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“O presidente de 
Câmara está a 
prejudicar o PSD”
Autarquicas’17. Pedro Mendes, líder do PSD/Paredes, está 
indignado com a ousadia de Rui Moutinho em se afirmar 
como candidato à Câmara e com Celso Ferreira por subs-
crever “a pretensa” candidatura.  PÁGS.6 E 7

Bombeiros  
de Rebordosa  
comemoraram 
38º aniversário
Festa. Duas ambulâncias benzidas, con-
decorados 18 bombeiros e homenagea-
dos José Moreira ex-Presidente e Licínio 
Rocha, ex-Comandante da Corporação. 
PÁGS.12 E 13
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EDITORIAL/INDISCRETO

Hoje, caro leitor, deixarei os 
assuntos importantes que 
habitualmente nos ocupam, 

e partilharei consigo trivialidades, 

futilidades, enfim, estados de alma, 
ou seja, reflexões sobre o Amor, se é 
que esse fenómeno existe.

Basicamente a nostalgia que este 
tema me traz muito deriva de o 
maior mistério que acompanha a mi-
nha vida é não saber bem como in-
terpretar a letra da música “Não é 
verdade” da Carolina Deslandes.

Recordando-a, porque trazer 
poesia para o Editorial, sempre me 
dá a ilusão de me fingir intelectual:

Da próxima vez//Que eu voltar a cair//Se me vires a insistir//Não olhes para trás
Não vou estar em mim//Se te quiser mais uma vez//Mesmo que diga que é de 
vez//Vou estar a mentir;
E se eu tiver//Ainda saudades//Deixa-me curar//A ferida que arde
Deixa-me ficar//Com as melhores memórias//Acabou-se a história//Não olhes 
para trás
E se eu tentar falar contigo pra voltar//Não há volta a dar//Se eu me iludir que te 
vou perdoar
Não vale a pena acreditar

E se eu disser que foi tudo confusão//Não falo com o coração
E se eu disser, Amor, que ainda não é tarde
não é, amor
não é, verdade

E porquê isto agora? Porque concluí que tudo é recorrente e, que o Amor, a falta 
dele, e o seu fim ou Recomeço, está provado que é Universal, como julgo ser por ter 
encontrado na Internet, em espanhol, estes contributos para a interpretação da 
Verdade, que o Não é:
“Como te extraño” – La revolucion de Emiliano Zapata
Día traz día los meses se van//no se ni cuando ni como vendrás
Día traz día una espera sin fin//Y aún tengo guardado el recuerdo de tí.
Día traz día mi vida se va//junto con ella mis fuerzas de amar
Día traz día, los días se van//se que ya nunca jamás volverán.

Cómo te extraño//me haces falta, mi amor - 
y si esto es quererte//hoy renuncio al amor.
Y de nuevo comenzar a vivir.
Traduzindo:
Como estás diferente…Fazes-me falta Meu Amor
Mas se isto é Amar-te; Hoje Renuncio ao Amor
E Recomeçarei a viver.

“Hiereme de Muerte” – La Verbena Popular
No morirá, la fuerza de este embravecido mar; 
No morirá, como no muere el amor de verdad. 
Llévame, el camino es peligroso de verdad; Llévame amor; 
Sanos y a salvo hemos de llegar juntos al final? 
No sé, quizá, la suerte ha volteado para acá, 
no sé; será que me acostumbré a perder?
Yo sólo sé que el corazón no va a desfallecer. 

Porque sin ti, los días de esta perra vida, 
gris sin ti, son noches afiladas que hieren de muerte. 

Es decir: Hiéreme de muerte, tierna vida. 
Hiéreme; Hiéreme de muerte, negra vida.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Coisas recorrentes

Já não é segredo: O Special One 
Ruié Mourtinho é candidato a vir 
treinar o Desunião Sport Clube 

de Paredes, como anunciou em re-
cente conferência de imprensa la-
deado pelos seus sponsors Excelso e 
Orange Half-Council Comission 
Team (tradução: Meia-Comissão 
concelhia laranja).

Pondo toda a roupa suja em pra-
tos limpos esclareceu que imple-
mentará o terrível sistema tático da 
Traiçon: A equipa deixa o terreno li-
vre aos adversários e os jogadores 
jogam nas costas dos companheiros 
de clube, de preferência com um pu-
nhal na mão.

A mudança de cor dos equipa-
mentos do azul para laranja também 
se insere nos índices de motivação 
que se pretende implementar na ló-
gica da desconstrução de grupo, por 
ser a melhor forma, como explicou, 
de não meter medo aos adversários. 
Também a mudança do nome para 
ORANGE DESUNITED DE WALLS-
BURG está a ser equacionada.

O Desunião de Paredes, prome-
teu, no campeonato autárquico de 

2017, vai ser a equipa especialista a 
marcar mais golos na própria baliza, 
conforme o intenso treino que tem 
vindo a fazer.

O objectivo final, claro, como to-
dos já sabem, e é Lapalissiano dizê-
-lo, será conquistar por demérito 
próprio, o 2º lugar, ou seja, o lugar de 
PRIMEIRO … dos últimos. Chamado 
a comentar este anúncio, o outro 
candidato a liderar o Orange Desuni-
ted de Paredes, Pe-
drito Mendez, 
enigmatica-
mente disse 
que ainda 
não sabia se 
o que aí vi-
nha era Per-
d i z  o u 
Perdigueiro.

Special One Ruié 
Mourtinho quer treinar 
o Desunião de Paredes

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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A descoberta macabra 
foi anunciada às auto-
ridades por populares 

que vislumbraram cães va-
dios a remexer em montes de 
terra depositados à face da 
Circular Rodoviária Interna 
de Paredes (CRIP). O caso 
ocorreu, no passado dia 23 de 
setembro. 

Elementos da GNR e da Po-
lícia Judiciária estiveram no 
local, mas afastaram, para já, 
a hipótese de crime. Os vários 
ossos encontrados pertence-
rão, suspeitam as autorida-
des, a um cadáver sepultado 
num cemitério e no qual terá 
havido movimentação de 
terra.

Os dois montes de terra ti-
nham sido depositados na 
véspera, nas imediações da 
rotunda dos Combatentes. A 
macabra descoberta foi feita 
por cães vadios.

O tamanho e o formato das 
ossadas chamaram a atenção 
de alguns populares que, de 
imediato, alertaram a GNR. 
Os militares destacados tam-
bém estranharam os ossos 
descobertos no meio da terra, 
até porque alguns ainda esta-
vam cobertos por peças de 

vestuário. Por esse motivo, 
f o i  a c i o n a d a  a  P o l í c i a 
Judiciária.

Já em Paredes, os inspeto-
res, segundo o JN, afastaram a 
tese de que os ossos pode-
riam pertencer a alguma víti-
ma de crime. Suspeitam antes 
que estes terão sido removi-
dos, inadvertidamente, de 
um cemitério das proximida-
des, alvo de uma intervenção 

recente. O cemitério da cida-
de de Paredes, sob alçada da 
Câmara Municipal, foi um dos 
que no concelho foi recente-
m e n te  a lvo  d e  o b ra s  d e 
beneficiação. 

 “A Câmara de Paredes des-
conhece oficialmente o as-
sunto, nem tem nada a ver 
com o hipotético caso”. Foi 
desta forma lacónica que o 
gabinete de comunicação da 
autarquia paredense respon-
deu quando contactado pelo 

Progresso de Paredes. Os 
Bombeiros de Paredes foram 
chamados para remexer a 
terra para certificar que não 
existiam mais ossos no local.

As ossadas foram trans-
portadas para o Instituto de 
Medicina Legal de Penafiel, 
no sentido de se realizarem 
exames com o intuito de con-
firmar se se trata efetivamen-
te de restos mortais humanos 
e se pertencem a um ou mais 
cadáveres.

Inusitado. Ossadas aparentemente humanas foram encontradas entre montes de terra deposi-
tados à face da Circular Rodoviária Interna de Paredes. A Câmara de Paredes, diz que nada tem a 
ver com o caso.

Ossadas encontradas 
por cães vadios junto à CRIP

António Orlando | texto
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Um aparatoso acidente 
com duas viaturas ligeiras, 
na Av. Central da Portela, em 
Rebordosa provocou três 
feridos.

O acidente ocorreu no dia 
29 de setembro e envolveu 
duas viaturas que acabaram 
por ser projetadas para um 

quintal à face da estrada. Um 
dos automóveis capotou. 
Deste acidente resultaram 
três vítimas com ferimentos 
ligeiros. Ainda assim, uma 
das vítimas foi encaminhado 
para o hospital Padre Améri-
co em Penafiel. Duas das víti-
mas, pai e filha tiveram de 

ser desencarceradas pelos 
bombeiros de Rebordosa.

Três feridos em acidente  
aparatoso em Rebordosa

Irmão esfaqueia 
irmão

Uma zanga entre irmãos, 
aparentemente, por motivos 
fúteis acabou com um deles 
golpeado. Agressão ocorreu 
na casa onde o agressor e ví-
tima, ambos solteiros, vivem. 
O homem ferido foi trans-
portado para a urgência do 
Hospital S. João, no Porto. A 
G N R  d e  P a r e d e s  e s t á  a 
investigar.

Segundo os dados 
mais recentes do 
Instituto Nacional 

de Estatística, a taxa de 
natalidade em Portugal é 
a pior da Europa. É muito 
importante refletirmos 
sobre estes dados. Atual-
mente, o número médio 
de filhos por mulher em 
idade fértil em Portugal é 
de 1,23, o que é insufi-
ciente a uma adequada 
renovação populacional. 
Isto tem conduzido e 
continuará a conduzir a 
um envelhecimento pro-
gressivo da população, 
com as consequências 
óbvias de uma popula-
ção idosa e dependente. 
É necessário inverter es-
ta tendência e investir 
em políticas pró-natali-
dade. Porém, ter filhos, 
hoje, constitui um verda-
deiro constrangimento 
na vida de um casal.

Hoje em dia, ser pai é 
um projeto de vida cada 
vez mais secundário por 
várias razões. Começa, 
desde logo, pela estabili-
dade económica que a re-
ceção de um filho requer. 
Muitos casais decidem 
adiar este projeto com a 
expectativa de um dia al-
cançar essa estabilidade. 
As famílias dispõem de 
alguns apoios estatais, co-
mo por exemplo: um abo-
no de família pré-natal; 
um subsídio por gravidez 
de risco; um subsídio pa-
rental após o nascimento 
do bebé; um abono de fa-
mília para crianças e jo-
vens; e, por fim, um perío-
do de assistência à famí-
lia. Estes apoios, apesar 
de vários, são insuficien-

tes para muitos casais e 
deviam ser revistos.

Outro obstáculo: co-
municar à entidade em-
pregadora a gravidez. A 
mulher comunica esta 
notícia com receio de ser 
afetada negativamente na 
sua profissão. Muitas ve-
zes, este medo tem o seu 
fundamento: muitos pa-
trões vêem a mulher grá-
vida como uma ameaça, 
pelo risco desta poder 
não ter o mesmo rendi-
mento laboral que até aí, 
poder ausentar-se do tra-
balho por um período 
prolongado, sendo neces-
sário gerir recursos para a 
substituir, poder requerer 
horas para a amamenta-
ção e poder faltar ao tra-
balho para assistir o filho 
doente. Muitas vezes vêm 
a público situações em 
que mulheres foram afas-
tadas de ofertas de em-
prego por simplesmente 
ainda não terem filhos e 
manifestarem a vontade, 
na entrevista de emprego, 
de os ter. Este tipo

de discriminação é 
inadmissível e punível 
por lei, por isso todas as 
mulheres deveriam co-
nhecer os seus direitos 
para os poder reivindicar.

Como médica de famí-
lia, tenho por hábito ques-
tionar os casais, na con-
sulta de planeamento fa-
miliar, acerca da sua 
intenção em ter filhos. 
Assisto, constantemente, 
ao adiamento deste so-
nho, por razões que não 
justificam tal opção, por 
dois motivos. Em primei-
ro lugar, ao nível clínico, 
pelo facto de uma gravi-
dez numa idade avançada 
ter inerentes riscos que 
podiam ser evitados. Em 
segundo lugar, pelo facto 
de nada nem ninguém ter 
o direito de interferir com 
as escolhas individuais de 
cada casal no que respeita 
à maternidade.

Por
ANA 
GABRIELA 
OLIVEIRA

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

Constrangimentos  
de uma gravidez…

   OPINIÃO CLÍNICA  
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fotolegenda

EX- PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA EM PAREDES 

Jorge Sampaio deslocou-se ao concelho na terça-feira, 
dia 4 de outubro, para inaugurar o Campo de Golfe do 
Aqueduto, Visitar o Museu do Desing do Mobiliário de 
Paredes e inaugurar o Centro Escolar de Cete. O antigo 
Presidente da República regressou a Lisboa com a Chave 
de Honra do Município de Paredes.

Integrada na cerimónia de 
abertura do ano letivo da 
Cooperativa de Ensino Supe-
rior Politécnico e Universitá-
rio (CESPU), foi inaugurada 
no passado dia 24 de setem-
bro, a nova área da Clínica 
Universitária de Gandra, uma 
das unidades clínicas da CES-
PU Saúde. Tratou-se de uma 
“ampliação necessária” que 
conta com mais 15 cadeiras 
dentárias ficando a unidade 
clínica com um total de 50 
cadeiras. 

De acordo com os respon-
sáveis da Cooperativa este 
investimento “vem dar uma 
maior resposta de saúde e de 
apoio social a uma população 
que procura serviços de 
qualidade”. 

A CESPU iniciou este ano 

letivo com cerca de 500 no-
vos alunos. Deste universo, 
30 por cento dos novos estu-
dantes são de fora do país e 
escolheram a CESPU como 
primeira opção. Os cursos 
mais procurados este ano fo-
ram áreas como Medicina 
Dentária, Ciências Biomédi-

cas, Fisioterapia e Ciências 
Forenses, respetivamente. 

 “Vêm maioritariamente 
da Europa, de países como 
França, Itália e Espanha, à 
procura da realização profis-
sional numa instituição de 
ensino portuguesa de refe-
rência na área da saúde”, ex-

plica António Almeida Dias, 
presidente da CESPU.  A in-
ternacionalização e o acolhi-
mento de alunos estrangei-
ros têm sido as últimas gran-
des apostas da Cooperativa. 
Atualmente, os cursos da 
CESPU têm um elevado reco-
nhecimento no estrangeiro e 
são cada vez mais procura-
dos pelos alunos. “A CESPU 
tem acompanhado a globali-
zação do ensino superior 
porque acredita que esta é 
um processo chave para que 
instituições de diferentes 
geografias e culturas estimu-
lem a mobilidade dos seus 
alunos e investigadores facili-
tando a troca de experiências 
e enriquecendo a sua forma-
ção e competências”, adianta 
o presidente da CESPU.

CESPU inaugurou extensão de Clínica 
Universitária de Gandra

Os alunos do Centro Es-
colar de Rebordosa, no 
dia 30 de setembro, ti-

veram aulas no recreio como 
forma de protesto. Foi a forma 
encontrada pelos professores, 
com o apoio dos pais, para de-
nunciarem a falta de condições 
nas salas de aula. 

O problema tem a ver com a 
falta de ventilação por terem si-
do colocadas enormes vidraças 
fixas nas aberturas do edifício, 
não havendo, portanto, janelas 
que se possam abrir.

Os cerca de 300 alunos fo-
ram retirados pelos professo-
res das salas de aula logo pela 
manhã. Em seguida, cada turma 
sentou-se no chão do recreio do 
estabelecimento de ensino on-

de recebeu a matéria lecionada 
pelos professores.  O Centro Es-
colar de Rebordosa custou cer-
ca de dois milhões de euros e foi 
inaugurado no final de 2011.

A falta de arejamento nas 
salas de aula já tinha sido objeto 
de reparo pela presidente da 
Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação em declara-
ções ao Progresso de Paredes. 

Embora diga que o “funcio-
namento deste centro escolar 
funciona muito bem”, Vera Lírio 
apontou uma grande falha ao 
nível da arquitetura do edifício: 
“temos a inexistência de janelas 
nas salas de aulas. Nos dias de 
calor fazem falta, assim como 
para renovar o ar”, alertava a 
responsável em 22 de julho.

A Vereadora da Educação, 
mais recentemente, aquando 
da abertura do ano escolar ad-
mitiu ao nosso jornal que nem 

tudo estava perfeito na nova 
realidade dos Centros Escola-
res e que as situações pontuais 
que existiam estavam a ser 
resolvidas. 

“Houve uma grande altera-
ção e modernização com os 
Centros Escolares, é inquestio-

nável, mas também admitimos 
que vai havendo necessidade 
de procedermos a alguns acer-
tos de coisas que foram, ou me-
nos pensadas ou foram bem 
pensadas, mas é necessário es-
tarmos atentos ao desgaste dos 
materiais”, considerou Hermí-

nia Moreira. A climatização é, 
segundo a vereadora, “algo que 
necessita de intervenção e já 
está aberto o procedimento 
concursal para se resolver as 
situações pontuais”, acrescen-
tava a vereadora, a 9 de setem-
bro, ao Progresso de Paredes.

A cronologia deste proble-
ma registou a 30 de setembro o 
protesto da comunidade do 
Centro Escolar de Rebordosa e 
4 de outubro o início da verifica-
ção técnica por funcionários da 
Câmara para a futura instalação 
do ar condicionado.

Educação. Mais de 300 alunos, do pré-esco-
lar até ao 4º ano de escolaridade, foram reti-
rados das salas para ter aulas no recreio do 
Centro Escolar de Rebordosa, em Paredes.

Aulas no recreio devido ao calor nas salas

António Orlando | texto
Paulo Pinheiro | foto
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O Orçamento da Câmara 
de Paredes para o pró-
ximo ano tem uma do-

tação global de 63 milhões de 
euros. São 5 milhões de euros 
a menos relativamente ao ano 
anterior. A Receita Corrente, 
segundo a contabilidade de 
Celso Ferreira, atingirá os 40 
milhões de euros com uma 
Despesa Corrente de 36 mi-
lhões acrescida de mais três 
milhões das amortizações 
bancárias. A Receita de Capital 
prevista ultrapassa os 22 mi-
lhões de euros.

Não é que o PSD necessi-
tasse de ajuda para aprovar a 
mais importante das decisões 
da gestão autárquica – é a for-
ça maioritária na Assembleia 
Municipal – , porém não deixa 
de ser pouco comum os Comu-
nistas aprovarem um orça-
mento do PSD. Uma espécie de 
g e r i n g o n ç a  à  m o d a  d e 
Paredes.

“Não sei se faz bem, ou se 
faz mal. Sei que o faz em cons-
ciência. O Orçamento sendo 
mais magro que o anterior, 
não deixa de ser mais apelati-
vo que os anteriores. As despe-
sas de capital são mais abran-
gentes. Vamos votar favoravel-
m e n t e ”,  c o m e ç o u  p o r 
justificar, Álvaro Pinto, o anti-

Autarquia. A CDU ajudou o PSD a aprovar, em Assembleia Municipal, o Orçamento da Câmara de Paredes para 2017. Ao invés, o CDS e o PS 
votaram contra. Uma outra novidade da votação foi o voto contra de um Presidente de Junta, no caso da freguesia de Vandoma. 

Orçamento aprovado com os  
votos favoráveis do PSD e da CDU

António Orlando | texto
go presidente de Junta de Pa-
rada. O comunista (que atual-
mente preside ao FC Parada e 
que tem suplicado a Celso Fer-
reira para que a Autarquia co-
loque um relvado sintético no 
complexo desportivo da fre-
guesia), considerou que o 
“mais importante do Orça-
mento é acreditamos que o 
Presidente de Câmara vai sa-
ber honrar os compromissos 
com o sentido ético de abran-
ger com equidade todas as fre-
guesias”, do concelho.   

O Partido Socialista, por in-
termédio de Batista Pereira, 
repetiu as críticas que os ca-
maradas de partido na Verea-
ção já tinham feito ao Orça-
mento Municipal, em contra-
ponto “à esperança da CDU, 
aqui deixada por Álvaro Pinto 
nós optamos pelo realismo”, 
começou por referir o socialis-
ta. Dos 63 milhões de euros 
inscritos no Orçamento, “pre-
vemos que seja possível reali-
zar cerca de 40 milhões, já que 
cerca de 23 milhões de euros 
são receitas não realizáveis”, 
considerou. 

O socialista disse ainda que 
há uma incongruência no nível 
de investimentos anunciados 
para 2017, ano de eleições, ou 
seja, em maior número, mas “o 
orçamento consegue ser mais 
baixo que nos anteriores. Há 
uma desproporção do investi-

mento em diferentes fregue-
sias. Este Orçamento não foi 
participativo quer seja pelas 
juntas de freguesia, seja pelas 
associações, seja pelos verea-
dores da Oposição, porque as 
suas propostas são todas recu-
sadas”, denunciou. 

 O CDS também votou con-
tra o Orçamento proposto pela 
maioria do PSD, porque, no 
dizer do deputado municipal, 
Rui Silva, “salta logo à vista que 
se trata de um Plano e Orça-
mento de valor inferior ao de 
2016 e que as obras prometi-
das para 2017 são em maior 
número e se existem menos 
verbas para as realizar, facil-
mente se conclui que algumas 
serão apenas iniciadas e que 
outras terão muitas dificulda-
des em sair do papel. O IMI te-
rá apenas uma redução de 
0,05%, pois o limite máximo 
para 2017, 0,45%, em Paredes 
será reduzido apenas para 
0,40%”, disse o centrista. 

“Para o CDS, acrescentou 
Rui Silva, “o que mais desilude 
neste Orçamento é o facto de 
não existir qualquer aumento 
nos valores a transferir para as 
Juntas de Freguesia”.

Celso Ferreira na defesa do 
seu orçamento jogou ao ata-
que, elegendo como adversá-
rio os socialistas.  

“O PS vê uma ameaça de 
ruir por completo o argumen-

tário que a Câmara está afasta-
da da sua população e sabe 
que não é verdade. Este orça-
mento é de rigor e de respon-
sabilidade. Que distribui obras 
por todas as freguesias e é um 
investimento que tem uma 
componente de apoios sociais 
muito significativos. Este PS é 
um equívoco que mente às 
pessoas”. 

Dirigindo-se ao autarca de 
Vandoma disse que ele “é livre 
de votar contra, mas na sua 
freguesia todos vão ficar a sa-
ber que o Senhor votou contra 
o orçamento onde está previs-
to um acordo com a paróquia 
no valor de 300 mil euros”.  O 
presidente de Junta de Fregue-
sia de Vandoma votou contra 
porque acha que “pelo 4º ano 
consecutivo a freguesia não é 
dotada das verbas correspon-
dentes aos anseios de Vando-
ma. Sugiro que a Presidência 
Aberta em Vandoma se realize 
por último porque não tem ne-
nhuma obra para inaugurar e 
não representaria problemas 
de cansaço à comitiva”.

No rodapé da sua interven-
ção, Celso Ferreira revelou que 
a Secretária de Estado da Edu-
cação transmitiu à câmara que 
o Governo vai colocar no Orça-
mento de Estado seis milhões 
de euros para as obras de recu-
peração das EB2,3 de Lordelo 
e Rebordosa.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL RODEADA  
POR AMBIENTE PRÉ-ELEITORAL 

A Assembleia Municipal (AM) de Paredes aprovou a taxa de 
IMI para 2017 que irá estar fixada em 0,40%. Todos os de-
putados estiveram de acordo pela redução deste imposto, 
mas divergiram nos argumentos. Da discussão fica o ruido 
da troca de argumentos entre PSD e PS. Os primeiros dizem 
que o IMI baixa 20% e fá-lo agora porque as contas da au-
tarquia estão controladas. Os segundos, o PS, tal como o 
CDS, dizem que a redução da taxa de IMI é apenas de 
0,05%, pois o limite máximo para 2017, 0,45%, em Paredes 
é reduzido apenas para 0,40%. 

Com o ambiente político a fervilhar, a que não é alheio o fac-
to de a realização das eleições autárquicas estar somente a 
um ano de distância, as entourages partidárias encheram as 
galerias do salão nobre. 

No Período Antes da Ordem do Dia, a discussão ficou marcada 
pelas descargas poluentes da ETAR de Paços de Ferreira que 
conspurcam o rio Ferreira a partir de Lordelo. Indignado com 
aquilo que apelidou de “rio de m…” José Mota, ex-presidente 
de Junta de Lordelo, lembrou que “o rio Ferreira depois de Lor-
delo segue para Rebordosa e nunca vi o PS que lidera a Junta e 
lá mora o presidente da Concelhia do PS a juntar-se na nossa 
luta contra esta pouca vergonha”. Batista Pereira, líder parla-
mentar do PS na AM, em tom sereno afirmou que subscreve 
“completamente a indignação de José Mota face à poluição do 
rio” e que o problema “já foi apresentado ao Governo por ele-
mentos do PS e o Ministro Augusto Santos Silva já prometeu 
em Lordelo que o Governo ia intervir”. 

Paulo Silva, também do PS, denunciou que a Câmara de Pa-
redes está em incumprimento com a Lei dos Compromissos 
por em agosto ter assumido compromissos superiores aos 
fundos disponíveis comunicados à Direção Geral do 
Orçamento.

No final da Assembleia ainda houve um suru a partir das gale-
rias por o Presidente da AM, Granja da Fonseca, ter dado por 
terminada a sessão quando ainda havia munícipes interessa-
dos em usar no período reservado ao público. O presidente da 
câmara, Celso Ferreira, terá ouvido o bruaá nos passos perdi-
dos da câmara pois já tinha abandonado a sessão.
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Rui Moutinho, diretor 
do departamento 
financeiro da Câma-

ra de Paredes, diz que é 
candidato à presidência da 
autarquia onde trabalha. O 

anúncio do funcionário 
municipal, de 51 anos natu-
ral de Recarei, que zela pe-
las contas da presidência 
municipal, foi feito a 27 de 
setembro, na presença do 
seu chefe e apoiante, Celso 
Ferreira. 
Na plateia que encheu o 

salão da Academia Musi-
cal de Paredes estavam, 
entre outros, um vereador 
e presidentes de junta. To-
dos tinham um denomina-
dor comum: são militan-
tes do PSD/Paredes.  O 
anúncio de Rui Moutinho 
não caiu bem na Comissão 

Política Concelhia de Pa-
redes do PSD. 
Na cerimónia para a qual fo-
ram convidados jornalistas, 
Rui Moutinho, disse não ter 
“dúvida que o partido [PSD] 
vai escolher a pessoa mais 
adequada para desempe-
nhar as funções. Se eu acre-

dito que sou a pessoa mais 
adequada? Sim, sem dúvida” 
afirmou.  
Confrontado com o facto de 
o processo de escolha do 
candidato do PSD Paredes 
ainda não ter sido objeto de 
discussão interna no parti-
do, Rui Moutinho disse não 

temer divisões no PSD. “Eu 
não sei perder. Se não tives-
se convencido que reúno, 
além das condições técni-
cas, também o apoio neces-
sário para ganhar a Câmara 
Municipal de Paredes nun-
ca me apresentaria como 
candidato. Estou determi-

Rui Moutinho estende a mão

“Presidente de Câmara quer condicionar  
a decisão da comissão política do PSD”

António Orlando | textos

Progresso de Paredes 
(PP) - Aceita Rui Mouti-
nho como candidato do 
PSD às eleições autárqui-
cas em Paredes?
Pedro Mendes (PM) – O 
Rui Moutinho não é candi-
dato a nada pelo menos pe-
lo PSD. O Rui Moutinho fez 
uma apresentação indivi-
dual não sei a quê porque 
não é candidato pelo PSD. 

P P  -  P o r q u e  n ã o  R u i 
Moutinho?
PM - Porque o PSD tem re-
gras e depois há as legitimi-
dades. As legitimidades são 
obtidas pelo sufrágio dos 
militantes. Depois são obti-

das as legitimidades pelo 
respeito estatutário a que 
os militantes são obriga-
dos. Depois esse respeito 
obriga, particularmente, a 
que o trabalho dos dirigen-
tes concelhios do PSD seja 
respeitado. E é isso que não 
está a acontecer. A discus-
são na Concelhia está a 
existir. Há um cronograma 
e uma cronologia em rela-
ção às Autárquicas´17 que 
ainda não está definida em 
termos de prazos pela Dis-
trital. Há uma referência 
Nacional que já é pública. A 
Distrital ainda não definiu. 
Será proximamente. A Con-
celhia de Paredes está a fa-

zer a sua discussão, sendo 
certo que não admitirá, en-
quanto eu for Presidente, 
que haja pressões externas 
que queiram definir as es-
tratégias e mais grave: a im-
por soluções que não inte-
ressam ao PSD porque são 
soluções perdedoras. 

PP - A voz do presidente de 
Câmara não é autorizada o 
suficiente para escolher o 
candidato a seu sucessor? 
Celso Ferreira disse que 
Rui Moutinho é a melhor 
escolha para Paredes... 
PM – A voz do Presidente de 
Câmara, Celso Ferreira, é 
uma opinião e vale tão só por 

isso. Por ser Presidente de 
Câmara é uma opinião que 
devia ser eivada de respon-
sabilidade, ao invés de se 
apresentar com a irrespon-
sabilidade a que assistimos. 
O presidente de Câmara 
quer condicionar a decisão 
de uma Comissão Política 
que foi eleita legitimamente. 
Quer impor um candidato. 

PP – O Presidente de Câ-
mara, Celso Ferreira, está 
a prejudicar o PSD?
PM – O Presidente da Câ-
mara com a sua interferên-
cia fora dos órgãos do Parti-
do está a prejudicar, obvia-
mente,  o  PSD e o nosso 

Partido não merece uma 
atitude como aquela que 
Celso Ferreira está a ter. 

PP – O peso da presença 
de Presidentes de Junta 
do PSD na apresentação 
de Rui Moutinho não é 
p a r a  s e r  l e v a d o  e m 
conta?
PM – É uma situação que 
encaro com naturalidade. 
Os Presidentes de Junta fo-
ram convidados para par-
ticipar numa reunião co-
mo muita outra gente. 
Foram ao engano não sa-
bendo sequer que essa 
reunião tinha a presença 
da comunicação social. 

Entrevista. Pedro Mendes, presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Paredes, está indignado com a ousadia de Rui Moutinho, 
diretor financeiro da Câmara de Paredes em se afirmar como candidato naquilo que Pedro Mendes entende ser uma pressão inaceitável de 
um candidato perdedor. Em entrevista ao Progresso de Paredes, Pedro Mendes não poupa, também, o presidente do município, Celso 
Ferreira, pela atitude que diz ser irresponsável e que está a está a prejudicar o PSD por apadrinhar o anúncio de Moutinho. 
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Rui Moutinho estende a mão
nado a ganhar a presidên-
cia da Câmara e tenho capa-
cidade para o fazer”. “Sou 
candidato à presidência da 
Câmara de Paredes e sou 
social-democrata. Não sou 
independente e não há can-
didaturas independentes. 
Nunca serei candidato por 

um partido que não seja o 
PSD”, defendeu.
Rui Moutinho defende que 
com o novo ciclo político que 
se abre, pelo facto de Celso 
Ferreira não se poder recan-
didatar, por limitação de 
mandatos, exigirá “rigor e 
experiência. Não renego o 

passado, mas o tempo que se 
avizinha exige uma nova ges-
tão, diferente e inovadora”, 
avançou.
Ora, o atual Presidente de 
Câmara, Celso Ferreira, em 
declarações aos jornalistas, 
antevendo contestação in-
terna, disse que “não vê co-

mo é que que a distrital do 
PSD não aprovará uma can-
didatura tão forte como es-
ta”, de Rui Moutinho. 
“Esta é uma candidatura que 
me é confortável e que é con-
fortável para qualquer mili-
tante do PSD em Paredes. É 
uma candidatura vencedora 

e que nasce por mérito pró-
prio e que não veio ao co-
lo de ninguém. Tem o 
meu apoio, o meu vo-
to e vou fazer os possí-
veis e os impossíveis para 
o ajudar”, concluiu Celso Fer-
reira, que em tempos foi pre-
sidente do PSD/Paredes. 

PP – Está certo do que es-
tá a afirmar..? 
PM – Estou certo porque foi 
isso que me foi transmitido 
por muitos Presidentes de 

Junta.

PP – Quem é que deve 
ser o candidato do 

PSD às autárqui-
c a s ?  O  P e d r o 

Mendes?
PM – O candidato 

é aquele que ga-
ranta a vitória. 
Mas mais im-

portante: o candidato é aquele 
que os militantes e simpati-
zantes do PSD escolherem 
para os representar nas Au-
tárquicas´17, legitimado pe-
las estruturas do PSD.

PP – Olhando para o que 
aconteceu na apresenta-
ção de Rui Moutinho, apa-
r e n t e m e n t e ,  o  Pe d r o 
Mendes está isolado por 
aqueles que o elegeram 
presidente do PSD/Pare-
des. Sente que tem condi-
ções para se manter no 
cargo?
PM – Porque não? Fui até 
hoje presidente do PSD 
eleito pelo maior número 
de votos de sempre, muitos 
membros da Comissão Po-
lítica estiveram nessa reu-
nião porque foram convi-
dados para uma reunião... 

PP - Há oito dias houve 
reunião da Comissão Po-
lítica Concelhia de Pare-
des (CPCP) do PSD. Con-
firma que rejeitou o no-
me de Rui Moutinho que 
t e r á  s i d o  p r o p o s t o  à 
votação?

PM – Para que não haja es-
peculação, nunca em mo-
mento algum, foi discutido, 
votado, o nome de quem 
quer que seja. Antes deste 
facto terá que ser discutido 
o perfil do candidato.

PM –  O PSD/Porto reuniu 
esta semana. Levou o as-
sunto ao conhecimento 
dos dirigentes distritais?
PP - Obviamente. Os assun-
tos de uma das maiores 
concelhias são evidente-
mente discutidos.

PP – Ficou decido algo em 
relação a Paredes?
PM - Ficou o que já lhe dis-
se. O trabalho e a discussão 
d e v e m  c o n t i n u a r  n o s 
órgãos. 

PP - É o que vai se seguir?
PM - É o que tem que conti-
nuar. Os militantes vão ter 
de continuar a fazer a sua 
reflexão sem medo, nem 
amordaçadas e a CPC é o 
garante. Em Paredes não 
vai haver candidatos im-
postos por quem quer que 
seja. 

PP - O nome de Rui Mouti-
n h o  va i  e n t ra r  n e s s a 
discussão?
PM - O Rui Moutinho teve 
uma atitude desajustada 
enquanto militante. Será 
analisado, porventura, se 
se enquadrará no perfil de 
candidato, sendo certo, pe-
lo que revelou estará total-
mente desenquadrado. En-
quanto eu for presidente da 
Comissão Politica é um no-
me que dificilmente terá 
condições para ser propos-
to como candidato. 

PP – Mas não fecha a por-
ta em definitivo a Rui 
Moutinho…ou fecha?
PM – Eu sou o presidente 
do PSD e fui eleito com a le-
gitimidade de ter a respon-
sabilidade de fazer as esco-
lhas certas em conjunto 
com a minha equipa nem 
que isso signifique, porque 
eu sou assim, colocar os in-
teresses do partido à frente 
dos interesses pessoais. 
“Medidas as temperaturas” 
o PSD decidirá em liberda-
de, com inteligência e sem 
mistérios.

O Presidente da Câmara com a sua 
interferência fora dos órgãos do 

Partido está a prejudicar, obviamen-
te, o PSD e o nosso Partido não me-
rece uma atitude como aquela que 

Celso Ferreira está a ter.
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Paredes aproveitou 
o 5 de outubro, Dia 
da Implantação da 

República, para homena-
gear cinco personalida-
des do concelho que em 
tempos (legislaturas) di-
ferentes foram deputa-
dos na Assembleia da 
República. Manuel Mo-
reira, Granja da Fonseca, 
Maria João Fonseca, Ra-
quel Coelho e Conceição 
Bessa Ruão, todos eles 
passaram pelo hemiciclo 
de S. Bento, e segundo o 
autarca, Celso Ferreira, 
“todos honram as ori-
gens paredenses ou con-
tribuem para o engran-
decimento do concelho”, 

disse.  Os homenageados 
sublinharam a luta que 
tiveram pelos interesses 
da sua terra e a importân-
cia de verem reconheci-
do o trabalho e dedicação 
que tiveram em prol do 
desenvolvimento do 
concelho. 

“Tempos diferentes 
em que tudo era mais 
lento. Tudo era mais difí-
cil em função dos meios 
que tínhamos, mas lá se 
procurou representar os 
nossos interesses. É im-
portante as localidades 
estarem representadas 
ao mais alto nível porque 
é aí que se vai decidir algo 
que é importante para as 
comunidades. Fiz o que 
pude no interesse da ter-
ra, servindo os outros, 

servir a localidade”, disse 
Manuel Moreira, o deca-
no dos deputados, atual 
rosto mais visível de A 
CELER.

Granja da Fonseca da-
queles  que foram home-
nageados é o único que 
ainda exerce funções polí-
ticas. Preside atualmente 
à Assembleia Municipal. 

“Foi uma honra ter si-
do deputado pelo PSD na 
AR que culminou a mi-
nha vida política de 27 
anos que começou com o 
cargo de Presidente de 
Junta, em 1976, nas pri-
meiras eleições demo-
cráticas”, disse Ganja da 
Fonseca.

A Proclamação da I 
República ocorreu há 
106 anos.

Deputados do concelho 
homenageados  
no 5 de outubro

António Orlando | texto

Tributo. Sessão solene decorreu no edifício dos Paços do 
Concelho. Já condecorados os homenageados posaram 
para a posteridade à porta da câmara.
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Já está. André Mouta, o 
piloto de Lordelo confir-
mou, nos dias 24 e 25 de 

setembro, em Alcanena, o 
primeiro lugar na Classe 
Open e trouxe para casa o 
título de Campeão Nacional 
de Enduro classe Open. Al-
bano Mouta é campeão Na-
cional de Veteranos. Assim 
se escreve a feliz história da 
família Mouta de Lordelo, 
Paredes, na modalidade de 
motociclismo praticada em 
pistas maioritariamente de 
todo-terreno. São provas de 
regularidade, isto é, cada pi-
loto deve cumprir o trajeto 
da prova num tempo pre-
viamente designado, sendo 
penalizados os pilotos con-
forme se desviem do tempo 
objetivo (tanto por excesso 
como por defeito). A regula-
ridade é precisamente o 
trunfo de André Mouta, ao 
contrário do pai que é mais 
impulsivo. Ainda assim am-
bos aguantaram a pressão 
da forte concorrência e no 
final fizeram a festa. Cada 
um somou mais três pontos 

Motas. André Mouta é campeão Nacional de Enduro e vai representar Portugal 
nos Six Days Enduro, em Navarra, Espanha. Albano Mouta, pai de André, também 
conquistou o título de Campeão Nacional de Veteranos.

Família Mouta de Lordelo 
conquista títulos no Enduro 

António Orlando | texto
que o segundo classificado. 
“Nestes dois dias de compe-
tição em Alcanena o meu 
objetivo era realizar a prova 
de uma forma cautelosa pa-
ra manter a liderança, uma 
vez que já levava alguma 
vantagem no campeonato. 
O objetivo foi conseguido e 
agora é desfrutar. Agradeço 
a todos os que me apoiam, 
aos meus patrocinadores, 
aos meus pais, ao meu ir-
mão, à minha namorada, a 
toda a minha família e ami-
gos, pelo apoio incondicio-
nal que me dão e por toda a 
força”, disse André Mouta, 
radiante pelo título alcança-
do.  O jovem reconhece que 
“foi um ano de muito esfor-
ço e dedicação”, mas a re-
compensa surgiu. “ Fui sele-
cionado para estar presente 
nos Six Days Enduro, em 
Espanha com a Seleção Jú-
nior. Agora é altura de ga-
nhar energias para a nova 
etapa que se aproxima, re-
presentar o nosso país pela 
Seleção Nacional de Endu-
ro”, acrescenta. 

Albano Mouta, dupla-
mente feliz, confessou que 
foi com muito esforço que 
chegou ao título de vetera-
nos. “Só consegui fazer as 
últimas provas com infiltra-
ções nos joelhos. As lesões 
deixam mazelas e para o 
ano vou parar. A idade já co-
meça a pesar e o corpo já 
não recupera com facilida-
de. Talvez faça apenas o re-
gional”, admite. 

Se o pai vai parar, o per-
curso natural do filho, numa 
natural evolução, passará 
pela disputa do Nacional de 
Elite. Porém, a participação 
de André Mouta está condi-
ciona aos apoios que possa 
receber. “São precisas duas 
motas, e tudo o que lhe está 
associado. Não há apoios. Já 
falei com o presidente da 
Câmara e com o vereador e 

eles dizem que não têm or-
çamento para o Enduro. Po-
de ser que para o André com 
o título agora alcançado 
possa surgir algum patroci-
nador”, disse, esperançado 
Albano Mouta. 

CAMPEONATO
COM CONTAS
FECHADAS 
Em Alcanena, com dois 

dias de duração, o campeo-
nato nacional de enduro 
realizou a sua derradeira e 
decisiva prova do ano 2016.

Com os títulos nacionais 
e os troféus da especialida-
de confirmou-se em Alcane-
na uma jornada intensa e 
marcada por duelos a todos 
os níveis, num percurso de-

senhado pela equipa do Pe-
drinha Motor Clube.

A prova consagrou An-
dré Mouta como campeão 
nacional Open apesar da 
dupla vitória de João Vivas, 
o outro candidato ao título. 
André no primeiro dia de 
competição foi segundo e 
no domingo, segundo dia de 
p r o v a ,  f o i  t e r c e i r o 
classificado. 

Nos Veteranos foi Alba-
no Mouta o vencedor do 

Troféu depois de um ano de 
intensa luta com Nuno Frei-
tas, que mais uma vez divi-
diram as vitórias e fecha-
ram a época separados por 
apenas três pontos.  O cam-
peonato fechou assim a sua 
temporada 2016 após um 
ano marcado por forte ade-
são de pilotos que marca-
ram presença sempre em 
número superior à centena 
em todas as rondas do 
campeonato.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO
    CLASSE OPEN

1º André Mouta com 158 pontos; 2º João Vivas, 155;  
3º João Hortega, 139; 4º Fernando Sousa, 96; 5º Joel Vieira, 71

  VETERANOS

1º Albano Mouta com 168 pontos; 2º Nuno Freitas, 165; 
 3º Alcides Calçada, 114; 4º Óscar Teixeira, 101;  
5º Tony Carvalho, 92

  OUTROS CAMPEÕES

Luís Correia é o Campeão Nacional Absoluto, Luís Oliveira ven-
ceu no Enduro 1 e Luís Correia na Classe 2. Nos troféus: Verdes 
Absoluto vitória de Manuel Moura; Manuel Moura e Rui Almei-
da venceram respetivamente os verdes 1 e 2. 

Fernando Teixeira é campeão de Super Veteranos, Manuel Tei-
xeira foi primeiro na Youth Cup. Rita Vieira venceu o troféu Se-
nhoras e Nuno Barradas foi o mais forte na Enduro Cup
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Mário Rocha
Treinador da Aliança de Gandra

O início dos campeo-
natos de futebol es-
tá a ser interessante 

para as equipas do conce-
lho de Paredes. 
No Campeonato de Portu-
gal, a Aliança de Gandra 
fez o seu batismo de voo 
para participar no seu pri-
meiro jogo fora do conti-

nente. O plantel voou, as-
sim, até à ilha da Madeira 
jogar com a equipa “B” do 
Marítimo. Apesar de der-
rotados pela margem mí-
nima, os pupilos de Mário 
Rocha, provaram no relva-
do que não foram fazer tu-
rismo à Madeira. O golo 
dos insulares aconteceu já 
nos últimos minutos da 
partida por intermédio de 
uma contestada grande 

penalidade. Com três jor-
n a d a s  j á  d i s p u t a d a s  a 
Aliança de Gandra soma 
sete pontos, o que lhe ga-
rante o 5º lugar do cam-
peonato. O primeiro em-
bate dos encarnados de 
Gandra com a nova reali-
dade do futebol nacional já 
terá sido ultrapassado e 
sem traumas. Nada mau 
para principiantes. 
Na Divisão de Elite da AFP, o 

Rebordosa AC está a come-
çar bem o campeonato. Nos 
últimos três jogos somou 
outras tantas vitórias por 
números que não deixam 
margem para dúvidas. Mar-
cou oito golos e sofreu ape-
nas um. Aliás, o RAC orien-
tado por Pedro Barroso, 
marca muitos golos e sofre 
poucos: tem um dos segun-
dos melhores ataques do 
campeonato só suplantado 

Batismo de voo do Aliança de Ga  ndra e apuramento do FC Parada
António Orlando | texto

Estávamos com algum receio de como seria o compor-
tamento dos jogadores na Madeira dado que era a pri-
meira vez que a equipa ia às Ilhas. Foram fantásticos. Os 
atletas comportaram-se de uma forma espetacular. Pe-
na é que haja no futebol algumas pessoas que não tem 
competência para andar por aqui e estragam um fim de 
semana a toda a gente e deixam uma cidade triste. Co-
mo aconteceu na Madeira em que um árbitro a um mi-
nuto do fim marcou uma grande penalidade inexisten-
te contra a Aliança de Gandra. No cômputo geral a 
equipa está a crescer. 

Eurico Couto
Treinador do USC Paredes 

A vitória fora de casa, no caso em Alpendorada, é sem-
pre importante. O empate com o Aves é pouco para 
aquilo que produzimos. Temos um plantel muito jovem, 
mas os resultados não estão ad deixar-me surpreso. É 
um plantel apesar de jovem, mas também por isso, é 
ambicioso. O campeonato ainda está no início. Vamos 
tentar rapidamente alcançar os nossos objetivos que é 
a manutenção. A prova é muito difícil e muito competi-
tiva. Iremos perder muitos pontos. Neste momento te-
mos que estar contentes com os pontos já alcançados. 
Naturalmente que queremos sempre mais.

Pedro Barroso
Treinador do Rebordosa AC 

Foram três vitórias mas não se pense que traduzem fa-
cilidades. Claro que são justas e inquestionáveis mas 
deram muito trabalho coletivo.  A equipa está acrescer, 
claramente, ainda vai crescer mais e vai chegar a um ní-
vel superior aquele que exibe atualmente. No onze ini-
cial temos seis jogadores novos em relação à época an-
terior. O plantel é composto por atletas com grande po-
tencial e que acima de tudo querem aprender que é o 
mais importante. Nós trabalhamos para vencer os jo-
gos, agora se surgir a oportunidade de marcar muitos 
golos tanto melhor. 

Juvenal Brandão
Treinador do Aliados FC Lordelo

No final destes 4 primeiros jogos, e pelo que fizemos, 
devíamos ter mais pontos. Não estamos satisfeitos. Fo-
mos e vamos para todos os jogos para ganhar por isso o 
próximo não foge à regra. Jogar a meio da semana con-
diciona muito ainda por cima quando se tem um plantel 
tão curto. Temos um grupo excelente que está focado e 
unido. 
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DESPORTO

CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B
     JORNADA 5 

Marítimo B ...................................... 1 Aliança de Gandra ........................0

Classificação após Jornada 3
1º Marítimo B .........................................................................................11 Pontos
5º Aliança Gandra ....................................................................................7 p

     JORNADA 6 A DISPUTAR EM 9 DE OUTUBRO

Aliança Gandra – Amarante

     JORNADA 7 A DISPUTAR EM 23 DE OUTUBRO

Camacha – Aliança de Gandra 

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2
Resultados 

    JORNADA 2

S. Pedro da Cova ............................ 2  Aliados FC Lordelo ......................1
Rebordosa AC ................................ 2 Baião .................................................0
Vilarinho .......................................... 2 USC Paredes ..................................1

    JORNADA 3

Aliados FC  ....................................... 2 Vilarinho  .........................................0
USC Paredes ................................... 1 Aves B ...............................................1
Vila Meã  ........................................... 0 Rebordosa AC ...............................2

    JORNADA 4

Desp. Aves B ................................... 2 Aliados FC Lordelo ......................1
Alpendorada................................... 0 USC Paredes ..................................1 
Rebordosa AC ................................ 4 Barrosas ..........................................1 

Classificação após Jornada 3

1º - Tirsense 12 pontos

3º -  Rebordosa AC      9 p

 5º - USC Paredes         7 p

6º - Aliados FC Lordelo  6 p

    PRÓXIMAS JORNADAS

     JORNADA 5 A DISPUTAR EM 8 DE OUTUBRO

Aliados FC Lordelo – Alpendorada

Lixa – Rebordosa AC 

USC Paredes – Gondomar 

     JORNADA 6 A DISPUTAR EM 16 DE OUTUBRO

Gondomar – Aliados FC Lordelo

Rebordosa AC  – USC Paredes

DIVISÃO HONRA AFP 
    JORNADA 1 

Nun´Álvares ................................... 3 Nogueirense ..................................1 

Classificação 
1ºs Avintes..................................................................................................3 Pontos
             Nun´Álvares .......................................................................................3 p

     JORNADA 2 A DISPUTAR EM 9 DE OUTUBRO

FC Infesta – SC Nun´Álvares

     JORNADA 3 A DISPUTAR EM 16 DE OUTUBRO

SC  Nun´Álvares – Vila FC 

TAÇA AFP
    JORNADA 3

Série 17

Rio Moinhos .................................... 4 CCD Sobrosa .................................1 

Série 22
FC Parada ........................................ 3 ISC Sobreirense ............................0

José António
Treinador do SC Nun´Álvares 

Batismo de voo do Aliança de Ga  ndra e apuramento do FC Parada
pelo Lixa, embora a equipa 
lixense já tenha encaixado 
sete golos na sua baliza. 
O campeonato está no ini-
cio e as oscilações na tabela 
classificativa são ainda mui-
to frequentes. Por exemplo, 
o Aliados FC Lordelo há 
uma semana era 2º classifi-
cado mas com a derrota na 
última jornada nas Aves 
diante da equipa B do Des-
portivo, equipa caiu para o 

6º lugar do Campeonato. O 
USC de Paredes, assumida-
mente, a equipa do conce-
lho com menos recursos, 
volta a surpreender pela 
positiva. Com um plantel 
formado à base de jogado-
res formados nas camadas 
jovens é 5º da geral. Nas ul-
timas três jornadas, o União 
de Paredes de Eurico Couto, 
somou os três resultados 
possíveis em futebol. Uma 

derrota, um empate e uma 
vitória, esta última em Al-
p e n d o ra d a ,  M a r c o  d e 
Canaveses.
O Nun´Álvares estreou-se 
na Divisão de Honra da AFP 
com uma vitória sobre o 
Nogueirense por 3/1 o que 
indicia que lá para os lados 
de Recarei também não ha-
verá traumas face à nova 
realidade competitiva.  As 
restantes equipas do conce-

lho, estão em competição na 
Taça da Brali da AFP, uma 
competição menor que serve 
sobretudo para as equipas 
ganharem ritmo competiti-
vo. Ainda assim é justo real-
çar o FC Parada pela vitória 
no grupo onde constava o ICS 
Sobreirense e consequente 
passagem à segunda fase da 
competição. O CCD Sobrosa 
falhou esse objetivo de pas-
sar à próxima fase. 

Foi importante iniciar o campeonato com uma vitória. 
Estamos felizes e satisfeitos por entrar neste novo 
campeonato a ganhar. Entramos a controlar o jogo du-
rante os 90 minutos e fomos acima de tudo eficazes na 
finalização. Nos jogos que já realizamos até agora a no-
ta dominante é o equilíbrio. Vamos tentar ser uma equi-
pa competente que consiga mitigar as condições ad-
versas que possam surgir. Na Taça Brali perdemos o pri-
meiro jogo onde não fomos eficazes e vencemos na 
Aparecida onde já fomos mais competentes na 
finalização. 

David Barbosa
Treinador FC Parada 

O início de época está a corresponder às expetativas. 
Conseguimos o primeiro lugar do grupo na Taça Brali. 
No último jogo vencemos os nossos vizinhos do Sobrei-
rense por um claro 3/0. Estamos apurados para a fase 
seguinte que será uma boa montra para os jogadores. É 
que o sorteio dos jogos será puro o que nos poderá pôr 
frente a frente com equipas da Divisão de Elite.  Os jo-
gos da Taça são uma boa forma de preparar a equipa pa-
ra o campeonato que vem por aí, que como todos sa-
bem ser muito competitivo.

César Marques 
Treinador CCD Sobrosa 

Tendo em conta aquilo que nos foi pedido pela direção – 
uma equipa competitiva – que fizesse boa figura na Taça 
Brali que é a competição que disputamos até ao mo-
mento acho que temos correspondido. Internamente 
tínhamos definido fazer uma gracinha que era apurar a 
equipa para a fase seguinte da Taça, algo que até aqui o 
Sobrosa nunca tinha alcançado. Infelizmente não con-
seguimos. Perdermos com o Rio de Moinhos e falhamos 
esse objetivo. O campeonato começa agora contra o 
Valonguense, julgo que é um dos principais favoritos, 
mas em casa. E em casa quem manda é o CCD Sobrosa.

Renato Guimarães
Treinador ISC Sobreirense

A temporada não está a correr mal. A nossa participa-
ção na Taça Brali foi com o intuito de dar ritmo competi-
tivo aos atletas, privilegiando a rotatividade da equipa 
para dar minutos de competição a todos os jogadores. 
Neste jogo, diante do Parada, na primeira parte estive-
mos organizados e chegamos a ter uma oportunidade 
claríssima de golo que desperdiçamos. Na segunda 
parte privilegiamos a rotatividade.  O adversário sendo 
superior marcou em três das cinco oportunidades que 
teve e venceu bem.
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DESTAQUE

O dia 24 de setembro de 
2016, no quartel da 
Associação Humanitá-

ria dos Bombeiros de Rebor-
dosa (AHBVR) foi de agradeci-
mentos. Se mais não fosse por, 
no último verão, os bombeiros 
terem protegido a população 
do inferno do fogo que só na 
freguesia de Rebordosa redu-
ziu a cinza 141,1 hectares de 

Festa. Duas ambulâncias benzidas, condecorados 18 bombeiros e homenageados José 
Moreira ex-Presidente e Licínio Rocha, ex-Comandante da Corporação.

Bombeiros de Rebordosa  
comemoraram 
o seu 38º aniversário

António Orlando | texto
floresta e mato.  O dia de festa 
começou com a bênção de 
duas viaturas, no final da mis-
sa. Uma ambulância e uma via-
tura de transporte de doentes, 
esta última adquirida pela cor-
poração por 36 mil euros. Elias 
Barros, Carlos Alfredo, ambos 
autarcas na Junta de Rebordo-
sa e Joaquim Neves do Conse-
lho Fiscal dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa (BVR) 
foram os padrinhos de batis-
mo lançando o tradicional es-

pumante após a bênção do pá-
roco local.  

Outro ponto de destaque 
do 38º aniversário do BVR foi a 
homenagem a dirigentes e 
bombeiros da jovem Associa-
ção Humanitária. 

Os últimos 10 anos foram 
vividos sob a presidência de 
José Moreira, um “ser visioná-
rio e ambicioso”, nas palavras 
do atual comandante, Jorge Si-
mão, “por ter preparado o fu-
turo da corporação desde a 

formação, ao parque automó-
vel, instalações e equipamen-
tos de proteção individual”.

José Moreira foi homena-
geado quer pela corporação 
quer pela Federação dos Bom-
beiros do Distrito do Porto e 
pela Liga dos Bombeiros Por-
tugueses. Abel Moreira, atual 
presidente da AHBVR, certifi-
cou que herdou “uma casa or-
ganizada e bem financeira-
mente”, um rasgado elogio ao 
seu antecessor. 

Abel Moreira agradeceu 
também ao ex-comandante 
Licínio Rocha; aos padrinhos 
das duas viaturas benzidas – 

Carlos Alfredo, Elias Barros e 
Joaquim Neves -; aos empresá-
rios que apoiam o Bazar do 
Móvel; à Câmara de Paredes, à 
Junta de Freguesia de Rebor-

dosa e à A CELER pelos apoios.
Dezoito bombeiros da cor-

poração medalhas de grau 
bronze, prata e ouro, por 5, 10, 
15 e 25 anos de bons serviços 
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     Nº INTERNO NOME MEDALHA

     098 Carlos Lopes 25 Anos

     070 Germano Moreira 15 Anos

     060 Francisco Moreira 10 Anos

     102 Abel Pinheiro 10 Anos

     116 Élio Silva 10 Anos

     124 Roberto Leal 10 Anos

     126 Agostinho Correia 10 Anos

     139 Ricardo Dias 10 Anos

     142 Licínio Rocha 10 Anos

     145 Hélder Dias 10 Anos

     016 Tânia Moreira 5 Anos

     043 Bárbara Barbosa 5 Anos

     045 Sara Silva 5 Anos

     140 Mário Santos 5 Anos

     156 Emiliana Moreira 5 Anos

     159 Emanuel Moreira 5 Anos

     161 Roberto Gomes 5 Anos

     167 Pedro Leal 5 Anos

     174 Jorge Gonçalves 5 Anos

     228 Paulo Barbosa 5 Anos

     240 João Barros 5 Anos

     241 João Moreira 5 Anos

DESTAQUE

 JOSÉ MOREIRA
    PRESIDENTE

    DE UMA DÉCADA

“Não foi fácil, mas foi muito 
gratificante ter estado ao 
serviço desta corporação de 
bombeiros. Os bombeiros 
foram sempre a minha moti-
vação principal. Apostei em 
primeiro lugar nas pessoas e 
na formação”, disse emocio-
nado, o ex-presidente da di-
reção e atual presidente do 
Conselho Fiscal.

Moto Clube de  Rebordosa angariou  
cerca de 11 mil euros para o BVR

O Moto Clube de Re-
bordosa associou-se ao 
aniversário dos Bom-
beiros Voluntários de 
Rebordosa (BVR) atra-
vés da realização de um 
conjunto de iniciativas, 
entre as quais, uma pro-
va de Freestyle e con-
certos num evento de-
signado por “Vamos dar 
um Pouco de Nós”, cujo 
objetivo era a angaria-
ção de fundos para a 
corporação rebordo-
sense. As receitas anga-
r i a d a s  t o t a l i z a r a m 
10.745 euros. A entrega 
do cheque ocorreu no 
p a s s a d o  d i a  2  d e 
outubro. 

Os dirigentes do Mo-
to clube de Rebordosa, 
na ocasião, deixaram 

uma palavra de “agra-
d e c i m e n t o  a  t o d o s 
quantos colaboraram 
para que esta iniciativa 
se realizasse com suces-
so”, considerando que 
“ações como esta são 
importantes para aju-
dar as instituições da 
cidade de Rebordosa”. 
Para Abel Moreira, Pre-
sidente da direção da 

Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa 
“é uma ajuda preciosa 
para os bombeiros. Este 
valor vai ajudar a pagar 
os Equipamentos de 
Proteção Individual, 
que já adquirimos e que 
serão entregues em bre-
ve aos elementos do 
corpo ativo”, explicou.

prestados. “Esta condecoração 
foi uma homenagem justa e 
merecida. Agradeço a vossa 
dedicação, entrega e capacida-
de de resposta. Sinto um enor-
me orgulho em ser o vosso co-
mandante” disse o comandan-
te da corporação, Jorge Simão  

Como prendas os bombei-
ros receberam o subsídio 
anual da Junta de Freguesia e a 
promessa da Câmara de Pare-
des que quatro dias depois iria 
receber a segunda parte do 
apoio municipal para este ano. 
O momento foi animado com a 
já tradicional fricção entre o 
presidente da junta de fregue-
sia, Elias Barros e responsáveis 
da câmara. Neste caso com o 

vereador da proteção civil que 
substituiu o presidente de Câ-
mara nas celebrações do ani-
versário dos BVR. O primeiro, 
Elias Barros, depois de denun-
ciar que houve falta de meios 
em Rebordosa no combate aos 
incêndios de verão, pediu à Câ-
mara Municipal e às outras 
instituições presentes que fos-
se junto do Governo pedir mais 
apoios porque entende que 
“esta corporação devia ter me-
lhores condições e viaturas”. 
Depois de exibiu o cheque da 
Junta de Freguesia para os 
Bombeiros que entregou de 
seguida a Abel Moreira. 

Manuel Fernando Rocha 
tratou desde logo de anunciar 

que não trazia nenhum cheque 
“mas trouxe um compromisso 
com data e hora. Na próxima 
[passada] quinta-feira, dia 29, 
será realizada uma sessão on-
de as cinco corporações de 
bombeiros do concelho e as 
duas delegações da Cruz Ver-
melha Portuguesa vão receber 
os 50% restantes dos subsí-
dios atribuídos para o ano de 
2016. A primeira parte do 
montante foi entregue em 
Maio. A Câmara está sempre 
disponível para ajudar os bom-
beiros a fazer face às necessi-
dades, mas nós em Paredes 
não temos apenas uma corpo-
ração”, disse em tom de respos-
ta a Elias Barros.



14 Sexta-feira 7 de Outubro de 2016  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

Preâmbulo de  
uma discussão na  
assembleia municipal

Discutir agora em Pa-
redes em plena ses-
são da Assembleia 

Municipal o Orçamento Mu-
nicipal para 2017 é um exer-
cício intelectual cheio de al-
çapões e repleto de surrealis-
mo. Veremos alguns, poucos, 
pormenores. 

Os documentos apresen-
tados pelo Executivo do PSD 
são previsionais, como é da 
essência das coisas, mas 
também são de probabilida-
de de execução variável. Se-
rão sempre, na tradição de 
há muitos anos, linhas de 
acção, ideias básicas, pro-
messas organizadas em do-
cumento tecnicamente acei-
tável pela tutela. É devido à 
maioria absoluta, o fruto de 
uma opção, de uma cor ou 
grupo, muitas vezes origi-
nária de uma só cabeça. Fal-
ta contudo o conteúdo agre-
gador e mobilizador, a sínte-
s e ,  a  i d e i a  n o v a ,  o 
compromisso redentor. Não 
se respeita impunemente o 
Estatuto do Direito de Opo-
sição, com reuniões e reco-
lha de opiniões antecipató-
rias à elaboração dos docu-
mentos. É mais do mesmo, 

Por
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porque difícil e perigoso era 
ser diferente.

Assim, apresentar uma 
dotação global de A ou B é in-
diferente, à luz da verdade de 
uma boa gestão. As receitas 
previstas são variáveis, como 
parecem aleatórias as pró-
prias despesas com pessoal, 
aquisição de bens e serviços. 
Como reduzir as despesas 
com pessoal? Despedindo? 

Prometer por exemplo 
gastar menos (que não é a 
mesma coisa de investir me-
nos) pode ser positivo, nega-
tivo ou nada significar. Pode 
querer dizer que se aproveita 
melhor os recursos próprios 
disponíveis no apoio jurídico, 
alienando a “prestação contí-
nua de serviços” de escritó-
rios de advogados ou que não 
se tem capacidade ou credibi-
lidade de recorrer a projectos 
de financiamento comunitá-
rio. Pode também querer di-
zer que se adiam projectos 
prometidos que constam em 
promessas eleitorais sucessi-

cristianoribeiro@gmail.com

vas, como a simples e urgente 
transferência de uma comu-
nidade cigana.  

Temos aliás o contra-sen-
so bizarro de rubricas de 
obras em equipamentos que 
não pertencem à data à Câ-
mara, como o Pavilhão. A ex-
plicação não é dada. Como 
em outras áreas. Porquê? Por 
que a informação concreta é 
considerada por muitos co-
mo facultativa, já que acham 
que ela não é exigível por ne-
nhuma autoridade fiscaliza-
dora e muito menos pela As-
sembleia Municipal e que 
nem mesmo à Comunicação 
Social interessa. A opacidade 
reina  nos  órgãos  e  nas 
decisões.

Ser membro da Assem-
bleia Municipal, se se é das 
oposições, representa para o 
Poder ser populista, adversá-
rio ou de má-fé. Portanto su-
cedem-se as discriminações, 
as expressões de sobrance-
ria, quando não azedume e 
insulto vertido em acta. Al-
guns dirão ser expressão ine-
vitável da Política, ao que ca-
be dizer que nem todos nas-
cem de berço e educação 
esmerada.

Ser membro da Assem-
bleia Municipal, se se é da 
maioria, representa para o 
Poder ser submisso, fiel e con-
fiável. Basta levantar a mãozi-
nha, com o dedo esticado, com 
o cartão e expressar a inabalá-
vel fé nas capacidades dos cor-
religionários. Descobriu-se 
até para “facilitar” a votação 
global por bancada…  

No final, haverá o resul-
tado final da votação do Or-
çamento para 2017. De sig-
nificado indeterminado, di-
go eu.  Há os crentes,  os 
não-crentes e os cépticos. 
Há os que esperam pelo rea-
lizado, e os que acreditam 
no prometido. Há os que se 
assumem como represen-
tantes e os que se limitam a 
usufruir do mandato.

PUB

O orçamento para 2017 em Paredes, con-
tinua a ser feito com o único intuito de 
iludir e enganar os Paredenses. Este 

Orçamento para 2017 continua a ser empolado 
com receitas fictícias na ordem dos 23 Milhões 
de euros. Não é sério apresentar um Orçamento 
de 63 milhões de euros, quando na realidade ele 
é de 40 milhões de euros.

Em segundo lugar, este orçamento contraria 
o que tem sido dito pelo executivo nomeada-
mente nas presidências abertas que têm sido 
feitas. Se não vejamos: O executivo anda a dizer 
que o mandato são 4 anos, e como tal, o ano de 
2017 será o ano de cumprir as promessas que 
não foram cumpridas durante 2014, 2015 e 
2016. O que é que o comum dos mortais espera 
ao consultar o Orçamento da Câmara para 
2017? Espera que o Orçamento de 2017 seja 
superior ao de 2014, 2015 e de 2016, pois é este 
o ano em que se vai fazer os investimentos que 
não se fizeram nos três anos anteriores. Mas 
não, surpresa das surpresas, o Orçamento para 
2017 é inferior ao de 2016. Ou seja, os Orçamen-
tos deste executivo são uma farsa, e não servem 
para dar informação nenhuma, não servem pa-

Pode ser que seja o último
ra dar sinais políticos nenhuns, porque encer-
ram receitas fictícias e como tal investimentos 
que o executivo também sabe de antemão que 
não irá realizar.

A Rubrica de Bens de Capital que assinala 
nos Orçamentos, o montante dos investimentos 
que se preveem fazer era em 2016 de 24 mi-
lhões de euros. Em 2017 o ano dos grandes in-
vestimentos é de 21 Milhões de euros. Alguém 
entende isto?

 Quem vota a favor deste documento está a 
pactuar com esta farsa.

Em terceiro lugar e uma das questões mais 
importantes neste Orçamento tem a ver com o 
valor da taxa de IMI fixado para 2017. Este exe-
cutivo quer fixar o IMI na taxa de 0,4%. O teto 
máximo para 2017 permitido por lei é de 
0,45%, (em vez de 0,5%)e como tal, em ano de 
eleições este executivo quer dar um pequeno 
desconto aos paredenses de 0,05%.

Ora, perante a análise deste Orçamento, per-
cebe-se que é possível reduzir o IMI para a taxa 
mínima de 0,3%. Permitindo aliviar a vida dos 
Paredenses e das empresas Paredenses e não o 
faz. E vou explicar porque digo que tem margem 
para o fazer. 

No documento de acompanhamento e mo-
nitorização da implementação das medidas do 
PAEL, a 30-06-2016, isto é no documento que 
mostra como a Câmara está a cumprir ou não as 
medidas que se comprometeu aquando da aju-
da que recebeu do Estado, a meio do ano, tive-
mos oportunidade de dizer que a única rubrica 

Por
PAULO
SILVA
Professo

psilvaparedes@gmail.com

Surpreendentemente ou talvez 
não, fomos prendados esta se-
mana com o anúncio da su-

posta propositura (candidatura) de 
Rui Moutinho pelo PSD.

 Será?
Sinceramente, penso que não.  
Para os mais atentos, isto não é, 

nada mais, nada menos do que a últi-
ma tentativa, ou talvez não, de Celso 
Ferreira condicionar tudo e todos na 

escolha do candidato do PSD/
Paredes.

Pelo que tenho visto, será que 
Celso Ferreira quer mesmo que o 
PSD ganhe?

Será que os militantes do partido 
vão deixa-lo levar o PSD à derrota? 

Vamos ver….
Desde o início deste processo, 

Celso Ferreira tentou sempre passar 
a imagem de um grande estadista, 
pronto a aceitar até os mais críticos 
da sua gestão autárquica. Porém isso 
não sucedeu. 

Desde de o início deste processo 
Celso Ferreira já apresentou diver-
sos sucessores, já tentou condicio-
nar diversos militantes no apoio a 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Paredes precisa….

joaquimneves.progresso@gmail.com

Temos aliás o con-
tra-senso bizarro 

de rubricas de 
obras em equipa-

mentos que não 
pertencem à data 
à Câmara, como o 

Pavilhão.
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Pode ser que seja o último que estava acima do previsto era a receita de 
IMI. A meio do ano a Câmara já tinha arrecadado 
mais de 50% do que tinha estimado receber em 
IMI. E convém referir que a meio do ano os Pare-
denses só tinham pago a prestação do mês de 
Abril. Pois quando o IMI a pagar vai de 250 Eu-
ros a 500 Euros é pago em 2 prestações- Abril e 
Julho, e quando superior a 500 euros, é pago em 
3 prestações- Abril, Julho e Novembro. Ou seja, 
muito perto de dois terços da receita deste im-
posto estariam por receber a 30-06-2016 e nós 
já estávamos acima dos 50% previstos para 
meio do ano.

Assim sendo, os vereadores do PS entende-
ram que o IMI deveria ser fixado no mínimo de 
0,3%, não só para facilitar a vida a todos os pare-
denses e empresas de Paredes, como para tor-
nar o nosso território mais competitivo face aos 
nossos concelhos vizinhos que também apli-
cam esta taxa mínima de IMI.

Não podemos também deixar o nosso desa-
cordo por neste Orçamento não ter havido uma 
preocupação financeira com as nossas Escolas 
EB2/3 que estão degradadas. No ano em que se 
comemora os 10 anos de carta educativa e num 
concelho que se quer afirmar como um dos 
exemplos a seguir na Educação, não podemos 
aceitar que nenhuma das Escolas EB 2/3 do 
Concelho de Paredes tenha sido incluída na lista 
das primeiras escolas que vão receber obras 
apoiadas pelo Portugal 2020. Ou seja, deixamos 
de ter 2 milhões de euros em obras nas EB2/3 
por não querer incluir neste Orçamento uma 
verba adicional de comparticipação do Munici-
pio de 150.000 Euros. Não podíamos deixar de 
registar aqui o nosso total desacordo e insatisfa-
ção por esta má opção deste executivo.

Não podíamos deixar de dizer também, 
que as obras previstas que estão assinaladas 
no Plano Plurianual de investimentos deno-
tam um enorme desequilíbrio de intenções de 
investimento entre as 24 freguesias do conce-
lho. E denotam um grande desequilíbrio por-
que o Sr. Presidente e restante executivo, não 
ouve os autarcas, as instituições e associações 
de Paredes. 

Dizer também que este Orçamento, mostra 
claramente aquilo que foi a gestão deste exe-
cutivo ao longo destes últimos 11 anos. Acu-
mular um enorme endividamento sem prece-
dentes nesta Câmara Municipal para os execu-
tivos que vêm a seguir pagar. Alguns dos 
empréstimos que realizaram, por via da dos 
períodos de carência, nem vai sequer começar 
a pagar. Serão os próximos executivos a pagar 
as dividas que este executivo fez. Veja-se o 
mais recente empréstimo para Saneamento 
Financeiro, que é um eufemismo de emprésti-
mo para salvar a Câmara da rutura financeira, 
no montante de 11.761.348,00 Euros contraí-
do agora recentemente e a pagar em 14 anos 
com 1 ano de carência. Este executivo vai dar-
-se ao luxo de não pagar se quer uma 
prestação.

Este orçamento é tão estranho, pois até se 
dispõem a fazer investimentos em equipa-
mentos que não são propriedade da Câmara. 
Temos um valor de 100.000 euros para Reabi-
litação do pavilhão Gimnodesportivo de Pare-
des e mais 100.000 euros para reabilitação do 
antigo estádio das laranjeiras. Dois equipa-
mentos que pertencem á massa falida de um 
banco…O que vem a ser isso, se não há nenhu-
ma verba para a aquisição destes espaços?

CDS - Vota contra o 
Orçamento da Câmara 
Municipal de Paredes

Ao ser discutido e vo-
tado nesta Assem-
bleia Municipal o 

orçamento do Município de 
Paredes ,  para  o  ano de 
2017,  tenho de voltar a 
realçar, como nos anos an-
teriores, que se trata de um 
documento elaborado úni-
ca e exclusivamente pela 
maioria do PSD, logo da sua 
inteira responsabilidade.

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

Pela parte que nos toca, 
podem ter a certeza que o 
CDS apresentaria propos-
tas que julga pertinentes, 
com qualidade e razoabili-
dade, que poderiam ser dis-
cutidas e eventualmente 
integrarem o plano de ativi-
dades e investimento para 
o ano de 2017.

Perdeu-se uma oportu-
nidade, o qual aliás não é 
nada de novo, mas espera-
va que pelo menos no últi-
mo ano deste Executivo que 
e s s a  a t i t u d e  f o s s e 
diferente.

Quanto ao documento 
que analiso, salta logo à vis-
ta que se trata de um Plano 
e Orçamento de valor infe-
rior ao de 2016 e que as 
obras  prometidas  para 
2017 são em maior número 
e se existem menos verbas 
para as realizar.

Assim facilmente se con-
clui que algumas serão ape-
nas iniciadas e que outras 
terão muitas dificuldades 
em sair do papel.

O IMI terá apenas uma 
redução de 0,05%, pois o 
limite máximo para 2017, 

0,45%, será reduzido ape-
nas para 0,40%. Continua-
mos com a taxa de IMI pró-
ximo do limite máximo, pa-
ra particulares e empresas, 
ao contrário de todos os 
n o s s o s  m u n i c í p i o s 
vizinhos.

No que concerne aos 
transportes escolares, vai 
continuar em vigor o corte 
efetuado no início do ano 
letivo anterior. Lembro que 
muitas famílias passaram a 
pagar o passe do transpor-
te escolar, o que não estava 
nas suas previsões uma vez 
que lhe tinham prometido 
que esse transporte seria 
gratuito.

Para o CDS, o que mais 
desilude neste orçamento é 
o facto de não existir qual-
quer aumento nos valores a 
transferir para as Juntas de 
Freguesia. Pela sua proxi-
midade, pelo conhecimen-
to milimétrico que pos-
suem do seu território e 
das suas gentes, das suas 
carências e anseios, as Jun-
tas de Freguesias poderiam 
e deveriam de ver aumen-
tada a sua capacidade de 
intervenção com uma dota-
ção financeira que lhes per-
mitisse fazer face às com-
petências que lhe têm sido 
transferidas e às expectati-
vas que da sua atividade 
têm a generalidade dos 
cidadãos. 

É cada vez mais necessá-
ria, como o CDS muitas ve-
zes tem sublinhado, uma 
verdadeira politica de pro-
ximidade e de resolução de 
pequenos entraves ou con-
dicionalismos, que esses 
sim, melhorariam de ver-
dade as condições de vida 
dos nossos concidadãos. Se 
a opção do Executivo PSD 
fosse a de promover esta 
justa descentralização, cer-
tamente que a sua gestão 
seria, neste aspeto, reco-
nhecida e valorizada. Quem 

conhece a realidade, sem 
visões muitas vezes distor-
cidas ou enganadoras, po-
deria atuar com mais preci-
são, eficiência e assertivi-
dade,  na resolução dos 
problemas com que diaria-
mente se depara.

O plano e orçamento pa-
ra 2016 mereceu uma abs-
tenção por parte do CDS. 
Manifestamos assim uma 
clara esperança em ver 
concretizados alguns in-
vestimentos importantes e 
que foram calendarizados 
para execução em 2016, 
mas que não o foram e te-
rão muita dificuldade em 
serem concretizados até ao 
fim deste ano. Voltam de 
novo a ser agendados para 
execução em 2017 a requa-
lificação das vias munici-
pais, e tanto há ainda para 
fazer, os já há muito prome-
tidos acessos à futura cida-
de desportiva de Paredes e 
os respetivos balneários, a 
reinstalação da comunida-
de cigana, e outros investi-
mentos diversos.

Perdeu-se uma oportu-
nidade de melhorar um do-
cumento estruturante para 
a vida do Município. Mas 
cada um segue o caminho 
que pensa que melhor lhe 
serve.

Assim, pelos motivos in-
vocados, o CDS/PP vai vo-
tar  contra  este  plano e 
Orçamento.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Paredes precisa…. outros colegas do partido, já afastou 
outro do processo mas ainda não 
conseguiu reunir apoios suficientes 
para que o seu candidato (ou se pre-
ferir o seu delfim) fosse realmente 
aquilo que os Paredenses necessi-
tam e se identificam.

Os Paredenses e principalmente 
o PSD/Paredes precisa de um candi-
dato que que tenha alguma expe-
riência política e que seja capaz de 
dar prioridade, nas suas políticas, à 
boa gestão dos dinheiros públicos.

Paredes precisa, nas próximas 
eleições, de um candidato próximo 
das pessoas que sinta realmente às 
suas necessidades e às resolva;

Paredes precisa, nas próximas 
eleições, de um candidato que ga-
ranta às pessoas um futuro melhor e 
com mais espectativas;

Paredes precisa, nas próximas 

eleições, de um candidato com espi-
rito empreendedor para dinamizar 
políticas de emprego do concelho;

Paredes precisa, nas próximas 
eleições, de  um candidato com visão 
integrada do território e competên-
cia para cumprir com as pessoas; 

Paredes precisa, nas próximas 
eleições, de  um candidato com capa-
cidade de reconhecer as assimetrias 
e tenha liderança na resolução dos 
problemas;

Pa re d e s  p re c i s a  e  i rá  t e r 
certamente….

Em 2017, o Povo de Paredes terá 
certamente oportunidade de fazer 
escolhas de valores e de projectos.

 Será a hora em que o Povo decidi-
rá quem irá lutar para fazer progre-
dir o Concelho de Paredes para que 
todos nós sintamos orgulho numa 
terra boa para viver.

Facilmente se 
conclui que algu-

mas serão apenas 
iniciadas e que ou-

tras terão muitas 
dificuldades em 

sair do papel
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A Escola Feira 2 de Baltar, 
mais conhecida em Baltar 
como a Escola do Calvário, 
vai ser utilizada como base 
dos GIPS (Companhia de In-

tervenção, Proteção e So-
corro)  de Baltar. A compa-
nhia é uma das sete a nível 
nacional e estão em Baltar  
para uma intervenção que 
consiste em efetuar a pri-
meira intervenção em in-
cêndios nascentes, fazendo-
-se deslocar de helicóptero 
para o teatro de operações, 
após o despacho do Coman-

do Distrital de Operações e 
Socorro (CDOS), o qual não 
deve exceder dois minutos, 
após conhecida a localiza-
ção do incêndio. Esta equipa 
helitransportada, ou secção 
para o caso de meio aéreo 
médio, é constituída por 
cinco ou oito militares res-
petivamente, e está equipa-
da com material sapador 

para efetuar combate dire-
to. O Presidente Celso Fer-
reira  marcou  o arranque da 
obra de requalificação da 
Escola da Feira 2, que vai 
acolher o futuro quartel do 
GIPS, obra orçada em 119 
mil euros com conclusão 
prevista para antes do início 
d a  p r ó x i m a  é p o c a  d e 
incêndios.

Aguiar de Sousa

GIPS na Escola do Calvário
FAUSTINO 
 SOUSA

Lançamento da primeira pedra  
do Complexo Desportivo  
do União Sport Clube de Baltar

No passado dia 1 de Outubro, o presidente da 
Câmara Municipal de Paredes lançou a primei-
ra pedra do futuro complexo desportivo do clu-
be baltarense. Este empreendimento é um ob-
jetivo dos baltarenses que tem já algumas déca-
das e que finalmente vai arrancar. A construção 
do complexo desportivo envolve algumas par-
cerias que envolvem o edifício em avançado 
estado de degradação da antiga escola EB23 de 
Baltar, que provavelmente será adquirida por 
um particular. Os jovens do União de Baltar vão 
passar a ter um espaço mais digno que fica si-
tuado numa zona escolar, o que torna mais fácil 
a conciliação entre o desporto e a escola.

Pavimentação da Zona Escolar

Foram iniciadas as obras de pavimentação da 
rua de acesso à Escola Daniel Faria. Esta era uma 
obra há muito essencial para a circulação dos 
autocarros se fizesse com mais segurança e para 
a reabilitação urbana que se encontra degrada-
da naquela zona, devido ao avançado estado de 
degradação dos pavimentos. As obras de pavi-
mentação irão continuar e espera-se que abran-
jam as ruas da Urbanização “ O Ninho “, que não 
sofrem uma verdadeira intervenção há mais de  
30 anos. No âmbito da Presidência Aberta, o 
Presidente da Câmara e sua comitiva, caminha-
ram pelas ruas da Urbanização e pela sua zona 
envolvente, pelo que se aperceberam da neces-
sidade de efectuar obras de pavimentação nu-
ma zona que foi frequentemente esquecida ao 
longo dos anos. 

Novo Balneário para o EMAÚS

Na visita ao Emaús, o presidente deixou a pro-
messa de construção de novo balneário e insta-
lações sanitárias. O EMAÚS debate-se constan-
temente com problemas financeiros e na sua vi-
sita Celso Ferreira pôde observar as difíceis 
condições com que o trabalho é efetuado na-
quela instituição tão nobre de Baltar e do Con-
celho de Paredes. Ficou a promessa que vai ser 
brevemente passada à realidade.

Presidência  
Aberta em 
Baltar
Nos passados dias 30 de Outu-
bro e 1 de Setembro,  a Vila de 
Baltar foi a terceira freguesia a 
ser contemplada com o ciclo 
de palestras abertas que tive-
ram o seu inicio a um  ano das 
eleições autárquicas.
Celso Ferreira visitou todas as 
instituições, inaugurou várias 
obras e falou com a população 
em geral. Notou-se um movi-
mento diferente em Baltar, em 
que existiu uma boa receção 
ao presidente da Câmara por 
parte dos munícipes, que 
aproveitou o momento para 
apresentar um novo candida-
t o   à  p r e s i d ê n c i a ,  R u i 
Moutinho.
A cerimónia de receção desta 
nova Presidência Aberta de 
Celso Ferreira realizou-se na 
sede da Junta de Freguesia de 
Baltar e a Presidente, Concei-
ção Rosendo deu o mote para 
a visita:                   “É com grande 
honra que inicio esta Presi-
dência Aberta. A grande pai-
xão do Presidente é a educa-
ção e também é a minha. Mas 

nessa área está tudo feito . 
Outra vertente importante é o 
ambiente e temos de pensar 
num parque urbano. A tercei-
ra vertente é a juventude, por-
que com os idosos estamos 
muito bem e conseguimos ti-
rar quase todas as pessoas da 
solidão. Em relação às obras, 
está tudo encaminhado e 
agradeço ao Sr. Presidente e 
ao vereador Manuel Fernan-
do Rocha, que tem sido um 
amigo”. De seguida foi a vez do 
presidente da Câmara, Celso 
Ferreira responder:     “A Sr.ª 

Presidente da Junta falou em 
educação, ambiente e juven-
tude. Eu acrescento atração de 
investimento e mobilidade. 
Hoje temos em Baltar uma zo-
na industrial que não é a me-
lhor de Paredes mas a melhor 
do norte do país. E há mais 
empresas que vão ser anun-
ciadas muito em breve. Quan-
to à juventude, Baltar tem três 
pavilhões gimnodesportivos. 
Não há equipamento para fu-
tebol de onze, mas também 
vai haver muito em breve”. Re-
lativamente à mobilidade, 

com a chegada do Andante a 
Paredes e com o alargamento 
dos transportes públicos da 
Área Metropolitana do Porto a 
Baltar, será muito mais fácil às 
pessoas chegar e partir da fre-
guesia, já a partir de Janeiro 
próximo. Quanto ao Parque 
Urbano, temos interesse em 
adquirir o terreno para a sua 
implantação e a Sr.ª Presiden-
te já está a negociá-lo, para 
começarmos mais este gran-
de projeto. De seguida foram 
efectuadas várias visitas e 
inaugurações. 
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Fitin  
apresentou o 
novo grupo 
de dança dos 
Dance Kids
Num espaço aberto a toda a 
comunidade o Ginásio Fi-
tin,em Rebordosa, apresen-
tou no dia 1 de Outubro, na 
Avenida Bombeiros Voluntá-
rios, o seu mais recente grupo 
Dance Kids é composto por 
alunos dos 3 aos 13 anos, que 
apresentaram um espectácu-
lo marcado pelo ritmo e ani-
mação das várias dezenas de 
crianças e jovens que passa-
ram pelo palco improvisado.

Na Quinta de Além, Bita-
rães, no passado dia 20 de  
Setembro, os utentes de vá-
rios Centros Sociais deste 
concelho reuniram-se e re-
lembraram as vindimas des-
ta região. Foi uma tarde de 
convívio muito agradável 
entre os Seniores dos Cen-
tros  presentes. A tarde de 
convívio iniciou-se com a 
colheita das uvas por parte 
das 13 instituições: Casa do 
Povo de Bitarães, Santa Casa 
da Misericórdia de Paredes, 
Centro Social e Paroquial de 
Baltar, Centro Social de Cete, 
Centro Social e Paroquial de 
Recarei, APDIS – Associação 

Para o Desenvolvimento In-
tegral da Sobreira, Obra de 
assistência Social da Fregue-
sia de Sobrosa, Associação 
de Desenvolvimento de 
Duas Igrejas, ADIL – Asso-
ciação para o Desenvolvi-
mento Integral de Lordelo, 
Centro Sócio-Educativo da 
Parteira, ADR – Associação 
Para o Desenvolvimento de 
Rebordosa, Centro Social e 
Paroquial de Vilela e Centro 
Social e Paroquial de S.Mi-
guel de Gandra. A animação 
musical ficou a cargo do Gru-
po de Cavaquinhos e Canta-
res de Paço de Sousa e termi-
nou com o já tradicional bai-
le e lanche para os 300 
idosos participantes. É bom 
que se volte a repetir para o 
próximo ano para que a tra-
dição se mantenha.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Bitarães

Vindimas

O Padroeiro S. Miguel foi 
celebrado com entusiasmo, 
animado pela cantora Rebe-
ca, tendo sido o momento 
alto a procissão religiosa. A 
Luís Soares, e à sua equipa, 
sucedeu Celso Moreira, ten-
do como missão perpetuar a 
tradição. No primeiro fim-
-de-semana de Outubro ini-
ciou o ano catequético da 
paróquia, com duas novida-
des: a renovação das salas de 
catequese; a revista, que na 
primeira edição tem como 

protagonista o Padre Marce-
lino. No próximo dia 16 de 
Outubro, a Comissão de Fes-
tas de Nossa Senhora de Fáti-
ma organizará uma peregri-
nação a Fátima, sendo ainda 
possível as inscrições junto 
dos membros da comissão. 
No passado dia 1 de Outubro 
o Futebol de Cristelo come-
morou o seu 45º aniversário, 
momento dinamizado pela 
Direcção que tomou posse 
há escaços meses. Uma refe-
rência do desporto da fre-
guesia e da região, que se es-
pera que comemore outras 
tantas primaveras fazendo 
prevalecer as emoções, o 
desporto e o fair play.

ARLINDO
LOURENÇO

Cristelo

Festas de S. Miguel

O Centro Escolar de Reca-
rei e o Complexo Desportivo 
do Sport Clube Nun’Alvares 
deverão ter novos acessos em 
breve. Neste momento, a Câ-

mara Municipal de Paredes 
está já a trabalhar neste pro-
cesso, sobretudo no que diz 
respeito à identificação e ne-
gociação dos terrenos neces-
sários para concretizar a obra. 
Obra essa que a Autarquia 
quer iniciar no início do próxi-
mo ano e que irá beneficiar 
igualmente o acesso aos luga-
res do Outeiro, Cabido , Ale-

Recarei

Centro Escolar e 
Complexo Desportivo 
com novos acessos

AMÂNDIO
GUIMARÃES

grete e Bustêlo, todos situados 
na freguesia de Recarei. Este 
projeto é, desde que se cons-
truiu a nova centralidade da 

freguesia, um dos mais pre-
mentes para o desenvolvi-
mento de Recarei e tem agora 
luz verde para avançar.

No passado dia 23 de Se-
tembro a AMAP, apresentou 

um concerto no Salão  Nobre 
dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa este concerto esta-
va integrado nas comemora-
ções dos 38 anos de vida da 
Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários de Re-
bordosa. AMAP. a Academia 

de Música encheram o espaço 
de música  “UM SONHO QUE 
SONHEI – MUSICAIS EM CON-
CERTO”, onde foram interpre-
tados vários temas e melodias 
que deliciaram a plateia. O 
concerto, aberto à comunida-
de em geral tinha entrada gra-

tuita. E estes jovens cantores 
prenderam os presentes. Ape-
sar de a sala não estar comple-
ta, a solidariedade fez-se sen-
tir em Rebordosa e as vozes 
dos pequenos cantores da 
Academia de Música não dei-
xaram ninguém indiferente.

Rebordosa

AMAP apresentou concerto 
nos bombeiros de Rebordosa

PAULO 
PINHEIRO

(Dance Kids) mostraram aos 
presentes as coreografias que 
preencheram os espectáculo 

deles de dança. Seguiu-se um 
momento zumba protagoni-
zado pelo Nuno Neves.

No final era visível a cara de 
s a t i s fa ç ã o  d e  to d o s  o s 
participantes.
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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

Porque passam muitas 
horas no trabalho 
(quase sempre senta-

das) e perdem muito tempo 
na deslocação para o local de 
trabalho, muitas pessoas têm 
pouca disponibilidade (até 
mesmo mental) para fazer 
exercício físico. Acresce que a 
falta de tempo para progra-
mar e executar refeições equi-
libradas está muito relaciona-
da com regimes alimentares 
pouco saudáveis.

O sedentarismo e uma die-
ta pouco saudável abrem a 
porta a patologias como a hi-

pertensão arterial, diabetes, 
obesidade, stress e dores 
musculares e articulares. Mas, 
sabia que o exercício físico 
aliado a uma alimentação sau-
dável poderá fazer muito por 
si e pela sua saúde? 

 “Muita gente associa o gi-
násio à parte estética. Os prin-
cipais clientes procuram o HS 
Fitness Center por razões de 
estética, mas o ginásio é muito 
mais que isso. A essência do 
ginásio é promover a saúde. 
Treinar é saudável”, garante 
Jonatham Mendes, diretor téc-
nico, instrutor e personal trai-

ner do HS Fitness Center. O 
moderno ginásio localizado no 
edifício do Intermarché de Pa-
redes, em Mouriz, é proprieda-
de de Hugo Sousa, 33 anos, que 
diz sentir “um orgulho enor-
me” em poder contribuir para 
o desenvolvimento da terra 
que o viu nascer. “Além de con-
tribuirmos positivamente pa-
ra o bem-estar das pessoas 
criamos postos de trabalho. 
Damos emprego a oito pessoas 
e estágio a outras duas”, explica 
O Nosso Empresário.

Filipe Ferreira é consultor 
do HS Fitness Center, e é sobre 

quem cabe a responsabilida-
de de atrair usuários. “Iniciei a 
minha atividade em janeiro e 
na ocasião tínhamos 200 só-
cios. Hoje estamos com 690 
ativos. As pessoas procuram 
sobretudo perder peso. Fazer 
exercício físico é bom. Faz 
bem à saúde e nos dias em que 
nós vivemos não há nada me-
lhor que ir ao ginásio fazer 
exercício físico. Saúde e bem-
-estar é nisto em que acredita-
mos”, advoga. 

Uma das apostas do HS Fit-
ness Center é o conceito de Per-
sonal trainer. “Infelizmente é 

um serviço premium que não 
está acessível a toda a gente, 
por ser mais caro. As pessoas 
têm a noção que o serviço traz 
melhores benefícios. O treino é 
ajustado e personalizado ao 
gosto e à patologia do usuário”, 
explica Jonatham Mendes. Em 
alternativa, ao treino persona-
lizado, existe o small group 
training. “É uma maneira do 
utente ter um serviço com trei-
nador pessoal, mas mais bara-
to uma vez que orienta um gru-
po de quatro a cinco pessoas”, 
acrescenta.   A sala principal do 
HS Fitness Center é reservada à 

musculação e cardiofitness. As 
aulas de grupo como o cycling, 
zumba, pilates, etc, decorrem 
numa sala contígua. 

O usuário do HS Fitness 
Center é sujeito a um protoco-
lo: começa no consultor, pros-
segue na parte técnica com a 
realização de protocolo de se-
gurança com uma avaliação fí-
sica completa com vários parâ-
metros e depois é que é enca-
minhado mediante a patologia, 
para a modalidade pretendida 
ou para a modalidade que a HS 
Fitness Center achamos que é a 
mais indicada.

Ginásio. Uma atividade profissional sedentária pode conduzir a problemas de saúde 
como hipertensão arterial ou obesidade. Praticar exercício físico e ter uma alimentação 
saudável são estratégias desenvolvidas pelo HS Fitness Center que previnem e comba-
tem estas patologias.

Treinar é saúde
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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)

Pe
la

 s
ua

 s
aú

de
...

...
at

é 
on

de
 fo

r p
re

ci
so

!

www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO estamos cá para
o ajudar a ser melhor...

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

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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PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  JUL

LORDELO 
EXPOSIÇÃO 
De 1 a 31 outubro
Fundação A LORD | Um Olhar 
Sobre Os 20 Anos da Funda-
ção A LORD

OUTUBRO MUSICAL 
N´A LORD 
Dia 8 de outubro
Auditório d´A LORD| Sonori-
dades da Música Coral Espe-
táculo pelo Orfeão da Funda-
ção A LORD

Dia 22 outubro | 21.30h 
Auditório d´A LORD | Orques-
tra da Fundação A LORD com 
participação do solista Frede-
ric Cardoso

Dia 29 de outubro | 21.30h
Auditório d´A LORD| Espetá-
culo de Fados de Coimbra

ESPETÁCULO 
SOLIDÁRIO 
Dia 15 outubro | 21 h
Pavilhão Rota dos Móveis | 
Quim Roscas & Zeca Estacio-
nâncio | organização BV 
Lordelo 

PAREDES (CIDADE)
EXPOSIÇÃO
De 8 de out. a 30 nov.
Loja Interativa de Turismo e 
Biblioteca Municipal | “Happi-
ness” de Maria Bessa

MÚSICA
29 outubro | 16.30h
Biblioteca Municipal | Música 
para bebés & papás

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

Este é o quarto livro do 
antigo presidente da 
Câmara de Penafiel, 

desde que enveredou pela es-
crita literária. Antes escreveu 
“A Escrava de Córdova” 
(2008), “A Profecia de Istam-
bul” (2010) e “O Segredo de 
Compostela” (2013) e partici-
pou também na coletânea de 
contos de autores lusófonos 
Roça Língua (2014).

Para lá de Bagdad é mais 
um romance histórico. “Até 
hoje, todos os livros que escre-
vi estão ligados ao romance e 
retratam uma cidade com al-
guma força e energia, sobretu-
do cidades com a presença do 
passado da nossa civilização”, 
explicou o autor.

“Ler Alberto S. Santos é um 
convite à viagem”, sublinhou 
Rosário Machado, diretora da 
Rota do Românico, desafiada 
a fazer a apresentação da 
obra. Do outro lado da mesa 
sentou-se o autarca de Lorde-
lo, Nuno Serra a fazer as hon-
ras da casa. Ao lado um duo de 
cordas vindo de Aveiro fez o 
som ambiente com sonorida-
des medievais. 

Baseado em factos reais, 
“Para lá de Bagdad”, conta 
uma história ocorrida no séc. 

X, na idade média, uma das 
mais misteriosas do mundo 
oriental. Trata-se de uma 
aventura de Ahmad Ibn Fa-
dlan, um emissário do califa 
abássida ao centro da Europa 
e da Ásia, com a missão de a 
catequizar. 

Com a sua vida permanen-
temente em perigo, Ahmad 
vê-se obrigado a mudar os 
planos da viagem e, ao mesmo 
tempo, não resiste a uma con-

turbada história de amor com 
Zobaida, escrava do tio, que o 
leva até às terras nórdicas, 
obrigando-o a repensar toda a 
sua existência.

O autor explicou que foi há 
três anos que começou a pro-
curar documentação autenti-
cada, analisada e traduzida 
por especialistas. “Gostava 
que os leitores se apaixonas-
sem, como eu me apaixonei, 
por estas personagens e pela 

sua investigação”, assumiu o 
escritor que se predispõe ir ao 
fim do mundo no encalce de 
uma qualquer ponta histórica 
que encontre esquecida e que 
seja suporte ao romance 
histórico.

Alberto S. Santos referiu 
que a viagem proposta pelos 
seus livros são o pretexto para 
contar a história e explicar co-
mo era a vida e as inquieta-
ções dos povos que viviam nas 
zonas “ainda não civilizadas”.

O autor disse ainda que o 
livro responde a preocupa-
ções suas sobre o facto de, 
num determinado momento 
da sua história, a civilização 
islâmica ter uma grande ape-
tência pelo conhecimento e 

busca pela sabedoria, desde a 
medicina à matemática, da as-
tronomia à cartografia, e, de 
repente, mudar e adotar uma 
postura de imitação, mais li-
gado ao costume e tradição do 
profeta.

“O romance procura, de 
certa forma, entender o que 
levou ao abandono do interes-
se do Islão em manter-se na 
linha de ponta do conheci-
mento científico”, sustentou.

“Para lá de Bagdad” demo-
rou cerca de dois anos a estar 
pronto, entre investigação e 
escrita, tendo por objetivo 
desvendar “intrigantes mo-
mentos da história da Idade 
Média” e despertar “paixões, 
emoções e surpresas”.

Livros. Alberto S. Santos apresentou numa espécie de sunset literá-
rio no dia 25 de setembro, na Torre dos Alcoforados, em Lordelo, o 
seu novo romance, “Para lá de Bagdad”.

Para lá de Bagdad apresentado  
na Torre dos Mouros

António Orlando | texto
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Numa altura em 
que muito se fala 
em investimento 

e na necessidade de apoiar 
cada vez mais as empresas 
a investirem, nunca é de-
mais relembrar que inves-
timento não é só a compra 
de novos equipamentos in-
dustriais ou compra de no-
vas instalações.

Sempre que se fala em 
investimento, normalmen-
te associamos de imediato 
a palavra à compra de ins-
talações ou equipamentos 
produtivos. Mas no mundo 
cada vez mais competitivo 
e global em que vivemos, 
cada vez mais os investi-
mentos são necessários 
efetuar noutras áreas do 
negócio que não apenas na 
área produtiva. A área co-
mercial e a da internacio-
nalização são hoje em dia 
as áreas mais importantes 
em que as empresas têm de 
investir, sobretudo as in-
dustriais que produzem 
bens transacionáveis.

Como tal, gostaria de re-
lembrar aqui um importan-
te apoio que as empresas 
têm à sua disposição no 
âmbito do Portugal 2020, e 
que está aberto até 31-10-
2016- Trata-se dos Incenti-
vos à Internacionalização e 
à Qualificação.

Ao abrigo destas candi-
daturas, as empresas po-
dem obter um apoio muito 
significativo a fundo perdi-
do sobre todos os investi-
mentos que façam nestas 
áreas. Assim, investimentos 
como a realização de feiras 
internacionais, como é o ca-
so do aluguer de espaço em 

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Investimento não é só  
compra de novas instalações 
e equipamentos

feiras internacionais, o alu-
guer de stands para partici-
pação nessas feiras interna-
cionais, as viagens para es-
sas feiras e o custo com as 
estadias são comparticipa-
das em 45% a fundo perdi-
do. Mas os investimentos 
em internacionalização não 
ficam por aqui. Assim, in-
vestimentos como viagens e 
estadias de prospeção de 
mercado, a criação de sites 
na internet, o design e de-
senvolvimento de novos 
produtos especificamente 
dirigidos aos mercados ex-
ternos, planos de marketing 
internacional, a realização 
de catálogos de produtos 
nas línguas dos mercados 
externos a abordar, todos 
estes investimentos são 
também comparticipados a 
45%. Ainda no âmbito do 
Portugal 2020- Internacio-
nalização, as empresas po-
dem ter um apoio muito im-
portante para o seu proces-
so de internacionalização, 
ao contratem 1 ou 2 técni-
cos superiores para as aju-
darem no seu processo de 
internacionalização, ao re-
ceber um apoio de 45% a 
fundo perdido sobre o valor 
do salário e da segurança 
social que a empresa pague 
a estes técnicos.

Mas os apoios não ficam 
por aqui. O Portugal 2020- 
Qualificação, prevê tam-
bém o apoio a 45% a fundo 
perdido para outros inves-

timentos muito importan-
tes  que não apenas  em 
equipamentos. 

Assim, se uma empresa 
para penetrar num deter-
minado mercado externo 
precisar de ser certificada 
por qualquer norma, ou 
precisar que um qualquer 
dos seus produtos seja cer-
tificado, quer quanto ao 
cumprimento de determi-
n a d a  n o r m a ,  c o m o  p o r 
exemplo de segurança con-
tra incêndio, resistência, 
etc., pode fazer estes inves-
t imentos  e  receber  um 
apoio  a  45%.  O mesmo 
acontece se as empresas ti-
verem de investir em sof-
twares de Design ou sof-
twares de Gestão de Produ-
ção ou investir no registo 
dos seus produtos para que 
não sejam copiados por 
concorrentes. As empresas 
podem também receber 
45% do valor investido.

De referir que para se 
candidatar a qualquer um 
destes programas de incen-
tivos, as empresas têm de 
fazer um investimento mí-
nimo de 25.000,00 Euros, 
num projeto até dois anos 
de duração. Mas se uma 
empresa pela sua reduzida 
dimensão não for capaz de 
sozinha apresentar um 
projeto individual com pelo 
menos 25.000,00 Euros de 
investimento, para realizar 
uma feira internacional ou 
para se certificar pela qua-
lidade, então as empresas 
podem participar num pro-
jeto conjunto de interna-
cionalização ou qualifica-
ção. Trata-se de projetos 
promovidos por Associa-
ções comerciais,  que de 
uma forma conjunta levam 
várias empresas a uma fei-
ra internacional ou promo-
vem a certificação de quali-
dade em várias empresas. 
Estes projetos conjuntos 
e s t ã o  e m  a b e r t o  a t é 
30-12-2016.

“…a área  
comercial e da  

internacionaliza-
ção são hoje  

em dia das áreas 
mais importantes 
em que as empre-
sas têm de inves-
tir, sobretudo as 

industriais que 
produzem bens 

transacionáveis”

Encontra-se patente no 
foyer do Auditório A LORD a 
exposição documental “Um 
olhar sobre os 20 anos da 
Fundação A LORD”, entre os 
dias 24 de setembro e 31 de 
dezembro de 2016.

A exposição “Um Olhar 
sobre os 20 anos da Funda-
ção A LORD” que dá a conhe-
cer a todos os visitantes o 
percurso da Fundação cria-
da no âmbito da Cooperativa 
Elétrica A LORD.  A mostra é 
feita a partir das publicações 
da revista “Presença” que 
testemunham todas as suas 
atividades de caráter cultu-
ral  e social. Apresenta-se, 
assim, um breve historial da 
Fundação através dos livros 
editados, cartazes, fotogra-
fias e outros documentos 
que trazem à memoria o pa-
pel desta instituição no pas-
sado e presente. 

Neste percurso, o público 
reconhecerá os eventos mais 
importantes – exposições, 
conferencias, concertos, visi-
tas culturais, espetáculos de 
teatro e dança entre outros –, 
marcas que atestam o am-
biente cultural da Fundação 
A Lord. 

A exposição “Um Olhar 
sobre os 20 anos da Funda-
ção A LORD” permite ao visi-
tante perceber  a evolução 
dos diversos departamentos 
da instituição – Auditório, 
Biblioteca, Cooperação, Es-
cola de Artes e Formação –, 
realçando-se a sua função na 
melhoria de qualidade de vi-
da dos lordelenses. 

OUTUBRO MUSICAL 
ESTÁ DE REGRESSO
O Outubro Musical da 

Fundação A Lord está de vol-
ta nas noites de sexta-feira, 

dias 8, 22 e 29 deste mês, ao 
Auditório da Cooperativa 
Elétrica. 

O regresso acontece com 
três espetáculos que vão 
desde o canto até ao fado. O 
primeiro concerto está mar-
cado para hoje, às 21.30 ho-
ras e faz subir ao palco as 
“Sonoridades da Música Co-
ral”. A interpretação está a 
cargo do Orfeão da Funda-
ção A LORD.  

Dentro de quinze dias, no 
dia 22, será a vez da Orques-
tra da Fundação A LORD, es-
petáculo que terá a partici-
pação do Clarinetista Frede-
ric Cardoso.

O Outubro Musical encer-
ra no dia 29, com uma sessão 
de Fados de Coimbra pelo 
G r u p o  M e m ó r i a s  d e 
Coimbra. 

A entrada é livre em todos 
os concertos.

Um olhar sobre os 20 anos 
da Fundação A LORD 

fotolegenda

DAVID MOURA NO PÓDIO DO FESTIVAL 
/CONCURSO INTERNACIONAL  
DE GUITARRA DE AMARANTE

David Moura, aluno do Conservatório de Música de Paredes, 
obteve o 3º lugar no 2º Festival/Concurso Internacional de 
Guitarra de Amarante, que decorreu, no dia 11 de Setembro, 
no Centro Cultural Maria Amélia Laranjeira. O jovem guitar-
rista competiu na Classe B.  David Moura iniciou os seus estu-
dos de guitarra em 2015, no Conservatório de Música de Pa-
redes, na classe do Professor Daniel Lemos. Atualmente fre-
quenta o Curso Básico de Música em Regime Articulado na 
EB 2, 3 de Paredes e no Conservatório de Música de Paredes. 
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ODETE DA  
FONSECA ESPINHO 
(Mãe do Sr. João José Espinho Geraldes). Faleceu no dia 

26 de Setembro, com 86 anos. Era natural de Aldeia do Carvalho 
– Covilhâ e residente na Rua Dr. José Leite de Vasconcelos nº 109, 
Paredes. Era viúva de João Geraldes da Engrácia Júnior.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

PAREDES

FALECEU

MARIA MOREIRA  
DO ROSÁRIO
Faleceu no dia 25 de Setembro, com 91 anos. Era na-

tural de Sobrado - Valongo e residente na Rua da Abroeira nº 312, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Abílio Barbosa.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, genros, netos, bisnetos e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 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

MARIA JUSTINA  
ALVES BARBOSA
Faleceu no dia 25 de Setembro, com 80 anos. Era 

natural de Mouriz – Paredes e residente na Rua da Saudade nº 130,   
Paredes. Era viúva de Joaquim de Sousa Bessa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

PAREDES

FALECEU

JUVINA TERESA BRANCA 
GARCIA LOUSADA
Faleceu no dia 28 Setembro, com 93 anos. Era natural 

Bonfim – Porto e residente na Avª. Engº. Duarte Pacheco nº. 87 – 1º, 
Ermesinde. Era casada com António Augusto Marques Lousada. 

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

ERMESINDE

FALECEU

JOSÉ PINHEIRO 
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 1 Outubro, com 76 anos. Era natural 

Nevogilde – Lousada e residente na Rua Elias Moreira Neto nº. 4, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição Nunes Moreira.

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

MARIA TERESA 
MAGALHÃES DA SILVA
Faleceu no dia 30 de Setembro, com 75 anos. Era 

natural e residente em Bitarães, Paredes.    Era casada com Joaquim 
Freire de Sousa.  

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

BEIRE

FALECEU

MARIA ROSALINA 
MOREIRA GARCEZ
Faleceu no dia 29 de Setembro, com 81 anos. Era 

natural de Castelões de Cepeda-Paredes e residente em Bitarães, 
Paredes. Era viúva de António da Rocha Barbosa. 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  
(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES

FALECEU

ANTÓNIO MOREIRA
Faleceu no dia 1 de Outubro, com 61 anos. Era natural 
de Penafiel e residente em Bitarães-Paredes. Era casado 

com Margarida Augusta Rodrigues Pinto. 

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 
(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES

FALECEU

ANTÓNIO ALBERTO 
DE OLIVEIRA MACHADO
Faleceu no dia 22 de Setembro, com 58 anos. Era natu-

ral de Rebordosa - Paredes e residente na Rua Monte Alto, nº 300, 
Rebordosa, Paredes. 
 
AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 
todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

Sede: Rua Tratado  de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

Tlm. 963 313 313
REBORDOSA
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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

COMBUSTÍVEL AO DOMICÍLIO
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
T.: 255 393 140

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

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

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981
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Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura
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NOME    
MORADA      
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IBAN       PT   50001000003819565000117

Junto envio cheque/vale postal        no valor de €17.50 (Portugal), €24 (Estrangeiro). 
Emitido à ordem de UNI-Comunicação, S.A., para pagamento da minha assinatura anual do Jornal “O Progresso de Paredes” 
(renovável anualmente, salvo indicação contrária).

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

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt


