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Assinalados 500 anos  
do Foral de Baltar
Aniversário. Baltar foi distinguido há 500 anos pelo Rei D. Manuel com uma Carta de Foral.  
A atual vila e freguesia do concelho de Paredes assinalou a data com três dias de festa.  PÁGS.12 e 13

33 anos ao serviço  
da comunidade 
de Louredo

Formação de Segurança 
Privada é a mais-valia 
da Aptidão Completa

PSD Paredes 
critica governo sobre 
restruturação das águas

Referência. A Associação é já reconhecida pela qua-
lidade do serviço que presta, não só na freguesia, mas 
em vários concelhos.

Rigor. A empresa detém uma das poucas licenças a 
nível nacional para ministrar cursos na área da 
Segurança, é a única do distrito do Porto.

Polémica. PSD de Paredes emitiu a assumir posição 
comunicado contra governo sem reunir a comissão 
política da concelhia.

PÁGS.20 e 21

PÁG.7

PÁG.6
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Editorial

A Falácia e a água

N
os últimos tempos 
tenho convivido 
continuamente 
c o m  a  p a l a v r a 

“Falácia”. 
Esteve presente no exame de 

Filosofia do 11º ano que um dos 
meus rapazes fez, mas foi, sobre-
tudo na boca de vários políticos, 
de aquém e além Paredes, e por 
vários e diferentes propósitos 
que a ouvi aplicada, óbvia e natu-
ralmente, aos discursos e argu-
mentos de outros políticos, seus 
opositores.

A palavra “falácia”, em si mes-
ma, é uma palavra bonita, sonora, 
com musicalidade, que enche o 
olho, agradável de se escutar e leva 
a mensagem de quem a usa aos 
que o ouvem: Aquele a quem esta 
palavra é aplicada não é digno de 
ser atendido e os seus argumentos 
são de rejeitar. Por mais sólidos e 
objetivos que sejam, ao ser-lhes 
aplicado esse rótulo de falaciosos, 
ficam imediatamente de lado.

E isto de haver palavras bonitas 
e feias não é falácia minha. 

Vejam, “Falaciloquência”, é 
uma palavra feia, complicada e 

Por
vASCO
rIBEIrO
Diretor

que significa “linguagem cheia 
de falsidade”. Aplica-se melhor 
aos que atiram a palavra falácia 
aos outros ou a estes a quem a 
mesma é dirigida?

Boa pergunta. Mas esta ainda é 
melhor: A que propósito misturo 
água com falácia?

É que precisamente um dos 
temas a propósito do qual ouvi a 
palavra “falácia” foi o da pretensa 
“homogeneidade” entre a “Tarifa 
social da água” e a “Tarifa espe-
cial para famílias numerosas”, 
em que bastaria, para se não ser 
falacioso, defender a existência 
de uma delas.

Ora vejamos:
Os Ribeiros, para não cheira-

rem mal, tomam banho lá em 
casa. E são 5. Pressuponhamos 
agora que o volume de consumo 
de água em banhos, universal-
mente falando, é de três m3 por 
pessoa, e para facilitar o raciocí-
nio, que apenas em banho para 
tirar o sarro as gentes Paredenses 
consomissem água. 

Assim, lá em casa, gastaríamos 
quinze m3 de água.

Já os Ataídes são apenas 3, e sa-
bendo-os tão limpinhos como os 
Ribeiros, e com igual número de 
banhos por pessoa, no fim do mês 
gastariam nove m3. E os Albuquer-
ques, que são só 2 em sua casa? 
Com os mesmos pressupostos, 
gastariam apenas seis m3.

Pois bem, no fim do mês, se to-

dos são de Paredes, os Albuquer-
ques gastariam cerca de 5,19 € (1º 
escalão três m3 x 0,664 € + 2º escalão 
três m3 x 1,066 €); Os Ataídes gasta-
riam cerca de 8,388 € (1º escalão três 
m3 x 0,664 € + 2º escalão seis m3 x 
1,066 €). No conjunto: 13,578 €.

E os Ribeiros? Para andarem 
limpinhos como os outros, para 
IGUAL  consumo de 15 m3, para 
IGUAL  número de pessoas (5) 
vão gastar cerca de 19,47 €: 1º esca-
lão três m3 x 0,664 € + 2º escalão 
sete m3 x 1,066 € + 3º escalão cinco 
m3 x 2,002 €.

Os 5 Ribeiros gastam mais 6 € que 
os 5 Ataídes e Albuquerques juntos, 
pela mesma razão que a água que 
os Ribeiros, a acrescer aos banhos, 
bebessem em casa, lhes sairia tão 
cara como as luxuosas bebidas que 
Ataídes e Albuquerques, com o que 
poupam na água dos banhos, se 
poderiam dar ao luxo de beber.

Se vier aí mais um Ribeiro 
(Deus nos livre!) tornando esta 
família anda mais numerosa, to-
dos os banhos que ele tomasse 
seriam a 2,00 € por m3, pois margi-
nalmente tudo cairia no escalão 
superior de consumo. Bem que 
não tomava banho!

Conclusão para os senhores po-
líticos: Tarifa social é diferente de 
Tarifa para famílias numerosas. 
Tarifa social é estabelecida em No-
me do Princípio da Igualdade Ma-
terial. Tarifa para famílias numero-
sas é de estabelecer em nome da 
mais pura e simples IGUALDADE 
individual.

É fácil de perceber e leva a per-
guntar quantas mais falsas falácias 
ecoam nas nossas cabeças vindas 
das bocas de alguns políticos.

100 novas árvores 
no Parque 
do Rio Ferreira
Ambiente. Foram plantadas árvores para 
assinalar o dia do Ambiente e para benefi-
ciar a o Parque situado em Rebordosa.

O dia mundial do Am-
biente, que se assi-
nalou a 5 de junho, 

foi celebrado pelo municí-
pio de Paredes com a plan-
tação de 100 árvores, no Par-
que do Rio Ferreira em 
Rebordosa. 

O projeto de refloresta-
ção tem sido levado a cabo 
pelo pelouro do ambiente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, pretende sensibilizar 
a população para a impor-
tância do património natu-

Inês Pinto Correia | texto e foto
ral e como é fundamental 
preservá-lo, tendo em vista 
a melhoria da qualidade de 
vida. 

Foi com a participação 
dos alunos da Escola Secun-
dária de Vilela e com o apoio 
da empresa Be Water que na 
manhã de 5 de junho a zona 
envolvente ao Rio Ferreira 
ganhou uma nova vida, uma 
forma de envolver a comu-
nidade escolar e desta for-
ma melhorar a educação 
ambiental. As árvores plan-
tadas têm a missão de tor-
nar este parque de Rebordo-
sa ainda mais atrativo.
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Pontos de vista
Óculos de Sol – Cuidado com os UV

Hoje em dia o 
uso de ócu-
l o s  d e  s o l 
deixou de ser 

esporádico e específico para 
determinadas situações e 
passou a ser um acessório de 
moda. No entanto quando 
se escolhe uns óculos de sol 
mais importante que esco-
lher a marca ou o modelo é 
escolher o tipo de lente. 

Como sabem quando es-
tamos expostos a um am-
biente com muita luminosi-
dade a pupila (menina do 
olho) diminui para reduzir a 
quantidade de luz que entra 
no olho minorando dessa 
forma os efeitos do excesso 
de radiação. Quando usa-
mos óculos de sol a intensi-
dade de luz que chega ao 
olho diminui e consequen-
temente a pupila não se con-
trai tanto, o que deixa o olho 
mais vulnerável à entrada de 
radiação potencialmente 
nociva para as estruturas 
oculares. 

O problema não está no 
facto de entrar mais ou me-
nos radiação mas sim que 
radiação entra. Vários estu-
dos científicos mostram que 
a exposição continua e pro-
longada à radiação ultravio-
leta (UV) causa alterações 
em várias estruturas ocula-
res, como por exemplo o 
cristalino e a retina, poden-
do levar ao aparecimento 
precoce de cataratas e de 
degenerações retinianas en-
tre outras.

A radiação UV divide-se 
em três bandas de compri-
mentos de onda: UV-A (315 a 
380nm), UV-B (280 a 315nm) 
e UV-C (100 a 280nm). Sen-
do a radiação UV-C aquela 
que provoca mais lesões nos 

tecidos mas felizmente esta 
radiação é praticamente to-
da filtrada pela atmosfera 
terreste (camada de Ozono), 
chegando à superfície ape-
nas a radiação UV-B e UV-A. 

As lentes usadas nos ócu-
los de sol são normalmente 
feitas de vidro, de acrílico ou 
de policarbonato. As lentes 
de vidro filtram cerca de 80% 
da radiação UV-B e 20% UV
-A. As lentes de acrílico de 
baixo índice de refração 
(1.50) (as que se encontram 
na grande maioria dos ócu-
los de sol) apresentam uma 
proteção de 100% dos raios 
UV-B e 90% UV-A e as de po-
licarbonato apresentam 
uma proteção de 100% nos 
UV-B e UV-A. 

A compra de uns óculos 
de sol com lentes de vidro ou 
de acrílico de índice de refra-
ção baixo não garante por si 
só uma proteção totalmente 
eficaz contra a radiação ul-
travioleta sendo necessário 
certificar-se que estas têm 
um filtro de proteção UV 
adicional ou um tratamento 
antirreflexo, pois caso con-
trário o uso dos óculos de sol 
vai fazer com que entre no 
olho uma quantidade mais 
alta de radiação potencial-
mente perigosa.

Muitas vezes vemos os 
pais preocupados em com-
prar uns óculos de boa qua-
lidade para eles e para os fi-
lhos negligenciam a quali-
d a d e  d i ze n d o  q u e  s ã o 
apenas para “brincar”. Na 
verdade a situação descrita é 
potencialmente mais grave 
nas crianças pois as pupilas 
são maiores e irão estar su-
jeitas à radiação durante 
mais anos.

Para além da proteção 
UV as lentes dos óculos de 
sol não devem ter aberra-
ções, distorções nem produ-
zir alterações significativas 
das cores.

Lembre-se que pior do 
que não usar óculos de sol é 
usar óculos de sol com len-
tes de má qualidade.

Por
JOrgE 
JOrgE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

Código Musical organizou 
Feira com várias valências
Sucesso. Feira de Artesanato, Gastronomia e Saúde atraiu centenas de vi-
sitantes a Cristelo.

A Associação Códi-
go Musical organi-
zou pelo terceiro 

ano consecutivo a Feira 
de Artesanato, Gastrono-
mia e Saúde. 

Decorreu nos passa-
dos dias 6 e 7 de junho es-
ta experiência que teve 
como objetivo promover 
a ocupação de tempos li-
vres da população criste-
lense e das freguesias vi-
zinhas, com enfoque no 
a r t e s a n a t o  e  n a 
gastronomia. 

De ano para ano a or-
ganização tem vindo a 
verificar um aumento de 
procura por parte dos ar-
tesãos, o que confere a 
esta iniciativa uma maior 
variedade de produtos 
expostos, que enrique-
cem o evento. 

Também na parte gas-
tronómica tem havido 
cada vez mais exposito-
res e  logo uma maior 
oferta de iguarias para 
quem visita o evento. 

A Código Musical con-
ta com o apoio da Comis-
são de Festas de S. Miguel 
de Cristelo, conhecidas 
como as Guerreiras, que 
se encarregam dos petis-
cos servidos ao longo dos 
dois dias de feira e ainda 
da família Meireles de 

Barros que lhes disponi-
bilizou o espaço na sua 
quinta. 

Relativamente à feira 
da saúde, constituída por 
rastreios, com a presença 
de vários parceiros, tem 
sempre uma grande pro-
cura. Este ano houve o 
apoio do Núcleo de Vilela 
da Cruz Vermelha Portu-
guesa, a Clínica Médica 
de Cristelo, Clínica de 
Medicina Dentária Dr. 
Miguel Vieira, Clínica Nu-
no Mendes, BitMed – Nu-
trição, e PSIC’I&M – Psi-
cologia de Intervenção & 
Avaliação da Mente.

Para a área do bem-es-

tar houve aulas de fitness, 
com o Prof. Francisco Go-
mes, do Ginásio BitFit, e 
outra aula a cargo da Có-
digo Musical, com a Prof 
Filipa Veloso. Para pro-

mover o comércio tradi-
cional houve um desfile 
de moda,  que contou 
com o apoio da Loja Belli 
Bambini (Paredes), Loja 
Luisinha (Cristelo) e com 
a Óptica Médica Cortez 
Marques.

Ao longo dos dois dias 
de feira não faltaram os 
divertimentos para os 
m a i s  n o v o s ,  c o m 
insufláveis. 

A organização ficou 
satisfeita com os visitan-
tes que passaram pela fei-
ra e que têm vindo a au-
mentar de ano para ano, 
dando uma motivação 
para  que se  organize 
sempre uma próxima 
edição.
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Clube de Jazz de Baltar associou-se  
à celebração do Foral de Baltar
Teatro. Uma das principais atividades desta associação de Baltar é o teatro, e apresentou uma peça de Gil Vicente alusiva 
aos 500 anos do Foral de Baltar.

Uma das instituições 
que participou nas 
celebrações dos 500 

anos do Foral de Baltar foi o 
Club Jazz de Baltar, uma asso-
ciação que ao contrário do que 
o nome sugere não tem ligação 
com o Jazz. Esta coletividade 
surgiu há 22 anos a 23 de julho. 

Uma das principais ativida-
des que levam a cabo é o teatro, 
uma vez que Baltar sempre foi 
uma terra de teatro. Foi em 1993 
que o Club Jazz assumiu o papel 
de fazer continuar essa ativida-
de com jovens e adultos. 

Em conversa com Cidália 
Oliveira, responsável pela área 
do teatro e com a presidente 
Susana Alves, foi explicado ao 
Progresso de Paredes que to-
dos os anos apresentam uma 
peça, estão integrados no pro-
jeto municipal “PT Paredes 
com Teatro” o que lhes tem da-

do a tal mais-valia de ter uma 
encenadora profissional, ele-
vando a qualidade do teatro 
amador. Graças a este progra-
ma que pretende a promoção 
do teatro no concelho o Club 
Jazz é já conhecido pela quali-
dade das peças que apresenta 
ao público. 

Quanto aos géneros tea-
trais este grupo é diversificado, 

desde dramas, clássicos, co-
médias, no seu repertório con-
tam com um pouco de cada. 

Para celebrar o Foral de Bal-
tar escolheram uma peça de 
Gil Vicente, o “Auto da Barca do 
Inferno”, que com uma adap-
tação aos dias de hoje, ao Foral 
e a Baltar, fez a alusão explicati-
va à época, com o rei a visitar o 
século XXI. A peça que iria de-

correr pelas ruas, acabou por 
se realizar apenas no Baltar 
Artes. Na Feira Quinhentista o 
clube esteve presente com 
uma Taberna, o que foi um su-
cesso e por isso as responsá-
veis esperam que a iniciativa 
de repita todos os anos para 
assinalar o Foral. 

Para além do teatro têm 
ainda o Grupo de Cavaqui-

nhos, que já tem dois CD’s gra-
vados. Costumam atuar em 
festas e em parceria com ou-
tras associações, com as quais 
fazem uma permuta para que 
esses outros grupos integrem 
as Noites de Verão.

Este evento a cargo da Junta 
de Freguesia e do Club Jazz de 
Baltar, decorre aos sábados de 
15 de julho a 18 de agosto, no 
Largo Pereira Inácio.

Outra das iniciativas deste 
grupo é o anual Encontro do 
Porco, que este ano juntou cer-
ca de 300 pessoas num almo-
ço. Também é habitual organi-
zarem uma festa de Natal para 
as crianças, assim como assi-
nalam sempre o Dia da Crian-
ça. Fazem o encontro de Janei-
ras com vários grupos, depois 
de uma temporada de cantar 
das Janeiras na freguesia, orga-
nizam noites de fados

Existe a vertente desportiva 
a coletividade, que tem um 
grupo de BTT, formado por 

amantes da natureza e do des-
porto. Este ano será mesmo 
organizado o primeiro raid 
BTT a 25 de julho, integrado na 
iniciativa Noites de Verão, jun-
tamente com o aniversário da 
Associação Club Jazz. 

Ou seja, esta associação 
tem atividades recreativas, cul-
turais, desportivas e ainda so-
ciais. Tentam estar atentos às 
necessidades da freguesia e 
ajudar em causas nobres, co-
mo por exemplo, na aquisição 
de equipamento para um Par-
que Infantil. 

Já tiveram Xadrez e escola 
de violas, mas neste momento 
e s t a s  a t i v i d a d e s  e s t ã o 
paradas. 

Atualmente utilizam as ins-
talações do Baltar Arte, mas a 
ambição é ter um espaço pró-
prio, aguardam por isso a con-
clusão do Centro Escolar, para 
que haja a possibilidade de ocu-
parem um dos edifícios de ensi-
no primário que fique vago. 

Inês Pinto Correia | texto e foto

Acácio Queirós, Maria João 
Fonseca, Carlos Costa e José 
Sousa fazem parte da direção 
e explicam como funciona o 
Emaús. 

O Emaús existe em Baltar 
desde 1976, quando o Colégio 
Antero de Quental fechou e foi 
proposto a José Sousa que fi-
casse com o colégio. Com a 
ajuda do Padre Batista ficaram 
com o edifício, mas já sem es-
tar a funcionar o colégio. 

Viram uma oportunidade 
de criar uma instituição de 
apoio ao Deficiente Mental no 
concelho de Paredes. Na altu-
ra não havia muitas institui-
ções do género no país.  

O projeto do Emaús pas-
sou ainda por criar uma ver-

tente de ensino profissional 
na antiga cadeia de Paredes, 
ou seja a instituição funciona 
em Baltar e em Paredes. 

Com o ensino inclusivo, o 
objetivo do Emaús foi altera-
do, deixou de ser o ensino para 
jovens e passou a vocacionar-
se para a ocupação de tempos 
livres e a formação. Muitos 
dos jovens frequentam a esco-
la e a partir dos 16 anos vêm 
para a instituição, onde existe 
u m a  e s c o l a r i d a d e  d e 
manutenção.

Para a direção o ensino in-
clusivo é questionável, por-
que os alunos com necessida-
des especiais beneficiavam de 
outro tipo de acompanha-
mento com o ensino socioe-

ducativo. Acácio Queiroz, que 
foi professor, explica que ter 
uma turma de 24 alunos ou de 
7 alunos faz toda a diferença 
no processo cognitivo do alu-
no. Alguns dos jovens depois 
de completarem o ensino 
o b r i g a t ó r i o  v ê m  p a ra  o 
Emaús, onde se nota alguma 
falta de hábitos, rotinas e re-
gras. Ou seja, necessitam de 
um trabalho mais individuali-
zado que nas escolas acaba-
ram por não ter. 

O Emaús tem o Centro de 
Atividades Ocupacionais 
(CAO), em Baltar com capaci-
dade para 35 pessoas e o de 
Paredes para 23. Estão inte-
gradas atividades como o bar-
ro, pintura, atividades domés-

ticas, a música, a expressão 
plástica e educação física.

As mensalidades dos uten-
tes são calculadas com base 
no IRS e dos rendimentos do 
agregado familiar, de acordo 
com as diretivas estabelecidas 
pela segurança social. Uma 
família veio recentemente a 
público alegar falta de possi-
bilidade para pagar a mensali-
dade do f i lho utente do 
Emaús. Mas foi a Segurança 
Social que emitiu uma circu-
lar em Dezembro para tabelar 
as mensalidades do CAO, a 
qual fez passar a mensalidade 
de 80 euros para 110, com ba-
se nos rendimentos da família 
na ordem dos 1000 euros 
mensais. A situação ficou re-

Emaús sonha construir um Lar Residencial
APoio. A instituição de apoio ao deficiente mental aposta na ocupação dos tempos livres dos 
jovens e adultos, com atividades lúdicas e profissionais.

solvida pela generosidade de 
uma empresa que irá suportar 
a diferença da mensalidade. 
Mas à situações de outros 
utentes que precisavam de 
ajuda, ainda mais que este, em 
que a família não deixa de 
cumprir dentro das suas 
possibilidades.

No caso, a direção tudo fez 
para resolver a situação du-
rante três meses, esforços que 
foram ignorados pela família. 
A direção tem em atenção  a 
capacidade financeira dos 
utentes, uma vez que as men-
salidades têm o valor mínimo 
de 45 euros e vão até 210 eu-
ros.  Se todas pessoas se lem-
brassem de pagar a sua parte a 
instituição não poderia 
funcionar.

O Emaús promove várias 
atividades e dinâmicas, tem 
um protocolo com o Colégio 
Casa Mãe, em que os alunos 

do colégio utilizam as oficinas 
de trabalho da instituição pa-
ra criar as prendas de dia da 
mãe e do pai, por exemplo. Em 
setembro irá realizar-se um 
Sarau para mostrar as ativida-
des à população em geral. 

Foi ainda uma das institui-
ções presentes nas comemo-
rações dos 500 anos do Foral 
de Baltar, integrando os seus 
trabalho na exposição alusiva 
ao tema que está patente no 
edifício da Junta de Freguesia. 

Todos os anos expõem os 
trabalhos feitos pelos utentes. 
O ano passado a exposição foi 
em Baltar e este ano foi em 
Rebordosa. 

Para o futuro esperam con-
seguir financiamento para 
obras de remodelação das ins-
talações. O grande projeto pa-
ra futuro é construir um Lar 
Residencial, para acolher 24 
horas por dia alguns utentes.
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Passada que es-
tá a primeira 
fase de Candi-
daturas à Ino-

vação Produtiva e à Interna-
cionalização, no âmbito do 
novo quadro comunitário 
de Apoio Portugal 2020, es-
tamos agora prestes a entrar 
na segunda fase das Candi-
daturas. Assim, quem pre-
tender apresentar uma can-
didatura à 2.ª fase da Inova-
ç ã o  P r o d u t i v a  e  à 

Por
AlExANdrE  
AlmEIdA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Vales inovação e internacionalização
Internacionalização, tem 
agora nova oportunidade de 
fazê-lo desde 20 de junho 
até setembro.

Acontece que para apre-
sentar uma candidatura à 
Inovação Produtiva ou à In-
ternacionalização, as em-
presas deparam-se com va-
lores mínimos de candida-
tura que nem sempre estão 
ao alcance das Microempre-
sas. No caso do Inovação 
Produtiva, o investimento 
mínimo é de 75.000,00 Eu-
ros e no caso do Internacio-
nalização o investimento 
mínimo é de 25.000,00 
Euros.

Para ir ao encontro des-
tas dificuldades de apresen-
tação de candidaturas por 
parte das Microempresas, 

foram criados- o Vale Inova-
ção e o Vale Internacionali-
zação. Estes dois projetos, 
que têm candidaturas aber-
tas em contínuo até 31 de 
m a r ç o  d e  2 0 1 6 ,  v i s a m 
apoiar de uma forma mais 
simples determinados in-
vestimentos até um máxi-
mo de 20.000,00 Euros, sen-
do que o apoio é de 75% des-
se valor a fundo perdido, 
isto é 15.000,00 Euros. Co-
mo podem verificar, trata-se 
de um apoio muito interes-
sante, face aos que se po-
dem obter nas candidaturas 
à Inovação Produtiva e 
Internacionalização.

E a que apoios podem as 
empresas se candidatar no 
âmbito destes Vales? 

No âmbito do Vale Inova-

ção, as empresas podem 
candidatar-se a apoios para: 
1) Reorganização do seu tra-
balho, 2) Redesenho e me-
lhorias do seu layout produ-
tivo, 3) Criação de páginas 
de internet que permitam a 
venda de produtos online 
ou recebimento de enco-
mendas de clientes e para 
fornecedores online, 3) Ser-
viços de criação de marcas 
de novos produtos e design 
de novos produtos, 4) Servi-
ços de registo de marcas ou 
produtos, 4) certificação da 
qualidade.

No âmbito do Vale Inter-
nacionalização, as empre-
sas podem ser apoiadas pa-
ra: 1) Realização de estudos 
de mercado, 2) Deslocações 
e estadias em visitas a po-

tenciais clientes no exterior, 
3) Aluguer de espaços e 
stands e decoração desses 
stands em feiras internacio-
n a i s ,  4 )  S e r v i ç o s  d e 
tradução.

Vejamos dois exemplos 
práticos, um para um Vale 
Inovação e outro para um 
Vale Internacionalização. 

1) Exemplo de Vale Inova-
ção: uma empresa de mobi-
liário vai fazer os seguintes 
investimentos: criação de 
uma nova marca de mobiliá-
rio e design de novas linhas 
de móveis - 5.000,00 Euros; 
registo dessa nova marca e 
dessas novas peças de mobi-
liário - 2.000,00 Euros; criação 
de uma página na internet 
para divulgação dessa nova 
marca de mobiliário e dessas 

novas peças de Mobiliário - 
3.000 Euros. Teria um investi-
mento total de 10.000,00 Eu-
ros e seria apoiada com 75%, 
isto é, 7.500,00 Euros a fundo 
perdido.

2) Exemplo de Vale Inter-
nacionalização: uma em-
presa vai realizar um estudo 
de mercado do mobiliário 
em França - 2.500,00 Euros; 
Vai participar numa feira de 
mobiliário em França, alu-
gando o espaço e stand para 
participar nessa feira - 
15.000,00 Euros; visita a po-
tenciais clientes em França 
- 2.500,00 Euros. Teria um 
investimento total de 20.000 
Euros e seria apoiada em 
75% a fundo perdido, isto é, 
receberia 15.000,00 Euros 
de apoio.
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

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

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de Psicotécnicos

Empresa
certificada

PSD Paredes 
critica governo
Polémica. PSD de Paredes emitiu comunicado contra governo sem 
reunir a comissão política.

Em documento enviado 
às redações a Conce-
lhia de Paredes come-

ça por elogiar a gestão do Go-
verno Social Democrata, com 
que se solidariza, no entanto, 
é contra esta medida de rees-
truturação do setor das águas 
a nível nacional. No comuni-
cado pode ler-se que “se por 
um lado o PSD Paredes tem 
um dever de solidariedade 
para com o Governo, não o 
tem menos relativamente à 
população do concelho de 
Paredes, que representa dire-
tamente. E é precisamente na 
defesa do seu território que 
não pode concordar com a 
decisão unilateral do Gover-
no de extinguir as sociedades 
Águas de Douro e Paiva (Ad-
DP) e Simdouro, fundindo-as 
na mais abrangente Águas do 
Norte, SA, em claro prejuízo 
dos munícipes de Paredes”. 

A concelhia do PSD veio 
manifestar posição análoga à 

do executivo municipal que já 
havia demonstrado a sua dis-
cordância, com o mesmo ar-
gumento: “Esta restruturação 
serve essencialmente para a 
empresa Águas de Portugal 
esconder o descalabro finan-
ceiro de outras empresas do 
seu universo que não a AdDP 
e a Simdouro e foi operada 
contra a vontade das autar-
quias com interesse e respon-
sabilidades em tão funda-
mental vertente da sua inter-
v e n ç ã o  j u n t o  d a s 
comunidades que servem”.

Uma das personalidades 
do concelho que tem posição 
sobre esta matéria é Granja da 
Fonseca, atual presidente da 
Assembleia Municipal, uma 
vez que enquanto autarca 
aderiu à Águas do Douro e 
Paiva. Explica que na altura se 
resolveu um problema de fal-
ta de água no concelho e que 
foi um bom negócio, que 
trouxe lucro para os municí-

pios e que a atual unificação 
das águas irá prejudicar a po-
pulação. Garantiu ainda que 
o interesse municipal deve 
estar acima do nacional. Por 
isso concorda com esta posi-
ção do PSD Paredes. 

Por não ser normal os or-
gãos locais contrariarem o 
partido central, “O Progresso 
de Paredes” tentou ouvir vá-
rios elementos da comissão 
política do PSD de Paredes, 
mas alguns não estiveram 
disponíveis para prestar de-
clarações e dos que consegui-
mos ouvir não percebemos se 
decorreu a reunião para apro-
vação do comunicado. 

Lurdes Meireles disse que 
não esteve presente na reu-
nião, mas que tinha uma opi-
nião sobre este assunto, a re-
velar oportunamente. José 
Mota não confirmou nem 
desmentiu a realização de 
qualquer reunião, mas afir-
mou concordar em absoluto 

BeStrAveL PAreDeS

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

Email: paredes@besttravel.pt
Website: bestravel.pt/paredes
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com o comunicado e com a 
posição tomada pelo órgão 
local. 

Já Filipe Carneiro afirmou 
não ter havido qualquer reu-
nião, apenas alguns contac-
tos telefónicos para conversar 
sobre o tema. 

Luciano Gomes garantiu 
que houve reunião da comis-
são política e que esteve pre-
sente quando foi decidido o 
comunicado, mas demons-
trou um total desconforto pe-
rante a nossa questão, levan-
do-o a alguns desabafos me-
nos próprios, para uma 
pessoa com a sua educação e 
r e s p o n s a b i l i d a d e  n o 
concelho. 

Por sua vez, Adriano Cam-
pos, o presidente da CP do 
PSD Paredes, a primeira pes-
soa a ser contactada pelo “O 
Progresso de Paredes”e que 
remetera as suas declarações 
para mais tarde, num segun-
do contacto acabou por  mos-
trar desagrado por termos 
abordado outros elementos 
da comissão política do PSD, 
com quem admitiu ter entre-
tanto falado, sentindo até al-
gum desconforto por isso. 
Quanto à questão de fundo, 
remetia qualquer esclareci-
mento para o que estava es-
crito no comunicado.

Foram inauguradas as 
Bibliotecas Escolares em 

Sobrosa/Cristelo no dia 23 
de maio e de Duas Igrejas 

no dia 31 de maio.  A rede 
de bibliotecas escolares 

Escolas de Cristelo/Sobrosa e Duas Igrejas já têm Biblioteca
inAUgUrAção. Foram inauguradas duas Bibliotecas Escolares para o 1.º ciclo nas escolas de 
Cristelo/Sobrosa e Duas Igrejas.

continua a crescer e no 
Agrupamento de Escolas 
de Cristelo a inauguração 
contou com a presença do 
Escritor José Fanha, en-
quanto na EB1 de Duas 
Igrejas, esteve a escritora 
Luísa Ducla Soares. Em 
ambas estiveram também 
o músico Daniel Completo 
e a ilustradora Cristina 
Completo.

Nos dois locais durante 
uma hora todos proporcio-
naram à comunidade edu-
cativa um espetáculo de 
histórias e música. E cada 
inauguração contou ainda 
com uma exposição de tra-
balhos dos alunos, uma feira 
do livro e no final uma ses-
são de autógrafos. 
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AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489

Climatização, Lda.
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Formação de Segurança Privada  
é a mais-valia da Aptidão Completa
rigor. A empresa detém uma das poucas licenças a nível nacional para ministrar cursos na área da Segurança, é a única do distri-
to do Porto que pode dar formação nesta área.

Aptidão Completa é 
uma Academia de For-
mação, com várias 

vertentes, mas que se centra 
em especial na Segurança Pri-
vada. Tem ainda Formação 
Inicial de Formadores, Pós-
Graduações na área do direito 
da segurança, gestão e coor-
denação de formação. 

Uma empresa em expan-
são que funciona no centro e 
Norte do continente e ilhas, 
através de parcerias espalha-
das pelo território. 

Tem instalações próprias 
em Paredes desde setembro. 
Inicialmente a empresa abriu 
no Porto, depois alteraram a 
sede para Paredes. Tem espa-
ços próprios em Paredes, Por-
to e Matosinhos. No resto do 
país, Norte, Centro e Ilhas, a 
formação é dada em parceria 
com outras entidades. 

A nível nacional só existem 
20 entidades com autoriza-
ção para poder ministrar for-
mações na área da segurança 
privada. A licença para esta 
atividade tem um valor eleva-
do, para além das constantes 
auditorias e pesadas coimas 
caso haja alguma falha. 

A Aptidão Completa de-
tém a autorização n.º15 da 
PSP, mas cada ação de forma-
ção tem de ser autorizada pe-
la PSP. No final das formações 
são enviados os resultados 

dos testes de cada formando 
para a PSP, a fim de validar os 
certificados e só depois são 
emitidos os cartões do Minis-
tério da Administração Inter-
na, para os formandos pode-
rem exercer a sua atividade 
e n q u a n t o  s e g u r a n ç a s 
privados. 

Esta é uma área desafian-
te, pois está em contante evo-
lução e exige muito de quem 
gere uma empresa de forma-
ção. O rigor e o profissionalis-

mo, aliado à legalidade são as 
mais-valias desta empresa de 
Paredes. Recebe muitos for-
mandos que infelizmente fo-
ram burlados por instituições 
não homologadas para a for-
mação nesta área. 

A Formação em Seguran-
ça Privada tem 240 horas e 
permite ainda fazer especia-
lizações, em áreas como vi-
gilante ou porteiro, ARE - As-
sistente de Recintos de Es-
petáculos, ARD – Assistente 

de Recintos Desportivos e 
Central de Alarmes. A for-
mação de segurança não se 
limita a uma só formação, 
tem cerca de 10 áreas de es-
pecialização. Depois tem 
ainda as pós-graduações e 
os mestrados. 

A área da segurança é uma 
área em expensão, com eleva-
do nível de empregabilidade, 
onde o real problema é a falta 
de formação e as empresas 
que muitas vezes prestam o 

serviço sem licenças e sem 
pessoas habilitadas para o 
fazer. 

Para frequentar um curso 
em segurança é necessário ter 
a escolaridade mínima obri-
gatória (12.º ano), sem trans-
crições no registo criminal e 
ter a frequência da ação de 
f o r m a ç ã o ,  c o m 
aproveitamento.

A Segurança Privada não é 
só alguém que está num Cen-
tro Comercial ou nas urgên-

cias, tem um papel importan-
te na sociedade. Se pensar-
mos bem, todas as moedas e 
notas passam pelas mãos de 
seguranças privados, que as-
seguram todo o transporte de 
dinheiro; para entrar num 
avião, ou num estádio de fu-
tebol, todas as pessoas pas-
sam por um segurança. É por 
isso uma atividade com ele-
vado grau de exigência e de 
p r e p a r a ç ã o  f í s i c a  e 
psicológica. 

Existe ainda a área da se-
gurança eletrónica, que é ain-
da menos visível na nossa so-
ciedade. Desde o 11 de setem-
bro tem vindo a ser feito um 
forte investimento em tecno-
logia de topo, sempre opera-
da por seguranças privados. 

É uma área que atrai cada 
vez mais pessoas, com eleva-
do nível de empregabilidade 
e com um nível de exigência 
cada vez maior, tanto a nível 
legislativo, como na expetati-
va das pessoas no serviço que 
contratam. 

A aposta da Aptidão Com-
pleta é em prestar um serviço 
de qualidade, por isso todos 
os formadores são cuidado-
samente selecionados, com 
fortes conhecimentos na área 
e experiência comprovada, 
onde se incluem vários mes-
tres em segurança, psicolo-
gia, direito. 

José Silva, Elisabete Santos e Marta Martins

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

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

Av.ª Central de Astromil
Loja nº 583

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

Centro de  estudos e expliCações aprender@estudar
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A Unidade de Saúde de 
Baltar foi criada em 2007 e 
desde essa data que os balta-

renses e as populações vizi-
nhas têm um serviço de saú-
de que prima pela qualidade 
e pela simplicidade de 
processos.

Terminaram as filas, qua-
se todos os utentes têm mé-
dico de família, e a boa qua-
lidade das instalações ofere-

ce conforto a quem procura 
os cuidados primários.

As marcações são sim-
ples e rápidas, o ambiente é 
agradável e a localização é 
central.

Numa época em que se 
assiste a uma acentuada di-
minuição da qualidade do 

serviço público de saúde, a 
USF de Baltar continua a 
oferecer aos seus utentes a 
competência dos seus médi-
cos, enfermeiros e funcioná-
rios, pelo que deve ser um 
exemplo realçado para que 
possa ser imitado por outros 
serviços públicos.

Baltar

usF de Baltar um exemplo a seguir

FAUSTINO 
 SOUSA

A Feira Quinhentista que 
se realizou em Baltar nos pas-
sados dias 11,12 e 13 de Ju-
nho foi uma prova de como 
quando as instituições traba-
lham todas no mesmo senti-
do, se podem realizar even-
tos marcantes e que vão per-
durar na memória.

A história da Banda de 
Baltar é longa e embora não 
tendo 500 anos, existe desde 
1860 e não podia faltar neste 
momento importante da Vi-

la. Sendo uma Banda antiga 
na idade, tem uma jovialida-
de assinalável, com muitos 
jovens a continuar um traba-
lho que vai passando de gera-
ção em geração. Talvez por 
isso o seu repertório é atual e 
cativa todas as gerações, pelo 
que o Largo Pereira Inácio 
encheu para ouvir a Banda 
que representa um patrimó-
nio cultural e musical da Vila 
de Baltar e do Concelho de 
Paredes.

Banda de Baltar brilhou na Feira Quinhentista

Numa Feira Quinhen-
tista, não podia faltar Gil 
Vicente e a sua peça mais 
conhecida, que é sempre 
atual e divertida.

O Inferno e o Céu como 
destino das mais diversas 
personagens, em que o 
Diabo ocupa sempre um 
espaço central. A peça de-
correu no salão BaltarArte 
e foi da responsabilidade 

do Grupo de Teatro da Vila 
de Baltar que já é detentor 
de muitas realizações de 
g r a n d e  s u c e s s o  e 
qualidade.

O Auto da Barca do In-
ferno foi um dos sucessos 
da Feira Quinhentista e só 
foi pena que, devido ao 
mau tempo, a sua apresen-
tação não ocorresse no 
Largo Pereira Inácio.

Auto da Barca  
do Inferno

Manuel Cunha publicou 
nas redes sociais um texto so-
bre as “Casas dos Brasileiros”, 
acompanhado de uma foto-
grafia centenária, que foi re-
centemente oferecida à Junta 
de Freguesia e que aqui se re-
produz para que os baltaren-
ses que não estão nas redes 
sociais possam ter um conhe-
cimento mais profundo da 
história dos três irmãos que 
marcaram a sociedade balta-
rense e que construíram as 
três belas casas que marcaram 
Baltar nos finais do século de-
zanove e meados do século 
vinte.

A casa da fotografia perten-
ceu a um dos “brasileiros” da 
família Coelho Pereira, a Bel-
miro Coelho Pereira, um dos 
14 filhos do casal Manoel Coe-
lho Pereira (n-1795 / f-1877) e 
Maria Thomásia Coelho Bar-
bosa (n-1812 / f-1903).

Este casal de origem hu-

milde viu os seus filhos emi-
grarem para o Brasil como es-
perança de melhoria de vida.

Para alguns dos filhos as-
sim foi e para outros não. Re-
gressaram três que deixaram 
as suas marcas com opulentas 
casas típicas brasileiras situa-
das à face da estrada principal 
que atravessa a vila de Baltar. 
Esta casa, passou para a gera-
ção seguinte e já em pleno ano 
de 1963 terá sido adquirida 
pela Congregação dos Sagra-
dos Corações, que é uma con-
gregação que nasceu em Poi-
tiers, em finais do séc. XVIII, 
em plena noite de natal de 
1800, com os “votos” de adorar 
e espalhar o amor, num perío-
do revolucionário onde a difi-
culdade era contornada pela 
participação de todos numa 
interação de um “faz-de-tu-
do”, destacando-se os traba-
lhos educativos e na formação 
de seminaristas.

Em Portugal fundaram em 
1957, o Seminário Maior “Pa-
dre Damião”, na Ilha Terceira, 
nos Açores, e no continente, 
em Baltar, o Seminário Menor 
“Padre Matéo”, no ano de 
1963, para formação de jo-
vens no norte do País.

Nesta ultima, o seu tempo 
foi efémero, apenas durou 9 
anos cessando em 1974.

Com a revolução do 25 de 
Abril o estado tomou esta ca-
sa transformando-a na 
Escola 

Preparatória EB23. A Esco-
la EB23 funcionou nesta bela 
casa até há pouco tempo e da 
bela casa senhorial apenas 
resta uma imagem de degra-
dação que se encontra à vista 
de todos que circulam na es-
trada nacional 15.

A casa merece ser recupe-
rada e pode ser uma mais-va-
lia para Baltar e para o Conce-
lho de Paredes.

Você Sabia que... 
As Casas dos Brasileiros

Nos próximos dias 19, 20 e 
21 de junho, será organizada 
a feira de artesanato, no largo 
de Nª. Srª. dos Chãos, desta 
freguesia, cujas verbas anga-
riadas reverterão a favor das 

obras da residência paro-
quial. Esperamos uma gran-
de afluência de pessoas para 
que este evento tenha bons 
resultados. Haverá diverti-
mentos, jantares e petiscos.

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

Bitarães

Feira de artesanato

No passado dia 9, pelas 
15 horas, o Reverendíssimo 
D. António Taipa deu início 
à visita Pastoral a esta fre-
guesia, que se prolongou 
até ao dia 14. Nesse dia, e 
após a receção, foi visitar os 
doentes, celebrou o sacra-
mento da unção aos enfer-
mos e, às 21 horas, reuniu 
c o m  v á r i o s  g r u p o s 
paroquiais.

No dia 11, visitou insti-
tuições e empresas, termi-
nando este dia com uma 

celebração e uma reunião 
com os pais das crianças 
que vão iniciar o 1.º ano de 
Catequese.

Dia 12, visitou as insta-
lações desportivas, o Cen-
tro Escolar e fez a celebra-

ção com os finalistas, ter-
minando o dia com um 
encontro de adolescentes.

No dia 13, foi uma ma-
nhã inteiramente dedicada 
à catequese.

No dia 14, às 11horas, 
houve a Eucaristia e Cris-
ma. Na tarde desse dia 
houve encontro e despedi-
da com os bombeiros vo-
luntários de Paredes no 
Largo dos Chãos.

Estes dias foram vividos 
com ALEGRIA. 

Visita Pastoral de D. António Taipa
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Dia Mundial da Criança

Sede da junta assaltada

XVIII Audição

Cristelo

No passado dia 13 de junho 
a cristelense Ana da Silva Leal 
Machado comemorou 100 

primaveras. A celebração 
teve lugar na sua casa de 
sempre, Rua José Ribeiro 
da Silva, num ambiente 
familiar e de alegria, com a 
sua família, os seus vizi-
nhos, amigos bem como 
p e r s o n a l i d a d e s  d a 
freguesia.

ARLINDO
LOURENçO

A iniciativa Ser Social, 
da Junta de Freguesia, ini-
cia este mês as várias dinâ-
micas de verão para os ju-
niores da freguesia. A 2.ª 
edição da Semana da Ju-
ventude terá lugar de 27 
julho a 1 de agosto, estando 
já abertas as inscrições. O 
Ser Social abre ainda as 
portas para voluntários 
que se queiram juntar a es-
ta iniciativa, podendo, des-
de já, os interessados entrar 
em contato com a Junta de 
Freguesia.

O Conselho Técnico do 

Orçamento Participativo 
de Cristelo encontra-se a 
analisar as propostas apre-
sentadas pelos cidadãos 
para serem concretizadas 
pela Junta de Freguesia, es-
tando em preparação a fase 
de votação das mesmas.

Em julho próximo esta-
rão abertas as candidatu-
ras para as bolsas de mérito 
escolar da Junta de Fregue-
sia de Cristelo. Será atribuí-
do um prémio de 75€ ao me-
lhor aluno de cada ciclo de 
e s t u d o s  d o  e n s i n o 
obrigatório.

Junta de Freguesia

No passado dia 11 
de junho um autocarro 
partiu de Cristelo para 
Amarante, com os se-
niores da freguesia, 
participando na inicia-

tiva Encontro Entre 
Nós. Foi um dia anima-
do, que incluiu a euca-
ristia na Igreja de São 
Gonçalo, convívio e 
bailarico.

A Cidade de Rebordosa recebeu a 
Painting Run no dia 13 de junho, uma 
corrida de quatro quilómetros onde o 
que menos importava era a velocidade. 
Este evento foi proporcionado pela Ana 
Brito uma Aluna da Escola Profissional 
de Comércio Externo, no curso técnico 
de Comunicação Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, é um projeto 
realizado no âmbito da prova de apti-
dão profissional. Com um número 
aproximado de 400 inscrições foi um 
evento aberto a todas as pessoas, inde-
pendentemente da sua capacidade 
desportiva e da idade, a ideia é brindar 
os participantes com um banho de co-
res que culminou numa festa.

Não se pode dizer que seja uma pro-
va, uma vez que não há vencedores 
nem vencidos. 

O  kit incluía uma saqueta com cor, o 
dorsal da corrida e uma doação para os 

Bombeiros Voluntários de Rebordosa.
Na Corrida da Cor cada quilómetro 

do percurso é associado a uma cor e à 
medida que os participantes completa-
vam os sucessivos quilómetros eram 
pulverizados com pós coloridos. A or-
ganização salienta que todos os produ-
tos utilizados ao longo do percurso são 
100% naturais e seguros e que a tinta em 
pó ou líquida atirada aos participantes 
é constituída, essencialmente, por ami-
do de milho, não representando qual-
quer perigo e sendo facilmente lavável 
após o final. No final do evento o clima 
de satisfação dos participantes era ele-
vado, mesmo o tempo sendo adverso 
porque a chuva estragou um pouco, 
mas a festa e convívio reinou até ao fim 
e pediram para que se repita no futuro.

Este evento contou com o apoio dos 
Bombeiros Voluntários de Rebordosa e 
da Junta de Freguesia de Rebordosa.

Decorreu este fim de semana na ci-
dade de Ponta Delgada nos Açores,  os 
Concursos Nacionais de Manobras de 
Bombeiros e cadetes organizado pela 
Liga de Bombeiros Portugueses.

No Complexo Desportivo das La-
ranjeiras em Ponta Delgada, 33 equipas 
de 21 associações de corpos de Bom-
beiros voluntários e profissionais.

Deste concurso os Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa mostraram a 
sua destreza e experiência e as três 

equipas estiveram determinados, as-
sim sendo conseguindo o excelente 
resultado; 

Cadetes Femininos - 1° Lugar
Cadetes Masculinos - 1° Lugar
Equipa A - 2° Lugar
De referir que a equipa de Cadetes 

Femininos vai representar Portugal no 
próximo mês de julho em Varsóvia.

Parabéns aos Bombeiros Voluntá-
rios de Rebordosa, que mantêm a tradi-
ção mais um ano.

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Rebordosa 
iniciou os preparativos para a realiza-
ção de o Bazar do Móvel 2015, que fun-

cionará no Polidesportivo dos BVR, 
entre 3 e 12 de julho. A receita reverte a 
f a v o r  d a  re f e r i d a  a s s o c i a ç ã o 
humanitária.

Convívio da 
Câmara Municipal

Painting Run em Rebordosa

Bombeiros de Rebordosa Voltam a Vencer

Bazar do Móvel 2015

100 anos 
da d. ana leal

Sobrosa

xx Festival de 
Folclore

CRISTIANO
MARQUES

Decorreu a 14 de junho mais um Fes-
tival de Folclore da Vila de Sobrosa, orga-
nizado pelo Grupo Folclórico de Danças 
e Cantares, que festeja a 20 de junho 28 
anos de atividade. Este ano marcaram 
presença os seguintes grupos: Rancho 
Folclórico Típico de Santa Maria de Se-
queira (Braga), Rancho da Associação 
Cultural e Desportiva de São Martinho 
de Brufe (Vila Nova de Famalicão), Ran-
cho Folclórico de São Mamede de Negre-
los (Santo Tirso) e Rancho Folclórico de 
São Pedro da Raimonda (Paços de Ferrei-
ra). Um dos momentos altos deste dia foi 
a homenagem póstuma a Joaquim Mar-
tins Moreira, falecido em janeiro último 
e que durante 13 anos, presidiu ao Grupo 
Folclórico de Sobrosa.

A APEBSISVERBI – Associação de Pais 
da Escola Básica de Sobrosa dinamizou, 
no passado dia 1 de junho, a comemora-
ção do Dia Mundial da Criança. O dia foi 
preenchido com muita animação, desta-
cando-se os insufláveis que foram insta-
lados no recinto escolar, pinturas faciais 
e outros. A alegria foi uma constante, 
bem visível no rosto de cada criança.

Ao romper da manhã do dia 24 de maio 
a sede da Junta de Freguesia de Sobrosa foi, 
uma vez mais, alvo de um assalto. Os ami-
gos do alheio destruíram o alarme, arrom-
baram portas e entraram no edifício, ten-
tando abrir o cofre com recurso a uma re-
barbadora. Contudo, tal tentativa 
revelou-se infrutífera. A junta de freguesia 
não detetou a falta de qualquer valor ou 
bem, pelo que há apenas a lamentar danos 
materiais. Este é já o terceiro assalto num 
espaço de três anos.

A Escola de Música de Sobrosa orga-
niza mais uma audição no encerramento 
do ano lectivo, que terá lugar a 4 de julho, 
pelas 22 horas, no Salão Nobre do Centro 
Paroquial de Sobrosa. A entrada é livre.

rebordosa

Fados ao luar “tru´peça”causa

PAULO 
PINHEIRO

No passado sábado dia 6 de junho, 
Associação de Teatro de Rebordosa 
“Tru’peça” organizou uma noite de 
fados, na antiga escola da Quintã. Fo-
ram muitas as pessoas que se quise-
ram juntar à festa, para ouvir os fadis-
tas e os guitarristas, com o grupo de 

Violinos da Rebord’Arte a abrir o 
espetáculo.

A noite esteve agradável onde não 
faltaram as tasquinhas que eram re-
presentadas por algumas associações, 
ajudando assim a dar a conhecer os 
trabalhos desenvolvidos pelas várias 
associações de Rebordosa. O público 
estava satisfeito e parabenizou o gru-
po de teatro “Tru’Peça” pelo evento. 
Este convívio contou com o apoio da 
Junta de Freguesia de Rebordosa e de 
algumas associações de Rebordosa.
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o Foral de 2017

U
ma Carta de 
F o r a l ,  o u 
simples-
mente Fo-

ral, foi um documento real 
utilizado em Portugal, que 
visava estabelecer um Con-
celho e regular a sua admi-
n i s t r a ç ã o ,  d e v e r e s  e 
privilégios. 

Os Forais foram conce-
didos entre o século XII e o 
século XVI. Eram a base do 
estabelecimento do muni-
cípio e, desse modo, o even-
to mais importante da his-
tória da vila ou da cidade. 
Era determinante para as-
segurar as condições de fi-
xação e prosperidade da 
comunidade, assim como 
no aumento da sua área 
cultivada, pela concessão 
de maiores liberdades e pri-
v i l é g i o s  a o s  s e u s 
habitantes.

O Foral tornava um con-
celho livre do controlo feu-
dal, transferindo o poder 
para um concelho de vizi-
nhos (concelho), com a sua 
própria autonomia munici-
pal. Por conseguinte, a po-
pulação ficava direta e ex-
clusivamente sob o domí-
nio e jurisdição da Coroa, 
excluindo o senhor feudal 
da hierarquia do poder.

O Foral garantia terras 
públicas para o uso coletivo 

da comunidade, regulava 
impostos, pedágios e mul-
tas e estabelecia direitos de 
proteção e deveres milita-
res dentro do serviço real.

E, por outro lado, equili-
brava também o seu territó-
rio, evitando que os senho-
res feudais (nobres) pudes-
s e m  t o r n a r - s e  m a i s 
poderosos que o próprio 
rei. 

Em 2017 estou certo que 
o povo de Paredes concede-
rá ao Partido Socialista e ao 
Alexandre Almeida um no-
vo Foral, pois tal como há 
500 anos bem precisamos.

Precisamos de regular os 
impostos que são cobrados 
em Paredes, temos apenas e 
só o IMI mais caro da área 
metropolitana do Porto e 
do Vale do Sousa, temos um 
pedágio (local/cancela on-
de se pagava a manutenção 
das estradas) não sobre as 
estradas,  mas um ainda 
pior sobre o consumo de 
água,  Paredes é  um dos 
concelhos onde mais se pa-
ga pela água que consumi-
mos (estamos em 7.º Lugar 
do ranking), a verdade é 
que são poucos os que sen-
tem o peso desta fatura, 
pois apesar de termos uma 
das águas mais caras do 
país, não deixa de ser estra-
nho que ela apenas chegue 
a pouco mais de 30% dos 
nossos habitantes…

Somos” multados” (pe-
nalizados) com taxas e taxi-
nhas de recolha de resíduos 
sólidos urbanos (lixo) de 
valores absurdos.

Os nossos senhores feu-
dais prometeram-nos es-
colas ao nível do melhor 
que pela  Europa e  pelo 
m u n d o  s e  f a z i a ,  e  l á  s e 
c o n s t r u í r a m  e d i f í c i o s 
pomposos, aparentando 
ser verdadeiros castelos 
d o s  te m p o s  m o d e r n o s, 
mas temo que daqui a mui-
tos poucos anos, estejam 
ainda mais  degradados 
que os Castelos medievais. 
A maioria apresenta já pro-
blemas graves, não são só 
muito frios no inverno e 
quentes demais no Verão, 
como temos casos carica-
tos de obras recentemente 
inauguradas, onde não se 
pode fechar  uma única 
porta, infiltrações, tetos 
com partes a desabar e não 
satisfeitos parecem mais 
interessados em cortar no 
transporte escolar do que 
obrigar quem de direito a 
resolver estes problemas.

Por tudo isto será impor-
tante que em 2017 o mui 
nobre e leal povo de Pare-
des, use do seu poder de vo-
to para atribuir um foral ao 
PS Paredes e ao seu candi-
dato Alexandre Almeida, 
para que este possa fazer 
com que os Paredenses dei-
xem de ser penalizados e 
possam pagar um IMI igual 
ao da maioria dos conce-
lhos vizinhos, ou seja um 
valor mínimo. Um foral que 
permita lutar por uma dis-
tribuição de água e por ser-
viço de saneamento que 
chegue a todos os Pareden-
ses, a um preço justo, lutar 
contra as taxas e taxinhas 
de recolha de lixo a preços 
demasiado altos,  para a 
maioria dos Paredenses.

Lutar para que a educa-
ção deixe de ser uma vaida-
de e passe a ser um desígnio 
real, onde o importante seja 
o aluno e não o aspeto exte-
rior do edifício escolar.

Um foral que promova o 
apoio social e não a carida-
dezinha, que estabeleça o 
direito à proteção social e 
não os cortes cegos na área 
social.

Por
PAUlO
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

Por
CrIStIANO
rIBEIrO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

A linguagem do telejornal de 14 
de Junho, das 13h na RTP1 
lembra o fascismo de outro-
ra. E como se trata de repeti-

ção de reportagem publicada há 15 dias, com 
pretexto na greve da TAP, não se conclua que 
foi erro ou excesso de ocasião; antes pelo 
contrário, ela constitui tese jornalística reite-
rada com intenção. 

Sob a capa de um jornalismo de investi-
gação, soltam-se argumentos estúpidos so-
bre um pretenso e único “mentor da greve”, 
um assessor sindical que identificado com 
fotografia “a preto e branco” se qualifica qua-

A linguagem prática do  fascismo
se como criminoso. O direito de resposta não 
foi assegurado em condições de debate de-
mocrático, antes se efectuou um julgamento 
de caráter sem oposição.

Assim a crer na pretensa peça jornalística 
a greve dos Pilotos resultaria de uma iniciati-
va esparsa de uma só cabeça, uma só capaci-
dade de mobilização e convencimento, a que 
seriam alheias a inteligência, a vontade e a 
coragem dos outros pilotos. 

Acrescenta-se à reportagem uma denún-
cia pidesca desse protagonismo “singular” 
do comandante em causa, por parte de cole-
gas, com ideias contrárias, ou fruto de ressa-
biamentos pessoais. A voz do dono, repre-
sentado aqui pela TAP e pelo governo. His 
master voice!

No fascismo, relembro, as lutas eram ca-
raterizadas pelo Poder como iniciativa (“agi-
tação”, era o termo) de alguns poucos, que 
contra a lógica da normalidade e paz social 
reinante, arrastavam as massas, perturba-

depois de ouvir o discur-
so do Presidente da Re-
pública nas comemo-
rações do Dia de Portu-

gal, cada vez mais fico convencido 
que, como já disse noutras alturas, o 
trabalho feito pelo Governo do meu 
partido tem sido um trabalho bem 
feito, e se o país quiser continuar na 
senda da recuperação económica, 
este  trabalho terá  de ser  para 
continuar.

Seja qual for o Governo que vier a 
ser eleito, terá de obedecer a quatro 
regras essenciais: respeitar o equilí-
brio das contas públicas e a sustenta-
bilidade da dívida; manter o equilí-
brio das contas externas e o controlo 
do endividamento com o exterior; 
garantir a competitividade da econo-
mia portuguesa; e assegurar um nível 
de carga fiscal em linha com os prin-
cipais concorrentes.

O Presidente da República, se ca-
lhar inspirado pelas opiniões positi-
vas que tem ouvido da parte das ins-

Por
JOAqUIm
NEvES
Engenheiro

o Futuro? Depois logo  se verá…

joaquimneves.progresso@gmail.com

tâncias internacionais sobre o de-
sempenho económico português e 
dando como exemplo negativo a 
Grécia, acredita que vivemos horas 
de “optimismo e esperança”, deixan-
do também o recado para não conta-
rem com ele “para semear o desâni-
mo e o pessimismo quanto ao futuro 
do nosso país. Deixo isso aos profis-
sionais da descrença e aos profetas 
do miserabilismo”, disse durante a 
sua intervenção em Lamego.

Palavras sábias na minha opinião. 
Depois de tanto trabalho (bem) feito 
por este Governo e de tantos sacrifí-
cios pedidos ao povo português, não 
me parece que destacar aspetos ne-
gativos, ao invés dos positivos (que 
foi o que o Presidente fez) seja o mais 
indicado nesta altura. De uma forma 
mais ou menos visível a economia 
está a recuperar e o país hoje é sem 
dúvida melhor gerido e com mais 
condições para o futuro do que era 
em 2011, quando o PS deixou as con-
tas públicas no estado que todos nós 
sabemos.

A tão falada espiral recessiva não 
passou de uma ameaça a que, feliz-
mente, conseguimos pôr cobro e se 
forem cumpridos os quatro princi-
pais objetivos enunciados por Cava-
co, então só nos resta singrar, seja 
qual for a orientação política e o for-
mato, maioritário ou minoritário, do 
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A linguagem prática do  fascismo
vam os espíritos e mobilizavam para a con-
testação. Os comunistas, os republicanos, os 
antipatrióticos, vendidos a interesses sub-
versivos, desencadeavam greves e contesta-
ções, que contrariavam o equilíbrio social 
em que uns mandam e outros obedecem. O 
BOM POVO PORTUGUÊS, pobrezinho e 
honrado. 

E na exclusão dos agitadores, ou no seu 
silenciamento, ou no denegrir da sua condu-
ta prática, radica, agora e então, a estratégia 
daqueles que não querem ser incomodados 
nas suas certezas ou nos seus compromissos. 
Por trás da linguagem, está a prática. Agora 
como então, a política é a mesma. 

É lamentável que um profissional como 
Carlos Daniel, ainda por cima nosso conter-
râneo, dê a cara por uma manobra tão infeliz, 
tão eticamente condenável, tão sordida-
mente autoritária. Não era precisa tanta 
identificação com o PSD, já sabíamos (e acei-
távamos) as suas opções.

Mas a solução fascista e a guerra parecem 
ser a única saída do capitalismo contempo-
râneo para a sua crise, as suas contradições, a 
sua incapacidade em responder ao proble-
ma do emprego, da corrupção, da desigual-
dade social, da crise ecológica. A democracia 
tem instrumentos de correcção e de defesa, 
mas há muito que permanece deturpada, 
virtual ou formal.

Um dia destes outros agitadores surgirão 
com fotografia estampada nas páginas dos 
jornais ou publicada no ecrã televisivo. Ou 
não, que calar ou apagar pode ser melhor. 
Ousaram dizer que O Rei vai Nu, perdendo 
assim a competência sacrossanta de Afabili-
dade e Trato Fácil. 

Serão prejudicados ou humilhados, por 
gente com sorriso postiço, discurso cordato, 
estatuto aparentemente inatacável. Nada 
que a História de outrora nos não ilumine ou 
avise. Eles andam aí. Afinal a semente do fas-
cismo germina quando não é extirpada. 

o Futuro? Depois logo  se verá…
próximo Governo, pois se as coisas 
forem feitas com critério, responsa-
bilidade, e acima de tudo com verda-
de, não tenho dúvidas que o futuro 
que nos espera será inevitavelmente 
melhor do que o passado recente.

O problema é que para cumprir 
os tais objetivos não dependemos só 
de nós, ou seja, o equilíbrio das con-
tas, a sustentabilidade da dívida, a 
competitividade da economia e o 
nível da carga fiscal estão sempre 
condicionados por fatores externos. 
Basta ver os riscos que a crise grega 
pode trazer à Europa, e que certa-
mente não nos deixarão imunes às 
suas consequências. Infelizmente 
não está apenas nas nossas mãos re-
solver os problemas que ultima-
mente têm assolado a Europa, no 
entanto, devemos combater alter-
nativas políticas que impeçam a Eu-
ropa de progredir, por ficar refém de 
absurdos como acontece com a Gré-
cia, cujo Governo toda a gente já 
percebeu que não tem pernas para 
andar e que, como aliás disse quan-
do foram eleitos, não passam de 
gente utópica com promessas vãs.

Por isso, devemos tomar como 
exemplo as péssimas ideias do Syriza 
e todo o mal que estão a fazer ao seu 
país, e em última instância à Europa 
comunitária, para cada vez mais se-
pararmos o trigo do joio. Por uma 
questão de responsabilidade não só 

para connosco, mas acima de tudo 
pesando nas gerações vindouras, ca-
da vez mais temos que premiar os 
políticos que trabalham e falam ver-
dade, sem medo de desagradar a este 
ou àquele, e sem medo de eleições e 
dos resultados destas, em detrimen-
to de gente que só sabe prometer, 
prometer e prometer sem qualquer 
critério, apostando num discurso 
que diz uma coisa hoje e outra ama-
nhã, não pensando no futuro, mas 
sim em agradar à plateia que naquele 
dia tem pela frente.

Felizmente o Governo do meu 
partido não é assim, e tenho a certeza 
que na campanha eleitoral não o se-
rá, pois espero uma campanha forte, 
sem manipulação de factos, e acima 
d e  t u d o  f a l a n d o  v e rd a d e  a o s 
portugueses.

Quanto aos outros, já não posso 
dizer o mesmo. Cada vez que ouço 
António Costa falar, constato que o 
PS nada aprendeu com os erros do 
passado, e continua na ilusão que o 
importante é ganhar as eleições e ser 
Governo, custe isso o que custar, pro-
metendo a todo o custo coisas que 
quem tem aspirações a ser Governo 
não pode prometer.

Mas enfim, como dizia o outro: is-
to já não é defeito, é mesmo feitio. E o 
PS apesar de todos os erros que co-
meteu e da situação desgraçada em 
que deixou o país, continua a achar 
que ganhar as eleições e ser Governo 
é que importa. Mas esquecem-se que 
Governar por Governar não é gover-
nar. O Futuro? Depois logo se verá... 

A quem do seu foi  
mau despenseiro,  
não fies o teu dinheiro

P
ortugal à fren-
te”, é o nome 
da coligação, 
sob o qual os 

dois partidos CDS/PP e o 
PSD, vão concorrer às pró-
ximas eleições legislativas, 
cujo dia, ao que tudo indi-
ca,  será o  próximo 4 de 
outubro. 

Apresentam como prin-
cipal argumento para ten-
tarem voltar a merecer a 
confiança da maioria dos 
portugueses, quatro anos 
d e  g ov e r n a ç ã o  d u r a ,  e 
muitas vezes injusta para 
com muitas pessoas que 
vivem com grandes difi-
culdades, mas que mere-
ceu a aprovação dos par-
ceiros internacionais, que 
nos resgataram de uma si-
tuação financeira insus-
t e n t á v e l ,  q u a s e 
bancarrota.

Muita gente perdeu o 
seu emprego, quem já ti-
nha pouco teve de viver 
com menos, cortes muitas 
vezes cegos em serviços e 
apoios sociais, mas cá tive-
mos de nos aguentar e con-
seguimos restabelecer a 
nossa soberania, dentro 
dos limites permitidos pela 
T r o i k a  e  p e l a  U n i ã o 
Europeia.

Compreendo a revolta e 
a animosidade de quem 
mais sofreu e sofre, eu pró-
prio muitas vezes expressei 
e expresso sentimentos de 
desilusão perante determi-
nados acontecimentos ou 
rumos, o brutal aumento 
de impostos, a diminuição 
do défice mais pelo lado da 
receita e menos pelo lado 

da redução de despesa pú-
blica, a manutenção ainda 
de muitos privilégios que 
determinadas classes pos-
suem, em contraste com os 
cortes em outros com me-
nos capacidade reivindica-
tiva, em suma, o caminho 
foi e continua a ser duro, 
aqui ou ali com alguns er-
ros de governação. 

Mas muito sinceramen-
te penso que não havia al-
ternativa, é que ninguém 
gosta de governar sem po-
der gastar e cortar fitas, é 
só vermos muitas das nos-
sas autarquias locais, que 
agora se limitam à gestão 
corrente e a fazerem pla-
n o s  d e  s a n e a m e n t o 
financeiro.

Por outro lado temos os 
Partidos da Oposição ao 
atual Governo, com o PS à 
cabeça, o que nos levou pa-
ra o cenário de pré-bancar-
rota, a prometer, como se 
diz em gíria popular “o mar 

e a marinha, ou, este mun-
do e o outro”, pretendendo 
passar uma esponja sobre 
aquilo que fez, sobre aqui-
lo que obrigou os Portu-
gueses a  passar  e  agora 
apresenta-se com propos-
tas, que caso não se esque-
cessem delas, logo na noite 
eleitoral, levariam Portugal 
de volta ao caminho da 
mão estendida junto da co-
munidade internacional, 
porque mais despesa, mais 
dívida,  menos receita e 
menos contribuições não é 
um projeto viável.

É portanto neste cená-
rio já de pré-campanha 
eleitoral, que os Portugue-
ses vão ter que decidir o 
seu voto, é necessário que 
analisem o programa elei-
toral de cada Partido ou 
Coligação, e que essa análi-
se não seja efetuada de for-
ma leviana e fácil, não exis-
tem almoços grátis e a con-
ta chega sempre no fim.

Por
rUI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

“

“com o PS à cabeça, o que nos  
levou para o cenário de pré

-bancarrota, a prometer, co-
mo se diz em gíria  

popular “o mar e a marinha, 
ou, este mundo e o outro”
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Assinalados os 500 anos do Foral de Baltar
Aniversário. Baltar foi distinguido há 500 anos pelo Rei D. Manuel com uma Carta de Foral. A atual vila e freguesia do con-
celho de Paredes assinalou a data com três dias de festa.

O Foral de Baltar foi 
passado pelo Rei 
D. Manuel a 11 de 

junho de 1515. E no dia em 
que se assinalaram os 500 
anos a Junta de Freguesia, 
com o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes e a 
participação de várias ins-
tituições de Baltar assina-
laram a data. Os festejos, e 
para já decorreram em três 
dias, mas até ao final do 
ano, conta-se recordar o 
Foral mais vezes.

Na quinta-feira, dia 11, 
foi inaugurada uma expo-
sição de trabalhos das es-
colas de Baltar sobre o fo-
ral e a época quinhentista, 
assim como uma exposi-
ção da Rota do Românico. 
Também exposto esteve o 
Foral original durante al-
gumas horas. 

Seguiu-se uma palestra 
onde a Professora Dra. Al-
cina Martins, historiadora, 
e professora catedrática 
explicou o documento. 

Antes da explicação, a 
vereadora com o Pelouro 
da Cultura, Hermínia Mo-
reira, garantiu que esta ce-
lebração é importante não 
só para a freguesia de Bal-
tar, mas para todo o conce-
lho de Paredes, para que 
todos possam saber o que 
representou e o que ainda 
representa hoje a atribui-
ção deste Foral a Baltar. 

O vice-presidente da 
Câmara Municipal de Pa-
redes, Pedro Mendes, ex-
plicou que “Paredes não 
era Paredes se Baltar não 
fosse tão importante a 
ponto de merecer um foral 

há 500 anos. Os Forais re-
presentavam a necessida-
de de organizar, colocar 
ordem num território, que 
merecesse distinção”. 

Para o autarca Baltar é 
considerado o centro geo-

désico do concelho, não só 
pela sua geografia, mas por-
que sempre “houve gente 
que soube criar raízes e fa-
zer deste território melhor 
que os outros, temos por is-
so uma responsabilidade 

em assinalar estes momen-
to e sermos merecedores 
das distinções dos nossos 
antepassados”. 

No dia 12 decorreu uma 
Feira  Quinhentista  e  o 
concerto da Banda de Mú-

sica de Baltar e no sábado 
houve teatro pelo Club Ja-
zz de Baltar. Estas iniciati-
vas nos três dias decorre-
ram ao abrigo do Progra-
m a  E n c o n t r ’ A r t e s  d o 
município. 

Inês Pinto Correia | texto e foto
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O que é um FOrAL?
Os primeiros Forais sur-

gem depois da invasão 
árabe da Península Ibéri-
ca. As primeiras cartas de 
Foral tinham o objetivo de 
fixar as pessoas às terras, e 
dar alguma garantia de se-
gurança,  por  isso atr i-
buíam-se privilégios a cer-
tas regiões. 

Os Forais deram origem 
a centenas de concelhos, 
mas passados anos isso 
trouxe alguns problemas 
ao Rei. Para além de ter 
concelhos a mais, havia 
terras em que os senhores 
geriam de forma diferente 
daquela que estava previs-
ta no Foral. Ou seja, a cor-
rupção instalou-se e os 
impostos a pagar eram al-
terados pelos senhores, 
nobres, militares ou or-
dens religiosas para pro-
veito próprio. 

Por isso, D. Manuel em 
1497 ordena uma reforma, 
a primeira reforma admi-
nistrativa de Portugal. Este 

rei que subiu ao trono por 
acaso, teve necessidade de 
se afirmar, por isso foi di-
nâmico, criou a chama ar-
te Manuelina e iniciou esta 
reforma no território.

Por isso foram alterados 
muitos dos forais existen-
tes e houve outros territó-
rios que receberam Forais 
pela primeira vez, como 
foi o caso de Baltar, que re-
cebeu o Foral em 1515, 
passando a concelho. Bal-
tar pertencia ao julgado de 
Aguiar de Sousa e era a ter-
ra mais populosa do julga-
do, daí ter merecido este 
Foral. 

Até ao século XIX per-
t e n c e u  à  C a s a  d e 
Bragança. 

A partir de 1515 o se-
nhor  de  Baltar  teve  de 
construir um Celeiro, onde 
os 29 casais que existiam, 
tinham que depositar os 
c e r e a i s ,  o u  s e j a  o s 
impostos. 

Tudo o que era entregue 
e em que altura do ano es-

tava definido no Foral, que 
era criado em três versões, 
uma para o Rei, uma para o 
Duque e outra para a Torre 
do Tombo, para que não 
houvesse abusos fiscais. 

No Foral de Baltar esta-
va ainda a informação que 
a entrega da palha, da erva 
e da roupa deixava de ser 
obrigatória. Definia uma 
teiga de centeio mais a me-
tade de milho, 29 cordei-
ros, 29 cabritos e 29 espa-
das de porco com as costas 
e pé. 

Definia muitos outros 
impostos, os castigos apli-
cados por cada crime co-
metido, onde por exemplo 
bater na mulher não era 
punido. 

O Foral de Baltar era um 
documento pouco exten-
s o ,  m a s  d e  e x t r e m a 
importância.

Alcina Martins garante 
que “é uma sorte vocês te-
rem um Foral tão belo, que 
fala de todos vós e de como 
se vivia nesta altura”. 

Vila vestiu-se a rigor  
para Feira Quinhentista 

Com a organização do 
Agrupamento de Escolas 
Daniel Faria decorreu na 
tarde de dia 12 de junho a 
Feira Quinhentista, que 
com produtos regionais, 
com as roupas da época e a 
decoração a rigor, fez a vila 
de Baltar recordar a sua his-
tória e a época em que pas-
sou a ser concelho. Quando 
o rei D. Manuel reconheceu 
a extrema importância des-
te território. 

Segundo Conceição Ro-
sendo, presidente da Junta 
de Freguesia de Baltar, par-
ceira na organização da Fei-
ra Quinhentista, explicou 
que é um orgulho ter cerca 
de 3000 alunos envolvidos 
neste evento. O objetivo pa-
ra a autarca é que a celebra-
ção do Foral de Baltar fique 
na memória das pessoas, 
para que saibam o que de 
valor histórico e cultural se 
passou em Baltar. 

Celso Ferreira, presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Paredes, marcou 
presença na inauguração 
da Feira e elogiou a organi-
zação e o facto de se recu-
perar memórias, tradições 
e a importância e a centra-
lidade que Baltar tinha há 
500 anos. 

Para comemorar os 500 
anos do Foral, o Agrupa-
mento aceitou o desafio da 
Câmara Municipal e Antó-

nio Joaquim Aguiar, diretor 
do agrupamento, explica 
que não foi difícil organizar 
o evento e que desde janei-
ro estão a pensar e a prepa-
rar este momento, que de-
correu no dia 12 de junho. 

De destacar foi ainda a 
presença de todas as asso-
ciações da freguesia, que 
estiveram presentes na Fei-
ra, com as suas bancas e 
com a venda dos seus 
produtos.
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Treinador fala do percurso no Chaves 
onde a promoção ficou adiada
Futebol. O Desportivo de Chaves teve ao comando Pedro Barroso que como adjunto treinou a equipa e que viu escapar a opor-
tunidade de subir à primeira liga. 

Pedro Barroso é treina-
dor de futebol, vive em 
Paredes e aos 29 anos, 

enquanto adjunto, esteve a 
um passo da subida à 1.ª divi-
s ã o  d e  f u t e b o l ,  c o m  o 
Chaves. 

Formou-se no FC Penafiel 
enquanto jogador de futebol, 
onde permaneceu por anos. 
Até que foi convidado para 
integrar a formação enquan-
to treinador, uma vez que iria 
ingressar no Ensino Superior 
na área de Desporto. Onde fi-
cou a coordenar a Escola de 
Futebol, a treinar os escoli-
nhas e os juvenis durante 
quatro anos. Seguiu-se a 
coordenação da formação do 
U. Paredes e depois como 
treinador dos seniores. 

Depois surgiu um convite 
para ir para o Freamunde 
meio ano, regressou ao Pare-
des, para treinar os juniores 
que disputavam o campeo-
nato nacional, depois de ga-
rantida a manutenção do Pa-
redes, voltou ao Freamunde, 
para treinar a equipa de sub-
17, no campeonato nacional, 
por dois anos, onde também 
coordenou a formação. 

O ano passado esteve co-
mo treinador adjunto dos se-
niores e treinador dos junio-
res, no Freamunde. 

No início da época que 
terminou agora, 2014/2015, 
foi para o Tondela, como trei-
nador adjunto até dezembro, 
altura em que a equipa técni-
ca foi para o Chaves. 

Considera que o final des-
ta época foi inédito, porque 
nos últimos 10 segundos do 
jogo eram campeões nacio-
nais, recorda que a taça co-
meçou a descer da bancada e 
no último lance do jogo do 
Freamunde com o Tondela, o 
Tondela marca golo e o Cha-

ves é empurrado para o ter-
ceiro lugar da tabela, perde o 
campeonato e o lugar de su-
bida à 1.ª divisão. Para Pedro 
Barroso é um momento que 
nunca irá esquecer. 

Nem o trabalho que fize-
ram quatro meses em Tonde-
la, consegue amenizar o sen-
timento de perda, porque o 
objetivo era subir o Chaves de 
divisão e acreditaram até ao 
último momento que seria 
possível. 

“Fica o sentimento que fi-
zemos um trabalho de exce-
lência”, garante. 

Num campeonato com 46 

jogos, mais jogos da Taça de 
Portugal e Taça da Liga, uma 
equipa de segunda liga joga 
no mínimo 50 partidas numa 
época, com um plantel mui-
tas vezes limitado, é funda-
mental a motivação da equi-
pa nos resultados. Pedro Bar-
roso explica que esse nunca é 
o problema, que os atletas 
estão sempre motivados, 
nunca acusam cansaço, que-
rem é jogar e ajudar a equipa. 

No entanto o preparador 
físico admite que é um des-
gaste físico e psicológico 
muito grande, apesar de aos 
jogadores do Chaves nunca 

ter faltado motivação. Explica 
ainda que hoje se olha para a 
dimensão física e psicológica 
de outra forma, que há uns 
anos se separavam as dimen-
sões e que agora olhamos pa-
ra o futebolista como um to-
do. “A forma como os prepa-
ramos durante a semana, o 
aspeto técnico e tático está 
todo ligado, não consegui-
mos desligar o aspeto físico 
do psicológico”. Explica Pe-
dro Barroso, que garante que 
a preocupação é sobretudo 
recuperar os atletas para que 
façam o próximo jogo nas 
melhores condições, espe-

cialmente quando há jogos à 
quarta-feira e ao domingo. 

Relativamente ao traba-
lho da equipa técnica, o trei-
nador considera que o seu 
trabalho é muito mais des-
gastante, porque fazem uma 
preparação prévia do treino, 
treinam durante uma hora, 
90 minutos e depois é neces-
sária uma reflexão, fazer a 
análise da equipa e do próxi-
mo adversário em vídeo e 
muitas vezes em dois dias é 
necessário perceber os erros 
do jogo anterior, corrigi-los e 
preparar para o próximo jogo 
com outro adversário. 

Existe ainda o problema 
das deslocações, porque 
por exemplo de Chaves a 
Olhão são nove horas de 
autocarro, o que acaba por 
ser um momento de refle-
xão e onde se aproveita pa-
ra ver os jogos em vídeo. O 
autocarro é muitas vezes 
local de trabalho para a 
equipa. 

A equipa técnica consti-
tuída pelo treinador prin-
cipal Carlos Pinto e pelo 
treinador adjunto Pedro 
Barroso, deixou o coman-
do do Chaves e aguarda 
novidades em breve.

Inês Pinto Correia | texto e foto
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Prova dos Açores 
não correu bem  
a João Barros
rali. O objetivo de ficar no pódio não foi alcançado devido a 
um toque, que retirou da competição João Barros.

A dupla João Barros e 
Jorge Henriques teve 
um contratempo no 

Sata Rally dos Açores. Nesta 
etapa do Campeonato Na-
cional de Ralis em que o pi-
loto de Paredes tinha o obje-
tivo de ficar nos três primei-
ros lugares, acabou por 
desistir devido a um toque 
que danificou o Fiesta R5.

 “Estávamos a ser muito 
consistentes mas estes er-
ros acontecem a quem tem 
pouca experiência nos 
Açores”, referiu João Bar-
ros. “Este é provavelmente 
o rali mais traiçoeiro do 
campeonato e onde o co-
nhecimento do terreno 
conta mais. Tenho de assu-
mir o meu erro mas tam-

bém é nestas situações que 
se evolui enquanto piloto. 
Já estamos focados na pro-
va da Marinha Grande”, 
c o n c l u i u  o  p i l o t o  d a 
Fibromade.

A prova seguinte será na 
Marinha Grande nos dias 
26 e 27 de junho, o Rali Vi-
dreiro será a quinta prova 
do campeonato nacional. 

Decorreu no passado dias 
13 e 14 de junho, na cidade 
de Lordelo, a Final do Cam-
peonato Nacional de Petan-
ca, na variante de Triplete e a 
2ª Jornada dos Campeona-
tos Inter Associações, nas 
variantes de Triplete e Tiro 
de Precisão, nas categorias 
de Seniores Femininos e Ju-
niores Masculinos, provas 
disputadas nos Campos de 
Petanca do Parque do Rio 
Ferreira, em Lordelo.

No sábado, dia 13 de ju-
nho, realizou-se um Torneio 
Aberto a todos os praticantes 
da modalidade federados e 
não federados, sem diferen-
ça de sexo, de idade ou de 
estatuto social, para divulgar 
a modalidade, onde partici-
pam mais de cem jogadores.

No Domingo, dia 14 de ju-

nho, apresentaram-se as 16 
equipas apuradas, em qua-
tro eliminatórias, para dis-

putar a Final do Campeona-
to Nacional de Triplete, com-
postas por um total de 48 

atletas, correspondentes às 
quatro associações, APA, AP-
ZC, APBASA e APZN, mas em 

representação dos respeti-
vos Clubes.

Em primeiro ficou a Asso-
ciação Cultural Recreativa 
do Casal Cochim - Torres Ve-
dras: Diamantino Silva, Vítor 
Ferreira e Pedro Marques. 

Em segundo ficou o Clu-
be Amigos da Petanca de 
Lordelo: Guilherme Matos,  
Carlos Moreira e Manuel 
Moreira. 

Na 2ª. Jornada Inter-As-
sociações, participaram as 
seleções das quatro associa-
ções presentes, com ótimos 
resultados para a APZN - As-
sociação de Petanca da Zona 
Norte. Na competição Femi-
nina venceu dois jogos em 
três possíveis e na competi-
ção júnior venceu os três 
jogos.

Nas provas de Tiro de Pre-

cisão, Seniores Femininos e 
Juniores Masculinos, os me-
lhores resultados foram do 
Clube Petanca de Estorãos: 
Isabel Pereira com 22 pon-
tos. E do Clube Caçadores de 
Rebordosa: Bruno Moreira 
com 17 pontos. 

No fim do Campeonato 
Nacional de Triplete Mascu-
lino, a equipa vencedora re-
cebeu o Troféu de Campeão 
e os atletas os polos com o 
símbolo de Campeão Nacio-
nal de Triplete 2015.

Esta jornada desportiva 
foi organizada pela APZN
-Associação de Petanca da 
Zona Norte em colaboração 
com o Clube Amigos da Pe-
tanca e Federação Portugue-
sa de Petanca, com o precio-
so apoio da Junta de Fregue-
sia de Lordelo.

Lordelo recebeu Campeonato Nacional de Petanca
ProVA. Clube Amigos da Petanca de Lordelo ficou em segundo lugar no campeonato nacio-
nal de Petanca, que decorreu nesta freguesia do concelho de Paredes.
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Casa do Benfica conquista 
duas medalhas de ouro nos nacionais
Patinagem Artística. Paredes recebeu o Campeonato Nacional de Dança em Lordelo e a entidade organizadora conquistou 
duas medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze. 

O Campeonato Na-
cional de Dança, 
organizado pela 

Academia de Patinagem 
da Casa do Benfica em Pa-
redes, decorreu em Lorde-
lo, no Pavilhão Rota dos 
Móveis. 

Em seniores: Ricardo 
Martins ficou em 4.º lugar 
e Nuno Bessa em 5.º lugar. 
Em Pares de Dança senio-
res Ricardo Martins e Ma-
ria Luís Aguiar conquista-
ram a Medalha de Prata. 

Em juniores José Paulo 
Souto foi campeão nacio-
nal de dança, conquistan-
do a medalha de ouro e 
Mariana Souto ficou com 
o  b ro n ze,  e m  Pa re s  d e 
Dança os dois irmãos sa-
g r a r a m - s e  c a m p e õ e s 
nacionais. 

Foram ainda conquista-
das três medalhas de bron-
ze para Rita Lima (juvenil), 
Cristiana Oliveira (inicia-
d a )  e  E m a  C a r d o s o 
(infantil). 

Já no Campeonato Na-
cional de Patinagem Livre 
que terminou a 14 de ju-
nho, Patrícia Ferreira sa-
grou-se campeã distrital e 
R i t a  L i m a  c a m p e ã 
nacional.

Atletismo de Astromil  
participou na prova de Rio Mau
CorriDA. A Associação Desportiva e Cultural de Astromil participou no Grande 
Prémio de Atletismo de Rio Mau, Penafiel, no passado dia 7 de junho.

Os resultados foram os se-
guintes: Benjamins  A femini-
nos: Joana Costa - 1ª classifi-
cada.  Infantis Maculinos: 
André Lopes - 3º  classificado. 
Benjamins Femininos: Inês 
Oliveira – 2ª classificada. Se-
niores Femininos: Madalena 
Rodrigues - 2ª classificada. 
Veteranos: Ilídio Oliveira - 2º 
classificado. 
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À pergunta que serve de 
introdução ao EnCan-
to d’hoje, a resposta 

paredense é: Muito e mani-
festo. Habituados que esta-
mos ao nome desta freguesia 
tão importante do nosso con-
celho, à familiaridade que te-
mos com Baltar estranha que 
no Mundo e no Universo (já lá 
vamos) não seja um vocábulo 
habitual, comum a muitas 
terras, pessoas e realidades.

Fomos, então, à procura 
dos significados que no Mun-
do tem a palavra Baltar para 
enriquecer a nossa cultura 
geral e a nossa bagagem de 
conhecimentos.

Ora a enciclopédia luso 
brasileira de cultura – edição 
séc. XXI, espante-se, desco-
nhece a existência de Baltar!

Já no dicionário Enciclo-
pédico Verbo refere “Baltar” 
como uma videira brava e es-
téril, do que discorda um 
pouco o Dicionário de Mo-
raes que refere ser antes um 
adjectivo (e não um substan-
tivo) que se aplica a uma es-
pécie de cepa estéril, que es-
traga as vinhas.

Não é este Baltar que nos 
interessa. Fomos, pois à Enci-
clopédia Luso Brasileira do 
séc XX (Nós no EnCanto in-
vestigamos à antiga, de forma 
livresca, e não cm os motores 
de busca da internet) e fomos 
mais felizes pois aí descobri-
mos no vol. III, pág. 458, que é 
uma Freg. do conc. e com. de 
Paredes, distr. e dioc. Do Por-
to. 2577 h. em 608 fog. (1960). 
Orago: S. Miguel Arcanjo. Foi 
abadia da apresentação da 
Casa de Bragança, a cujo se-
nhorio também pertenceu 
por doação de D. Nuno Álva-
res Pereira” etc etc, o resto 
descobrem na internet, que 
são repetições desta fonte. 
Mas não descobrem isto: “O 
conc. e honra de Baltar tinha 
câmara com 2 vereadores, 
juiz ordinário, tribunal, ca-
deia, pelourinho e forca(…) 

perto do lugar da Igreja con-
serva-se o Penedo das au-
diências, onde se realizavam 
as audiências públicas”. E is-
to: “GENEALOGIA: Apelido 
de origem toponímica, só 
mencionado no séc XIX e de 
que não conhecemos armas 
próprias”, o que significa que 
as pessoas que adotam o ape-
lido “Baltar” o fazem por te-
rem origem na terra com essa 
denominação.

É assim que descobrimos 
Gaspar Ferreira BALTAR, nas-
cido em 1924 e falecido em 
29/07/1899, o qual foi pro-
prietário do jornal “O Primei-
ro de Janeiro”, no Porto.

Ora diz a internet (estão a 
ver porque acho não ser de 
confiança?) que este Gaspar 
Baltar, por certo apelido topo-
nímico, nasceu em baltar, fre-
guesia de Penafiel!

Que ignomínia! É que não 
consta haver freguesia ou até 
lugar de Baltar em Penafiel. 
Baltar é exclusividade nossa! 
Consentiremos nós que esses 
albardeiros nos roubem este 
conterrâneo? Que, ao que 
consta, era o maior contri-
buinte individual da região de 
Paredes, Penafiel e Porto. Lu-
temos para o restituir à nossa 
terra. E contemos com oposi-
ção porque na ex-freguesia de 
Milhundos, há uma Avenida 
Gaspar Baltar, o que demons-
tra a vil intenção de nos rou-
bar este grande vulto do Jor-
nalismo Portuense do séc. 
XIX.

Ou, afinal, haverá uma ter-
ra chamada Baltar em Pena-
fiel, de onde teria havido no-
me este Gaspar?

Seria estranho, pois Baltar 
como toponímico é raro. En-
quanto encontramos cerca 
de 50 terras chamadas Pare-
des em Portugal, e no Brasil 
nem se fala, quanto a lugares 
que mereçam o nome de Bal-
tar, em Portugal só se encon-
tra o lugar de Baltar na fregue-
sia do corno de Bico, conce-

lho de Paredes de Coura e os 
lugares de Baltar de cima e de 
baixo em Castro Daire.

Mesmo em Espanha só 
encontramos 7 terras, e todas 
na Galiza, e se uma delas é um 
concello junto à raia, na Pro-
víncia de Ourense, se calhar a 
mais agradável, que merece-
ria uma excursão nossa para 
conhecer o sítio, será playa de 
baltar perto de portonovo, 
Sanxenxo. 

Terá a nossa Baltar algo a 
ver com estas terras? Há 
quem diga que o nome de 
Blatar vem da ligação das 
palavras “Balt” (água) com 
“aar” (corrente). Eu, não de-
sacreditando, tenho o fee-
ling de que há de haver algo 
a relacionar BALTAR com 
WALTER ou Valter. Afinal cá 
no norte, não trocamos os 
bês pelos vês?

Mas, e estava prometido 
falar disto, o nome Baltar é co-
nhecido universalmente, 
muito para lá do Planeta Ter-
ra, até para além do nosso sis-
tema solar. É verdade!

Ora, demonstrado que fi-
cou que o apelido Baltar é to-
ponímico, e que a nossa Bal-
tar é a mais importante locali-
dade de Portugal, quiçá do 
Mundo, com este nome, resta 
referir a existência do Conde 
Gaius Baltar, conhecido co-
mo o grande líder das 12 coló-
nias de Kobol, como foi teste-
munhado nos anos 80 na sé-
rie televisiva Battlestar 
Galactica.

É certo que o Conde Baltar 
não ficou conhecido propria-
mente como uma figura sim-
pática à Raça humana (à qual 
pertencia): Era o grande ad-
versário e rival do comandan-
te Adama, e muito amigo dos 
Cylons.

Mas, e é isso que importa, 
era, com o seu nome, a figura 
mais importante e poderosa 
da Raça Humana em todo o 
Universo.

Será que o guionista que o 

o En-Canto da história nº 10

Que significado
tem Baltar?

baptizou, se inspirou na Fre-
guesia de Baltar, que em todo 
o Universo nos é, histórica e 
sentimentalmente a mais im-

portante e marcante realida-
de com este nome?

Nota final: Somente con-
dicionalismos gráficos do jor-

nal impediram, como se de-
sejava, que este artigo fosse 
escrito com a fonte de letra 
BALTAR.

Playa de Baltar em Sanxenxo, Galiza
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Halcon Viagens de Paredes  
celebrou 10 anos de existência
Aniversário. A Halcon Paredes celebrou 10 anos no passado dia 6 de junho. Esta agência de viagens está de parabéns, pelo 
seu aniversário e pelo sucesso.

Celso Lopes era fute-
bolista, mas chegou 
a um ponto em que 

achou que não era esse o seu 
caminho e decidiu arriscar 
num negócio próprio. Uma 
total novidade e sem noções 
sobre turismo, mergulhou 
de cabeça e hoje olha para 
trás e confessa que tudo o 
que pensava sobre esta ati-
vidade não tem nada a ver 
com a realidade. 

Atualmente o gerente 
desta agência orgulha-se de 
fazer o que gosta, sabe que é 
um privilégio. 

Na altura da decisão de 
montar o negócio pensou 
logo num franchising pelo 
tipo de apoio de retaguarda 
que é garantido, a Halcon 
surgiu para Celso como ten-
do uma logística mais forte, 
dando um maior apoio e se-
gurança para quem não ti-
nha experiência na área. 

Explica que o que marca 
a diferença para outras 
agências para além do aten-
dimento, é ter um produto 
que não se encontre nas ou-
tras agências, têm assim ser-
viços exclusivos, indepen-
dentemente do preço, mas 
que só podem ser encontra-
dos na Halcon. 

A rede Halcon é espa-
nhola, onde tem cerca de 
1000 lojas. Em Portugal são 
cerca de 80, o que faz com 
que a marca tenha um 

PUB

Rua Serpa Pinto, 129 loja 14 | 4580-204 Paredes
Telef.: (+351) 255 784 430
Fax.: (+351) 255 784 432

Telem.: (+351) 913 304 582
Email: halcong89@halcon-viajes.es

CaMpanHa de aniversário
COnSIGA ATé 100€ PARA AS SUAS FéRIAS!

vAloR DE RESERvA (PoR PESSoA)
ACIMA DE 1.500€

EnTRE 800€ E 1499€
EnTRE 500€ E 799€

DESconto DiREcto no totAl DE RESERvA
100€
80€
50€

Condições de acesso: Válido para reservas efetuadas e sinalizadas de 22 a 30 de junho de 2015, 
na agência Halcon Viagens de Paredes. A campanha é válida para pacotes turísticos. O desconto é aplicado sobre o total da reserva.

maior poder de negociação 
com os operadores turísti-
cos e por isso consigue pro-
dutos e soluções de férias 
diferentes para os seus 
clientes. 

No entanto neste merca-
do dos serviços, muitas ve-
zes o que se oferece é igual 
ao que a concorrência tam-
bém tem para venda e nesse 
caso Celso Lopes explica 

que a vantagem tem de estar 
no atendimento, na assis-
tência que deve ser melhor 
que a dos outros. 

A assistência e a disponi-
bilidade 24 horas por dia é 
fundamental, para que o 
cliente possa ir de férias, e 
saber que, caso haja um 
problema (porque os pro-
blemas existem), tem todo o 
apoio. 

Neste ramo a procura é 
maior de maio a setembro, e 
os destinos mais procura-
dos são sempre os de praia. 
Como Cabo Verde, Turquia, 
Marrocos, Cuba, República 
Dominicana, Ilha Espanho-
las. E o Algarve tem sempre 
imensa procura. Já no inver-
no as escolhas são mais cul-
turais, optando pelas cida-
des europeias. 

Já os cruzeiros começam 
a ter cada vez mais procura, 
deixa de haver a ideia que os 
cruzeiros são apenas para 
pessoas com muito dinhei-
ro. O cruzeiro é uma viagem 
mais cultural, com tudo me-
nos praia. 

Para os portugueses as 
férias são uma questão cul-
tural, para o gerente desta 
Agência de Viagens é um 

facto que as famílias vão de 
férias pelo menos uma vez 
por ano, é para isso que tra-
balham o ano todo. Com a 
crise dos últimos anos, repa-
rou que há pessoas que aca-
baram por ter de abdicar das 
férias um ano, mas no ano 
seguinte, é garantido que já 
fazem férias novamente. 

Na hora de escolher as 
férias, os clientes olham 
sempre ao preço, e é normal 
que façam uma prospeção 
antes de optarem pela agên-
cia à qual vão confiar as suas 
viagens, e por isso Celso Lo-
pes garante que a diferença 
da Halcon Paredes está no 
atendimento, no empenho 
e dedicação para encontrar 
a melhor solução para cada 
pessoa. Acompanhar o 
cliente ao longo das férias e 
ter sempre o contacto dis-
ponível, caso necessite de 
ajuda. A seguir à venda, “é 
importante perguntar o fee-
dback e perceber o que cor-
reu bem ou o que pode ser 
melhorado, para corrigir e 
dar também a informação 
ao operador turístico para 
que na próxima o cliente es-
teja lá novamente”. 

O balanço destes 10 anos 
é positivo, “é olhar para trás 
e sentir que as coisas foram 
bem feitas”, o objetivo é que 
o cliente se sinta sempre 
bem e cada vez melhor em 
escolher a Halcon Viagens.  
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aCadeMia

23 e 30 de junho
10h30

CineMa 
Sininho Fadas e Piratas

3 de junho
14h30

ateliÊ
Decoração de telas com a téc-
nica do guardanapo

7 de julho 
15h00

CineMa
Rota do Românico do Vale do 
Sousa

24 de julho
Comemoração 
Dia Mundial dos Avós

alord

BiBlioteCa 
MuniCipal 
de paredes

agenda 
cultural do concelho de Paredes  /  junho

28 de junho 
16h00 | AnIM’ARTE 
“A Menina que Sorria a Dormir” 
de Isabel Zambujal

 22 e 29 de junho 
10h00 e 15h00
“A Leitura não tem idade”

FÉRIAS DE VERÃO
Expressão plástica;
Jogos Pedagógicos; 
Leitura; 
Sessões de Cinema 3D

auditÓrio

Até 28 de julho
Exposição
O Linho: Cultivo,
Transformação e Utilização

20 de junho
21h30 
Encontro de Orfeões
XVI OrffLORD

aCadeMia
Escritor do mês de junho:
Gabriel Garcia Marquez  
Exposição : Manuel 
António Pina - Vida E Obra

25 de junho 
10h30 | Histórias de Encantar: 
“Coisas de Bichos” 
de Fernando Mendonça

82 anos 
da Cooperativa  
ALord em exposição

PUB

Exposição 
Trajes Tradicionais
Portugueses: Trajes das Beiras

Exposição
Poluição dos Mares: 
A Herança da Humanidade?

4 de julho
VISITA CULTURAL
Conhecer Melhor o Porto

A propósito do aniversá-
rio da Cooperativa de Eletri-
ficação ALord esteve paten-
te uma exposição alusiva à 

história desta instituição.  
Recorde-se que a Coopera-
tiva ALord surgiu para for-
necer energeticamente a 

freguesia de Lordelo e é hoje 
uma das dez cooperativas 
que resistiu às grandes em-
presas a nível nacional. 

Inscrições abertas 
para Colónias de Férias

De 22 de junho a 3 
de julho estão abertas 
as inscrições para a Co-
lónia de Férias da Fun-
dação ALord, que irá 
decorrer de 13 a 17 de 
julho na praia da Apú-

lia em Esposende.  A 
Colónia de Férias des-
tina-se aos filhos dos 
cooperadores da Coo-
perativa ALord com 
idades entre os 6 e os 12 
anos, para um total de 

47 crianças.  O local de 
inscrição é na sede da 
Fundação ALord, me-
diante a apresentação 
dos documentos soli-
citados e do pagamen-
to da inscrição.
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Dr. Mário Pedro
Junho e Julho

Não perca as promoções de abertura!

Medicina Dentária   |   nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

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

+351 224 151 102
+351 938 272 191

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

PUB

33 anos ao serviço 
da comunidade de Louredo
referência. A Associação é já reconhecida pela qualidade do serviço que presta, 
não só na freguesia, mas em vários concelhos.

A Associação Social e 
Cultural de Loure-
do celebrou o 33.º 

aniversário no passado 
dia 10 de junho. A data foi 
assinalada com um dia de 
festa e uma prova de atle-
tismo, que contou com 
mais de 200 atletas. 

No dia do aniversário 
contaram com a presença de 
Zé Amaro, que apadrinhou o 
Programa Escolhas, que per-
mitiu empregar 72 jovens do 
concelho de Paredes, bem 
como alavancar uma Oficina 
de Trabalho com duas áreas 
de ação: jardinagem e lava-
gem de carros. 

Esta associação vive de 
portas abertas para a co-
munidade, por isso fazem 
várias iniciativas durante 
o ano, para além da sua 
missão social. 

Em conversa com o 
presidente da direção e 
com a diretora técnica 
Diana Maia damos a co-
nhecer um pouco destes 
33 anos de história ao ser-
viço da comunidade.

Como surgiu e que va-
lências tem a Associação 
S o c i a l  e  C u l t u r a l  d e 
Louredo?

Inês Pinto Correia | texto e fotos

Lino Costa: A institui-
ção foi criada em 1982. O 
terreno foi adquirido em 
conjunto com a Junta de 

Freguesia, fizeram obras e 
surgiu um edifício que 
acolhe a Associação, a 
Junta e um café. A primei-

ra valência criada foi o 
Jardim-de-Infância e ATL, 
uma secção de atletismo, 
secção de pesca. Foi ain-

da nessa altura que surgiu 
o  gr upo de música Os 
Bronze, agora são os Let 
Zero. 

Diana Maia: Hoje em 
dia temos o NOS – Núcleo 
de Operação Social onde 
f u n c i o n a  o  Ce n t ro  d e 
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Convívio, Jardim-de-In-
fância, ATL, temos o Ser-
viço de Apoio Domiciliá-
rio pronto a funcionar, 
mas que está a aguardar o 
protocolo com a seguran-
ça social. Temos ainda um 
grupo de teatro, ginástica 
sénior, ginástica para as 
crianças, professoras de 
1.º e 2.º ciclo a acompa-
nhar as crianças do ATL, 
karaté. A associação ga-
rante transporte aos alu-
nos da escola para o ATL 
em todos os horários. 

Nas férias de verão (ju-
nho, julho, agosto e duas 
semanas de setembro) é 
uma altura em que a pro-
cura é  muito elevada. 
Neste tempo as atividades 
são diversas, desde idas à 
praia, visitas a empresas, 
visita aos bombeiros, vão 
fazer um simulacro, uma 
sessão de prevenção ro-
doviária, jogos de futebol, 
irão fazer trabalhos ma-
nuais, atividades despor-
tivas e culinária, etc. 

Ainda temos a funcio-
nar um curso de forma-
ção em Técnico de Res-
taurante/ Bar.

Uma das áreas mais im-
portantes é o apoio à ter-
ceira idade, como é feito 
ess e apoio e o que está 
previsto?

Lino Costa: Para já o 
Centro de Convívio está a 
funcionar, todas as tar-
des, que inclui o lanche e 
o transporte dos utentes. 
Está tudo preparado para 
o SAD, mas falta a licença 
e o protocolo com a Segu-
rança Social. Esse serviço 
terá capacidade para 50 
pessoas e as vagas já estão 
preenchidas. 

Diana Maia: Teremos 
utentes de outras fregue-
sias e concelhos e já esta-
belecemos uma parceira 
com o Hospital Padre Amé-
rico para que nos encami-
nhem alguns utentes, uma 
vez que este tipo de servi-
ços está cheio em quase 
todas as instituições. 

Como as instituições vi-
zinhas estão no limite da 
sua capacidade, preten-

d e m  c o l m a t a r  e s s a s 
necessidades? 

Lino Costa: Sim, esta-
mos a preparar tudo para 
podermos abrir um Cen-
tro de Dia, através de uma 
candidatura. O espaço 
nós temos, precisamos é 
de o remodelar, mas isso 
depende da aprovação da 
candidatura, dadas as di-
ficuldades económicas 
que existem para se fazer 
investimento. Vamos es-
perar pelos avisos do Por-
tugal 2020. 

Só em Louredo a partir 
dos 80 anos temos cerca 
de 70 pessoas, esta é uma 
área que necessita  de 
grandes cuidados e por 
isso vamos investir nisso. 
Contamos para isso com 
uma equipa técnica mul-
tidisciplinar, onde fare-
mos uma aposta na área 
da saúde, com enfermei-
ros e médicos. 

Qual o vosso papel para 
as pessoas que vivem com 
dificuldades?

Diana Maia: Nós não 
somos um parceiro oficial 
do Banco Alimentar, mas 
temos uma base de dados 
onde constam as pessoas 
mais necessitadas da fre-
guesia e quando temos 
alimentos ou roupas aju-

damos. Apoiamos ainda 
as famílias dos nossos 
u t e n t e s  q u e  m a i s 
necessitam. 

Lino Costa: Todos os 
dias quando nos sobra 
comida confecionada na 
associação levamos às 
pessoas mais carenciadas 
da freguesia essas refei-
ções. Tentamos ser justos 
e  i r  d i s t r i b u i n d o  p o r 
todos. 

Quando tomou posse 
tinha 7 funcionários, ago-
ra tem 39, essa é também 
uma forma de desenvolver 
uma freguesia?

Lino Costa: Há quem 
pense que a área social é 
só olhar pelas pessoas ido-
sas ou mais necessitadas. 
Mas se falarmos de neces-
sitados, falamos também 
de pessoas que precisam 
de emprego e nós ao criar-
mos emprego estamos a 
ajudar a população. O au-
mento de postos de traba-
lho foi para dar resposta 
aos compromissos que a 
instituição tem. 

Em 2015 vamos con-
tratar mais 10 a 15 pes-
soas. Somos atualmente a 
maior entidade emprega-
dora da freguesia. 

Q u a i s  o s  o b j e t i v o s 
futuros?

Lino Costa: O objetivo 
é o Centro de Dia e seria 
ainda a construção de um 
Lar. Mas para tal espero 
que nos deixem trabalhar, 
na direção somos todos 
voluntários e estamos a 
trabalhar por uma causa 
onde a Segurança Social 
tem a obrigação de aju-
dar, assim esperemos que 
o faça. 

Diana Maia:  Iremos 
criar o CAFAP a curto pra-
zo, em parceria com a CP-
CJ, para intervir nas famí-
lias mais carenciadas, 
desfavorecidas e em risco 
(violências doméstica, al-
coolismo, toxicodepen-
dência). Vamos criar uma 
equipa multidisciplinar: 
Educador Social, Assis-
tente Social e Psicólogo, 
para intervir junto das 
famílias. 
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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

georgina Monteiro de Jesus
Faleceu no dia 5 de junho, com 90 anos. 
natural Santa Leocádia, concelho de Baião e 
residente em Gandra, Paredes. Era viúva de 
Manuel Caetano da Silva.

AGRADECImEnTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizade que 
se dignaram a comparecer no funeral e missa de 7.º dia da 
sua saudosa extinta 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, 9 Pedrouços 
Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448

FALECEu

José adriano de sousa do vale
Faleceu com 68 anos, no dia 9 de junho. natu-
ral e residente em Mouriz, Paredes. Era viúvo 
de Eva de Barros nogueira.

AGRADECImEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibi-
lizada e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas 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 involunta-
riamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

FALECEu

Manuel antero de Jesus pereira
Faleceu com 70 anos, no dia 12 de junho. natu-
ral em Macieira da Lixa, Felgueiras e residente 
na freguesia de Guilhufe e Urrô, no concelho 
de Penafiel. Era casado com Maria Adelina da 
Rocha Pinto Ferreira. 

AGRADECImEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e 
na impossibilidade de o fazerem 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.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,  
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

FALECEu

Margarida durães  
pinto Brandão
Faleceu com 91 anos, no dia 7 de junho. natu-
ral de Mouriz, Paredes e residente em Paredes. 
Era viúva de Albino Fernando Marques neves.

AGRADECImEnTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibi-
lizada e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas 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 involunta-
riamente cometida.

Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 
filho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes

FALECEu

Maria da ConCeição  
da silva riBeiro
Faleceu no dia 10 de junho, com 66 anos. 
natural de Bitarães, Paredes e residente na 
freguesia de Beire, Paredes. Era casada com 
Alberto Sousa da Rocha.

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.

Agência Funerária Santos – Beire – Paredes
Gerente Fernando Santos  |  255782338 - 919740349

FALECEu

Manuel teles Martins
Faleceu no dia 3 de junho com 91 anos. natu-
ral da Seroa, concelho de Paços de Ferreira e 
residente em Lordelo, Paredes. Era viúvo de 
Deolinda da Costa Rios.

AGRADECImEnTO
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante 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 7.º 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

FALECEu

leonel JoaquiM 
(sÓCio gerente lusodiesel) 
Faleceu no dia 6 de junho com 79 anos. natural 
de nesperal, Sertã e residente em Mouriz, Pare-
des. Era casado com Ana Ferreira Meireles.

AGRADECImEnTO
Sua esposa, filhos, genros, netos e restante família vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de ca-
rinho 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 Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira 

do Couto) – Madalena, Lordelo e Paredes

FALECEu

José paCHeCo neto
Faleceu no dia 14 de junho, com 87 anos. 
natural de Freamunde, Paços de Ferreira e 
residente na freguesia de Cristelo, Paredes. 
Era casado com Rosa de Sousa Mendonça.

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. Participam também que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 20 de junho, pelas 20h30, 
na Igreja Paroquial de Cristelo. Antecipadamente agradecem 
a todas as pessoas que participem neste ato religioso. 

Agência Funerária Xavier Neto, Lda. - Sobrosa-Paredes
Telef.: 255 873 803 Telem.: 914 654 999

FALECEu

Maria da glÓria neto da roCHa
Faleceu no dia 9 de junho, com 84 anos. natu-
ral de Vilela, Paredes e residente na freguesia 
de Sobrosa, Paredes. Era viúva de António 
Moreira Bessa.

AGRADECImEnTO 
Sua família vem por este meio, extremamente sensi-
bilizada 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 ende-
reçadas 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 involunta-
riamente cometida. 

Agência Funerária Xavier Neto, Lda. - Sobrosa-Paredes
Telef.: 255 873 803 Telem.: 914 654 999
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indiscreto

Nestas semanas de regres-
so ao Passado as Comi-
xões políticas concelhias 

cá de Paredes/Wallsburgo com-
binaram voltar às brincadeiras do 
tempo em que eram jotinhas no 
infantário e resolveram na prolí-
fera realização de debates e con-
ferências para todos os des-gos-
t o s  e  d e s - f e i t i o s  j o g a r  a o 
Perdes-Ganhas! 
Isto é, quem conseguisse ter me-
nos gente presente,  é  que 
ganhava! 
As Comixões decidiram brincar 
assim pois estão fartos dos 
amuos e birras nas disputas sobre 
a sucessão no caso de uns ou 
mesmo na substituição no caso 
de outros.
Então, quem propôs a brincadei-
ra foi, no seu alegre bibe laranja, o 
Adiarninho Estádios, do pêésse-
dê, ao Alecsandre o Al-meidinha, 
de chupeta rosa, que sabiducho e 
farto de perder nos números nas 
folhas de presença, resolveu acei-
tar, pois sabia que nem oferecen-
do cadeiras de bébé, conseguia 
ter gente que se visse.
E mudando as regras conseguiu: 
O Pêyésse desta vez ganhou re-
tumbantemente, conseguindo 
ter menos 15 pessoas que o pêés-
sedê, e isto contado com serieda-
d e  ( N ã o  f o i  n i n g u é m  d a s 
mesas….)
Ufano, o rosinha Alecsandre, o Al-
meidinha, gabou-se de ter conse-
guido, finalmente, derrotar o 
pêéssedê, de acordo com as re-
gras deles, ao haver mais cadeiras 
rosas vazias que laranjas e isso era 
o sinal claro do início do fim, co-
mo disse aos poucos presentes.
Furioso e a fazer beicinho o 
Adiarninho, com um sorriso mais 
amarelo que laranja, reconheceu 
que na estratégia de divulgar mal 
as iniciativa , procurar persona-
gens que não ofuscassem o brilho 
dos organizadores, o Pêyésse, 
mais uma vez, tinha sido melhor 
que o Pêéssedê; Mas se tinha fica-
do mais uma vez em segundo, até 

não era mau resultado, pois pela 
primeira vez na história do Pêés-
sedê nunca se tinha conseguido 
mobilizar perto de cinquenta 
pessoas.
Apesar de consolado pelos pou-
cos presentes, Adiarninho olhou 
em volta e descobrindo o líder 
local do Cêdê-YES – Popular para 
Todos, Ruysinho Silba, esparra-
lhado em 2 cadeiras, acusou-o da 
sua derrota, pois se não tinha ca-
pacidade para fazer os seus pró-
prios debates e conferências com 
poucas pessoas, escusava de vir 
empecilhar aumentando artifi-
cialmente o número de assisten-

tes, porque além de nada acres-
centar, neste caso, a sua presença 
contribuíra para a derrota do 
Pêéssedê e por isso se arriscava a 
ninguém dar nada por ele no fu-
turo. Mais valia ter ido à festinha 
do Pêyésse! 
Ao que o Ruysinho respondeu 
que estivera tentado a isso, pois 
não sabia qual a festa mais diver-
tida, e ele é amigo de ambos os 
meninos. Mas ainda assim os ou-
tros teriam perdido (ou ganho) 
na mesma, embora só por 11. 
Contas que o Adiarno não perce-
beu, mas o Indiscreto sabe que 
estavam bem feitas.

Brincando ao Perde-ganhas

AdvErtÊNCIA: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários apenas os que têm sentido de humor, estando 
proibidos de o ler os que o não tiverem. O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas 

condolências

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

michelin GoodyearPirelli BridGestone

Campanha
Pneus

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

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

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

■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
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