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3ª Edição “À Descoberta 
da Gastronomia da 
Rota dos Móveis”

 A Câmara Municipal de Paredes, através do pelouro do 
Turismo vai promover, nos fins-de-semana de Novembro, 
a terceira edição do evento “À Descoberta da Gastronomia 
da Rota dos Móveis”, numa viagem pelas tradições da culi-
nária paredense.
A iniciativa visa promover o Município da Rota dos Móveis, 
os restaurantes locais e as suas riquezas gastronómicas, bem 
como, divulgar os produtos da região, nomeadamente, os 
vinhos verdes.

 A Rota dos Móveis marcou pre-
sença, mais uma vez, na Intercasa 
- Salão Internacional de Mobiliário, 
Decoração e Iluminação, que de-
correu na FIL - Feira Internacional 
de Lisboa.
No total estiveram naquele certame 
16 empresas do concelho de Pare-
des. O Espaço “Paredes - Rota dos 
Móveis” ocupou uma área de cerca 
de três mil metros quadrados e tam-
bém contou com a exposição da Ca-
deira Parade 08. 

INFO-MAIL

28 de Novembro
Casa da Cultura Página 11

João Pedro Pais no 
“Conta-me Histórias”

 Paredes foi um dos 16 concelhos seleccionados 
para a entrega de computadores portáteis – “Maga-
lhães”. Os contemplados foram os alunos da Escola 
EB1, de Vila, em Lordelo que receberam os portáteis 
das mãos do Secretário de Estado da Educação, Val-
ter Lemos. 
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Educação
Magalhães: Paredes foi um dos primeiros 16 municípios em todo o país a dispor do computador

Município de Paredes pronto para abraçar 
12 anos como escolaridade obrigatória

 Paredes foi um dos 16 concelhos 
seleccionados para a entrega de 
computadores portáteis – Maga-
lhães. Os contemplados foram os 
alunos da Escola EB1, de Vila, em 
Lordelo que receberam os portá-
teis das mãos do Secretário de Es-
tado da Educação, Valter Lemos.

Para a presidente do Conse-
lho Executivo, Beatriz Castro, a 
“aposta na educação – neste caso 
através do Plano Tecnológico - é 
imprescindível para os desafios 
que a sociedade de conhecimen-
to impõe”.

Defende a aposta na qualifica-
ção dos portugueses e diz que com 
esta iniciativa “vamos sentir a es-
cola mais próxima e mais atractiva 
para combater o insucesso escolar. 
As famílias vão beneficiar, melho-
rar as competências na área e con-
tribuir para o aumento da compe-
titividade”, afirmou.

Foi com grande satisfação que a 
coordenadora da escola, Lígia Ro-
cha, encarou “mais um desafio na 
área das novas tecnologias”. Agra-
deceu as apostas da autarquia pa-
redense e da DREN num dia que 
“será uma referência na forma de 
encarar a escola”.

De acordo com o Presidente 
da Câmara Municipal de Paredes, 
Celso Ferreira, o dia da entrega 
dos “Magalhães” foi o “primeiro 
de uma nova era, marcado pela 
cooperação estratégica com os 
municípios”.

O edil afirmou que a educação 
“não pode dividir tanto os portu-
gueses pois estamos a tratar do fu-
turo das crianças” e “que deve ser 
um factor de cooperação estraté-
gica com o Governo”.

Celso Ferreira garante que o 
Município de Paredes continua-
rá a ser um parceiro estratégico 

do Governo” por forma a garantir 
que Paredes terá uma educação ao 
nível dos modelos europeus de re-
ferência nesta área.

O autarca lembrou o “esforço 
ímpar” que o município pareden-
se está a desenvolver no âmbito 
da Carta educativa, que permi-
tirá a construção imediata de 7 
centros escolares que já se encon-
tram em fase final de adjudicação. 
Em Janeiro de 2009 o Município 
de Paredes e o Governo terão no 
terreno 41 milhões de euros de in-
vestimento”.

Garante que haverá um “me-
lhor ambiente escolar e melhores 
condições no que respeita à com-
ponente pedagógica”, que tornarão 
as novas escolas locais agradáveis 
e convidativos, verdadeiros cen-
tros educativos.

PAREDES, CONCELhO SEM  *
FiOS: uMA REALiDADE já NO 
PRóxiMO ANO

Celso Ferreira elogiou a inicia-
tiva de entrega dos computadores 
Magalhães e avançou que “quere-
mos ser um bom aluno no domí-
nio das tecnologias”. Neste sentido, 
asseverou de dentro de seis ou sete 
meses todo o concelho terá rede de 
wireless”.

PAREDES PRONtO PARA  *
NOvO DESAFiO: 12 ANOS DE 
ESCOLARiDADE OBRigAtóRiA

Dando continuidade à aposta 
na Educação, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes fez um 
novo desafio ao Governo – com o 
qual diz ter uma ambição comum 
– “acreditamos nos 12 anos de es-
colaridade obrigatória e quando 
pensarem no alargamento da es-
colaridade até aos 12 anos, o Mu-
nicípio está interessado em ser o 
primeiro a desenvolver um projec-
to piloto”.

O Secretário de Estado da Edu-

cação, Valter Lemos, sublinhou 
que este dia de entrega dos Ma-
galhães – marcante para a nova 
geração - “foi dos mais felizes no 
exercício de funções”. Diz que fi-
cou “profundamente tocado com 
os olhinhos das crianças frente ao 
instrumento. Um momento sim-
bólico para o futuro, que ficará re-
cordado, pois vai criar condições 
diferentes para crianças e famílias. 
Defende que a escola visa aumen-
tar a igualdade de oportunidades 
e preparar as pessoas para se inte-
grarem melhor socialmente”.

Afirma que o programa e-esco-
linhas tem dois objectivos: “conse-
guir que todas as crianças tenham 
acesso a computador e a banda lar-
ga, bem como, aumentar o acesso 
das tecnologias de comunicação e 
informação para todo o país

COMPutADOR MAgALhãES *

O Magalhães é um computa-

dor portátil que disponibiliza um 
conjunto de ferramentas que pro-
porciona a aquisição de compe-
tências na área das Tecnologias de 
Informação e Comunicação. Está 
equipado com diversos programas 
e permite que se estabeleça uma li-
gação à Internet.

O Governo entregou os primei-
ros três mil computadores portá-
teis Magalhães - em 16 concelhos 
do país  - a crianças do primeiro 
ciclo do ensino básico, no âmbito 
de um programa que será total-
mente financiado por privados.

No total serão entregues, nes-
te ano lectivo, 500 mil exemplares 
do Magalhães, que terão um custo 
máximo de 50 euros, sendo gratui-
tos para os alunos que beneficiam 
do primeiro escalão da Acção So-
cial Escolar. O acesso à internet de 
banda larga tem custos reduzidos e 
a ligação é facultativa. 

Refira-se que o programa 
e.escola e e.escolinha de acesso a 
computadores e ligação internet 
de banda larga vai ser alargado aos 
alunos do 5.º e 6.º anos de escola-
ridade - cobrindo totalmente os 
ensinos básico e secundário. Estes 
alunos poderão optar pelo com-
putador Magalhães - disponível a 
partir de agora para os alunos do 
1.º ao 4.º ano -, ou pelo programa 
e.escolas destinado aos alunos do 
7.º ao 12.º ano. 

Com estes programas - integra-
dos no Plano Tecnológico - prevê-
se que, em 2010, haverá um com-
putador por cada dois alunos, o 
que tornará Portugal num dos pa-
íses mais bem equipados a nível 
mundial. O rácio actual é 11,3 alu-
nos por cada computador, mas no 
final do ano será de cinco alunos 
por PC, segundo os dados e as pre-
visões do Plano Tecnológico. 

 Os Pelouros da Educação e da 
Inovação do Município de Paredes 
promoveram em articulação com 
a entidade formadora “Factor Se-
gurança” duas acções de formação 
subordinadas aos temas: “Ética e 
Deontologia Profissionais” e “Pla-
nificação de Actividades de Tem-
pos Livres”. Cada acção teve uma 
carga horária de 25 horas.

Estas acções de formação de-
correram de 8 a 12 de Setembro, 
na Casa da Cultura de Paredes e ti-
veram como público-alvo cerca de 
30 auxiliares de Acção Educativa e 

Acções de formação para funcionários 
do sector da Educação

Animadoras do prolongamento de 
horário com vínculo ao Município 
e em exercício de funções nas cre-
ches municipais e nos jardins-de-
infância da rede pública.

Refira-se que estas acções en-
quadram-se nos níveis de for-
mação II e III, respectivamente, 
tendo como principal objectivo 
proporcionar às formandas o de-
senvolvimento de competências 
pessoais e profissionais para que 
exerçam as suas actividades de 
forma mais exigente e qualifica-
da. 
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Actividades Económicas

 A Rota dos Móveis marcou pre-
sença, mais uma vez, na Intercasa 
- Salão Internacional de Mobiliário, 
Decoração e Iluminação, que de-
correu de 4 a 12 de Outubro, na FIL 
- Feira Internacional de Lisboa.

No total estiveram naquele cer-
tame 16 empresas do concelho de 
Paredes. O Espaço “Paredes - Rota 
dos Móveis” ocupou uma área de 
cerca de 4 mil metros quadrados e 
também contou com a exposição da 
Cadeira Parade 08.

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Celso Ferrei-
ra, visitou o certame e revelou que 
“atendendo à conjuntura nacional 
e internacional, escutar comentá-
rios de bons negócios e afluência de 
público é surpreendente, porque a 
imagem que alguns querem passar 
do país é muito negativa. É muito 
bom constatar que esta feira é cada 
vez mais importante para a Rota dos 
Móveis. Os que estão integrados no 
nosso projecto destacam-se entre os 
demais, pelo facto de estarem inte-
grados no stand conjunto, que ajuda 
a atrair mais visitantes e concretizar 
mais e melhores negócios”.

O autarca estima que dentro de 

Paredes Rota dos Móveis com balanço 
positivo na Intercasa

dois ou três anos seja possível “du-
plicar os expositores debaixo da 
marca Rota dos Móveis”.

Para Celso Ferreira “é muito sa-
tisfatório ver que o conceito de ima-
gem e marketing que desenvolve-

mos traz múltiplos benefícios para 
as empresas”.

O edil garante que a parceria da 
Câmara Municipal com a Associa-
ção Empresarial de Paredes e com 
os empresários “é para continuar”.

O autarca de Paredes faz um ba-
lanço “claramente positivo” da edi-
ção de 2008 da Intercasa. “Aumen-
tamos o número de expositores e a 
área, diversificamos iniciativas com 
criatividade, design e inovação, 

num espaço de prestígio e de noto-
riedade que construímos pela via da 
excelência”.

De acordo com Celso Ferreira 
“só prestigiando empresas e produ-
tos poderíamos ambicionar ter po-
sicionamento no mercado que nos 
permitisse diferenciar. O stand con-
junto poderá, nos próximos anos, 
transformar-se no pavilhão de re-
ferência da FIL e a Mostra de Pare-
des numa Mostra de referência no 
espaço regional e no noroeste pe-
ninsular”.

Concluiu que “assim que tiver-
mos atingido o patamar de excelên-
cia que pretendemos, o objectivo é 
internacionalizar o conceito, pois 
é inevitável que a Rota dos Móveis 
vá para fora com este conceito que 
tem espaço nos mercados externos. 
“O espaço Rota dos Móveis dá to-
que de requinte à feira e o objectivo 
é fazer com que as empresas saiam 
da FIL mais fortes e fazer com que 
consigam melhor posicionamento 
comercial, reflictam essa realidade 
na sua capacidade económica para 
investir em Paredes, para empregar 
mais pessoas”.

Recorde-se que a Intercasa é um 
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Actividades Económicas

certame anual que divulga os mais 
recentes lançamentos, ao nível do 
design e tecnologia, para o lar, em 
Lisboa.

Posicionada no mercado de for-
ma a responder às constantes mu-

danças do sector, esta feira aposta 
na oferta de produtos de toda a filei-
ra da casa e da decoração, que se re-
velem diferenciadores, competitivos 
e imbuídos de valor acrescentado.

No decorrer da edição deste ano 

foram desenvolvidas diversas acti-
vidades que tiveram como objectivo 
apresentar peças portuguesas que se 
distingam pelo design.

Recorde-se que, à semelhança da 
Mostra de Mobiliário Paredes Rota 

dos Móveis, que decorreu em Pare-
des, com esta iniciativa o Município 
continua a apostar fortemente na 
promoção e divulgação do mobili-
ário e design das empresas da Rota 
dos Móveis e a apoiar os empresá-

rios paredenses.
Relembre-se que o concelho de 

Paredes é responsável por 65% da 
produção de mobiliário em Portu-
gal. 
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Vias municipais para aplicação de microaglomerado 
(Área estimada - 75 345,00m2) 

Obras Municipais

 A Câmara Municipal de Paredes está a 
colocar Abrigos de passageiros um pouco 
por todo o concelho. 

Depois de Vilela (2), Astromil (2), Bal-
tar (2), Bitarães (1), Besteiros (1) e Lorde-
lo (2), desta feita, foram colocados mais 7: 
em Recarei (2), Sobrosa (2), Louredo (2) e 
Madalena (1), respectivamente. Um inves-
timento de 70 mil euros.

DESIGNAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS TROÇO

E.M. 597-2 - Sobrosa Cruzamento dos semáforos com a A42

E.M. 597 – Sobrosa Cruzamento com semáforos até ao limite com Ferreira

Perrace - Outeiro em Mouriz Rotunda do Intarmarché até ao limite com Urrô

Estrada de Nabeiros – Rebordosa E.M. 600 até ao nicho da N. Srª de Fátima

CM 1329 - Rua Ferreira Neto em Astromil EN 15 até ao limite com os cubos

CM 1327 - Cête e Parada de Todeia Mosteiro de Cête até à vala de saneamento em Parada de Todeia 

CM 1331 - Gandra Travessa D. Faustino Moreira dos Santos até à Capela

EM 606 - Gandra Igreja de Gandra até ao limite com Valongo

Rua Antero Ferreira Leal - Lordelo EN 209 até ao cruzamento do cruzeiro

Urbanização da Mó - Madalena Até ao Infantário

EM 603 – Vilela e Duas Igrejas J.F. Vilela até Duas Igrejas 

Abrigos de passageiros estendem-se
a mais freguesias

Aplicação de microaglomerado pelo 
concelho

 O Município de Paredes está a 
aplicar microaglomerado em vá-
rias ruas do concelho de Paredes. 
Microaglomerados são cimentos 
de asfalto modificado, projecta-
do pelo método Marshall e/ou de 
Biscaia, com a particularidade de 
utilizar áridos grãos e fibras des-
contínuas e em casos especiais a 
pasta é usada como uma peque-
na injecção de espessuras.

A sua utilização melhora a 
segurança (dada a sua macro-
rugosidade, que é excelente no 
desempenho contra o desliza-
mento), o conforto (devido ao 
seu baixo tom e melhoramento 
da regularidade) e durabilida-
de. 

A estrutura em ferro metalizado e lacado 
tem telhado em policarbonato alveolar e vi-
dros de 8 milímetros temperados.

Esta medida tem como principais objec-
tivos servir os utentes das carreiras de trans-
portes públicos, onde, naturalmente, se in-
cluem os alunos que diariamente os utilizam 
nas suas deslocações para os estabelecimentos 
de ensino. 

Madalena

Sobrosa

Louredo



6 · PAREDES · Novembro 2008

REStAuRANtES ADERENtES *

- Adega Tradicional Vinha do 
 Muro - Sobrosa
- Anfitrião - Baltar
- Broa da Avó - Cête
- Casa do Baixinho - Bitarães
- Churrasqueira do Vasco 
 Castelões de Cepêda
- Cozinha da Terra - Louredo
- Cozinha do Frade - Rebordosa
- D’Avental - Lordelo
- Melo Rodízio - Gandra
- O Tradicional - Castelões de 
 Cêpeda
- Requinte - Sobrosa
- Terra Mar - Castelões de 
 Cêpeda
- Varandas da A4 - Parada de 
 Todeia
- Xarcutão - Castelões de 
 Cêpeda
- Zé D’Àdélia - Rebordosa

turismo
Fins-de-semana de Novembro em Paredes

3.ª Edição “À Descoberta da 
Gastronomia da Rota dos Móveis”

Paredes assinalou Dia Mundial do Coração

 O Município de Paredes, atra-
vés do Pelouro do Turismo vai pro-
mover, nos fins-de-semana de No-
vembro, a terceira edição do evento 
“À Descoberta da Gastronomia da 
Rota dos Móveis”, numa viagem 
pelas tradições da culinária pare-
dense.

A iniciativa visa promover o Mu-
nicípio da Rota dos Móveis, os res-
taurantes locais e as suas riquezas 
gastronómicas, bem como, divulgar 
os produtos da região, nomeada-
mente, os vinhos verdes.

No âmbito desta iniciativa fo-
ram realizados dois workshops, nos 
dias 23 e 24 de Outubro, num dos 
espaços do mercado da renovada 
Feira de Paredes, a cargo do Chefe 
Chakall. 

Estes workshops tiveram como 
objectivo a criação do prato típico 
Gourmet de Paredes, em conjunto 
com os restaurantes que aderiram à 
iniciativa. Pretendeu-se desenvolver 
um prato de carne com produtos lo-
cais que pudesse ser confecciona-
do pelos restaurantes, funcionando 
como prato turístico. O prato esco-
lhido foi “Lombinho de Porco à Pa-
redes”. Foi, também, concebida uma 

sobremesa, à base de castanhas, no-
zes e mel com gelado de baunilha, 
denominada “Sabores de Paredes”.

Tendo provado o vinho verde 
tinto Rota dos Móveis, produzido 
pela Adega Cooperativa de Paredes, 
o Chefe Chakall foi surpreendido 
pelo seu aroma frutado e pelo seu 
gosto suave, que permitiu a elabora-

Saúde

 Numa iniciativa inédita no 
concelho de Paredes, o Pelouro 
da Saúde e os Professores das 
Actividades de Enriquecimen-
to Curricular do Município de 
Paredes assinalaram nos dias 
29 e 30 de Setembro, e 1 de Ou-
tubro, o Dia Mundial do Cora-
ção, com o apoio da Fundação 
Portuguesa de Cardiologia.

As doenças cardiovasculares 
e o AVC são a principal cau-
sa de morte em todo o mun-
do, causando anualmente 17,5 

milhões de óbitos, o que repre-
sentam valores deveras preocu-
pantes. Por essa razão foi criado 
o Dia Mundial do Coração, que 
visa sensibilizar a consciência de 
todos nós para o risco dessas do-
enças e promover um conjunto 
de medidas preventivas para as 
mesmas.

O município decidiu, desta for-
ma, intervir nas escolas do 1ºCEB 
alertando para a importância da 
criação de hábitos de vida saudá-
veis. Esta iniciativa foi  realizada 

ção de uma redução do vinho com 
açúcar, utilizada na decoração do 
prato e da sobremesa, sendo o ele-
mento de ligação dos dois. 

Tal como nas edições anteriores, 
no fim-de-semana de S. Martinho, a 
Adega Cooperativa de Paredes ofe-
recerá vinho novo aos restaurantes 
aderentes.

Esta é a forma encontrada 
para dar a conhecer a colheita 
deste ano aos consumidores inte-
ressados, promovendo os vinhos 
da nossa região.

Aproveite e venha descobrir o 
prato típico Gourmet e a sobre-
mesa nos restaurantes recomen-
dados pela Rota dos Móveis. 

nas 54 escolas dos 6 Agrupamen-
tos do Concelho de Paredes. Num 
verdadeiro exemplo de envolvi-
mento da comunidade educati-
va, os alunos, os encarregados de 
educação, os professores titulares, 
os professores de apoio e os pro-
fessores das AEC s promoveram 
ou tiveram acesso a um conjunto 
diversificado de informação e ac-
tividades alusivas ao tema, como 

a elaboração e distribuição de des-
dobráveis para os pais, cartazes, 
folhetos, autocolantes e marcado-
res de livros com informação para 
os mais pequenos. Realizaram-se 
igualmente pequenas palestras e 
sessões de esclarecimento quer 
com os alunos, quer com os fami-
liares. Dinamizaram-se ainda tea-
tros, coreografias, cordões huma-
nos, caminhadas, jogos lúdicos, 

passeios de bicicleta, jogos entre 
pais e filhos, jogos entre avós e 
netos e actividades lúdicas du-
rante as aulas de natação.

 De referir o envolvimento 
dos professores de actividade fí-
sica e desportiva que, com o seu 
entusiasmo, contribuíram de 
forma decisiva para a dinâmica 
desenvolvida e para o sucesso 
desta iniciativa. 
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Acção Social

Encontro Entre Nós – Verão 2008

Campanha de Recolha de Alimentos – Natal 2008
 O Pelouro de Acção So-

cial da Câmara Municipal de 
Paredes irá distribuir, mais 
uma vez, o Cabaz de Natal 
2008 às famílias mais carencia-

Este dia ficou marcado
Pelo passeio que nos foi dado
Aos jovens da Terceira Idade
Foi um dia para não esquecer
De nós voltaremos todos a reviver
Mais um ano de saudade.

De Gandra foi o ponto de partida
E lá fomos nós de seguida
Mundo fora passear
Parámos na Mealhada

das das 24 Freguesias que com-
põem o Município. 

Para tal, e à semelhança dos 
anos anteriores, levará a cabo 
uma Campanha de Solidarieda-

 Findo o Verão e as tardes quentes 
que durante os meses de Maio, Ju-
nho e Julho levaram cerca de 3000 
Seniores do Concelho de Paredes à 
Região de Turismo Leiria/Fátima, e 
à Praia da Tocha, Concelho de Can-
tanhede, o Pelouro de Acção Social 
da Câmara Municipal de Paredes 
continua a receber testemunhos dos 
“menos jovens” que participaram 
na Actividade “Encontro Entre Nós 
– Verão 2008”, os quais transpõem 
agora para o papel a experiência vi-
vida. 

de para recolha de alimentos, du-
rante o mês de Dezembro, nas 
principais superfícies comerciais 
da região.

Neste sentido, apelamos a to-

dos os Paredenses que participem 
nesta iniciativa, contribuindo 
com: arroz, massa, açúcar, óleo, 
azeite, enlatados, aletria ou ou-
tros produtos com longo prazo 

de validade. 
Por mais insignificante que 

lhe pareça a sua oferta, fará 
certamente toda a diferença 
para quem dela necessita. 

De lá fixemos nova caminhada
A Fátima fomos parar.

Às 11horas foi a nossa chegada
E lá fomos nós todos de mãos da-
das
Parecíamos uns cordeirinhos
Visitámos a Igreja da Santíssima 
Trindade
E lá fomos nós em comunidade
Venerar os três pastorinhos.

De Fátima nos ficou marcada
A Imagem abençoada
Com todo o amor profundo
Terra onde ela apareceu
A imagem que já percorreu
Todos os cantos do mundo.

Dizendo adeus àquela lindíssima 
paisagem
De regresso fizemos nova viagem
Por outras terras fomos passar

Mudámos, andámos, andámos
E no fim lá encontrámos
A Tocha à beira mar.

Que vila tão linda e formosa
Bonita como um coração de rosa
Terra de muita afeição
Tem uma praia deslumbrada
Que ainda hoje está bem marcada
Dentro do nosso coração.

Aí fizemos a nossa brincadeira
Comendo, bebendo, dançando à 
nossa maneira
Ao som de música gravada
Todos alegres e contentes
Mostrámos que as nossas gentes 
não dão a vida por terminada.

Trilhando novos caminhos
Da Tocha nos despedimos
Esta família tão simples e unida
Os jovens da Terceira Idade
Regressaram à sua cidade
Voltando ao ponto de partida.

Assim terminou a nossa romaria
Cheios de tanta alegria
Por todo o prazer que nos foi dado
A todos os responsáveis queremos 
agradecer
E no final a todos dizer
O nosso muito e muito obrigado.

Um bem-haja para todos.

Sr. José de Almeida Neto
Freguesia de Gandra

“Salvé o Dia 7 de julho de 2008”
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Protecção Civil

 No âmbito da Defesa da Floresta 
Contra Incêndios, a Câmara Muni-
cipal de Paredes, através do Pelou-
ro da Protecção Civil, tem vindo a 
executar a aplicação de herbicida 
nas bermas das estradas e caminhos 
Municipais, nomeadamente na rede 
rodoviária que atravessa as zonas 
florestais mais densas.

Estas acções, têm como objecti-
vo impedir o crescimento da mas-
sa vegetal paralelamente às faixas 
de rodagem e surgem na sequência 

Aplicação de herbicida, 
nas bermas das estradas e 
caminhos municipais do 
Concelho de Paredes

dos trabalhos mecânicos de desma-
tação e remoção do coberto vege-
tal, anteriormente realizados pelo 
EP (Estradas de Portugal), nos eixos 
de circulação rodoviário da região, 
criando deste modo uma descon-
tinuidade horizontal dos combus-
tíveis sobre o terreno, servindo de 
faixa de contenção à propagação do 
fogo em caso de Incêndio e conse-
quentemente, proporcionar aos uti-
lizadores destes itinerários um es-
paço mais seguro e limpo. Apesar 

do método utilizado para controlar 
a vegetação espontânea ser o quí-
mico, isto é, o uso de herbicidas, na 
selecção do produto foram tidas em 
conta as preocupações ambientais e 
humanas, o que levou a Autarquia a 
optar por um produto que não pro-
duz efeitos nocivos para as culturas, 
assim como o cumprimento rigoro-
so das especificações técnicas para 
a sua própria aplicação, garantindo 
deste modo a minimização do risco 
de toxidade ou de contaminação. 

Ocorrências
 Dia 8 de Outubro: Desloca-

ção de tampas de saneamento 
na Av.ª do Souto, Freguesia de 
Duas Igrejas. Devido à grande 
intensidade de chuva que se fez 

 Dia 8 de Outubro: Limpeza das 
vias na Rua do Fojo Velho, Fregue-
sia de Rebordosa. Trânsito con-
dicionado na rua referida devido 

 Dia 10 Setembro: Queda da 
parte lateral de uma habitação na 
Rua das Alminhas, Freguesia de 

sentir naquela zona, as tampas 
de saneamento deslocaram-se, 
tendo-se procedido à colocação 
de sinalização temporária ade-
quada. 

à formação de um lençol de água 
provocado pelo entupimento dos 
colectores pluviais, tendo-se pro-
cedido à desobstrução da via. 

Vandoma. Procedeu-se ao isola-
mento do local e à remoção das 
pedras do caminho. 
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juventude

 O Pelouro da Juventude da 
Câmara Municipal de Paredes 
apoiou o IX Lobieste do Cor-
po Nacional de Escutas – Núcleo 
Este, uma Iniciativa levada a cabo 
pelo Agrupamento n.º 519/CNE 
- Paredes que reuniu, no passa-
do dia 4 de Outubro, 200 crian-
ças, dos 6 aos 10 anos idade, de 

IX Lobieste do Corpo Nacional de Escutas – 
Núcleo Este

14 Agrupamentos que compõem 
o Núcleo Este, designadamente: 
Agrupamento n.º 519/CNE – Pa-
redes; Agrupamento n.º 448/CNE 
– Amarante; Agrupamento n.º 
1030/CNE – Rebordosa; Agrupa-
mento n.º 1095/CNE – Meiredo; 
Agrupamento n.º 1155/CNE – 
Lordelo; Agrupamento n.º 1173/

CNE – Fornos; Agrupamento n.º 
1267/CNE – Sobrosa; Agrupa-
mento n.º 1275/CNE – Airães; 
Agrupamento n.º 557/CNE – Pe-
nafiel; Agrupamento n.º 680/CNE 
– Santão; Agrupamento n.º 694/
CNE – Margaride; Agrupamen-
to n.º 765/CNE – Seroa; Agrupa-
mento n.º 873/CNE – Urro; Agru-

pamento n.º 912/CNE – Irivo.
A Actividade teve início às 

9h30, no Salão do Centro Pasto-
ral Nossa Senhora da Conceição, 
com uma pequena apresentação 
da vida de São Francisco de Assis, 
Patrono dos Escuteiros, seguin-
do-se a aventura pela Cidade, com 
a descoberta dos principais pon-

tos indicados no Mapa (Parque 
José Guilherme, Parque da Cidade 
de Paredes, entre outros), numa 
competição saudável em que o 
mais importante é brincar com os 
outros, observando, experimen-
tando e explorando novos cami-
nhos em harmonia com a nature-
za e o ambiente. 

Paredes Moda
 A escadaria do Tribunal de Pa-

redes acolheu a iniciativa “Pare-
des Moda 2008”, organizada pela 
Associação Empresarial de Pare-
des e foi apresentada pela actriz 
Sónia Brasão. O desfile deu a co-
nhecer as últimas tendências da 
moda e contou com a presença 

de várias figuras conhecidas, en-
tre as quais Diana Chaves, José 
Carlos Pereira e Valter Carva-
lho. 
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Cultura

 A Casa da Cultura de Paredes aco-
lheu mais um espectáculo no âmbito 
do Programa “Conta-me histórias”. 
Desta feita o início do 3.º ciclo desta 
iniciativa contou com Ricardo Aze-
vedo, como primeiro convidado.

O espectáculo durou cerca de 
duas horas e contou com muito pú-
blico. Ricardo Azevedo falou do seu 
percurso profissional - da sua passa-
gem pelos EzSpecial, da sua saída e 
do seu projecto pessoal   - de cantar 
em português e do lançamento de 
um disco a solo. 

Durante a conversa cantou alguns 
temas, tais como “Daisy”; “I Re-
ally Am Such a Fool”; “ Entre o Sol 
e a Lua”; “Inverno Azul”; “Pequeno 
T2”; entre outras. 

 A Câmara Municipal de Pare-
des promoveu de 20 de Setem-
bro a 31 de Outubro, em parce-
ria com a Escola de Ciências da 
Universidade do Minho, uma 
exposição intitulada “Faces da 
Ciência”, na Casa da Cultura de 
Paredes.

A exposição Faces da Ciên-
cia foi pensada com o propósito 
de despertar a atenção do pú-
blico para os grandes cientistas 
da história mundial – qual o seu 
contributo para a construção das 
sociedades modernas em áreas 
tão relevantes como a saúde, a 
indústria e a economia.

Desde respostas dadas em eu-
ros (procurando quantificar um 
valor), a equipamentos que não 
se dispensam no dia-a-dia, pas-
sando por processos que supor-
tam a vida das cidades. Através 
de todas estas respostas a expo-
sição procurou, de uma forma 
original, mostrar aos cidadãos 
como é que estes homens in-

 Os trabalhos do linho consti-
tuem uma riqueza patrimonial 
que se encontra em vias de ex-
tinção. A recuperação e a revita-
lização desta actividade tem sido 
acarinhada por algumas comuni-
dades rurais que teimam em não 
deixar cair no esquecimento, pro-
curando através  da animação et-
nográfica transmitir esse “saber 
fazer”.

O concelho de Paredes foi, em 
tempos, grande produtor de linho, 
havendo registo de inúmeros en-
genhos distribuídos pelas diversas 
freguesias. O linho fazia parte da 

O Linho  - “..saber fazer…” 
em vias de extinção

Exposição “Faces 
da Ciência” 

renda a pagar ao senhorio e mui-
tas casas tinham a uma divisão de-
signada por “casa do tear”. 

Paredes, em 1940,  fez-se repre-
sentar, na Exposição Etnográfi-
ca no Porto, com vários símbolos 
de actividades artesanais, entre os 
quais um tear.

Apesar de neste concelho ain-
da existir quem cultive o linho, os 
artefactos associados à sua labo-
ração vão permanecendo empoei-
rados, mas guardados à espera de 
serem reanimados. 

Hoje, O Grupo Cultural e Ar-
tesanal das Lavradeiras da Cida-

de de Lordelo, liderado pela pre-
sidente Rosa Moreira Carneiro, 
têm reproduzido fielmente todo o 
processo do ciclo do linho, conhe-
cimento que, as mulheres e os ho-
mens que o constituem, adquiri-
ram nas suas lides do passado. 

 O Município de Paredes, com 
o objectivo de perpetuar esta arte 
de tradição milenar, tem vindo a 
registar, através de vídeo e foto-
grafia, os diferentes processos da 
actividade de modo a poder pro-
duzir ferramentas documentais 
de carácter didáctico e etnográ-
fico. 

Programa Conta-me histórias contou com Ricardo Azevedo

fluenciaram o nosso percurso.
A exposição teve uma linguagem 

dupla, para adultos e para crianças:

PARA OS ADuLtOS: *
5 volumes em paralelepípedo, 

com informação e fotografias dos 
cientistas em destaque, dispostos 
num circuito contínuo. 

PARA OS MAiS NOvOS: *
Painéis em formato de estrela 

com ilustrações e informação dedi-
cada a miúdos dos 8 aos 12.

Um pequeno guia distribuído no 
início da exposição permitiu criar 
interactividade entre os mais no-
vos e a exposição, com perguntas de 
descoberta e pequenos jogos.

A exposição do projecto Sentidos 
da Ciência teve como principais ob-
jectivos: divulgar a Ciência através 
da vida e obra de grandes cientistas, 
recordar que por trás de qualquer 
nova tecnologia há um importante 
avanço científico e contribuir para a 
literacia científica. 

http://videos.sapo.pt/loZZzpEeeDUZIsOj27Cs

VEJA O VÍDEO EM:

http://videos.sapo.pt/T9BucQVosj2ERcSSf28W

VEJA O VÍDEO EM:
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Património

 Durante os meses de Agosto e 
Setembro decorreu no Municí-
pio de Paredes a actividade desig-
nada “Minas de Ouro de Castro-
mil – Uma viagem ao passado”, no 
âmbito da Ciência Viva – Geologia 
de Verão. Este é um projecto de ca-
riz nacional que visa a divulgação 
do conhecimento científico junto 
do público em geral, com o apoio 
financeiro do FEDER e do POCI 
(Programa Operacional Ciência e 

 No âmbito das Jornadas Euro-
peias do Património, subordinadas 
ao tema “No Património aconte-
ce…” a Rota do Românico do Vale 
do Sousa (RRVS) organizou, duran-
te os dias 26, 27 e 28 de Setembro, 
visitas guiadas a 15 dos 21 monu-
mentos que a integram, com o apoio 
logístico por parte dos municípios. 

No Município de Paredes visi-

 No dia 29 de Setembro, por 
iniciativa da escola EB2/3 de 
Paredes realizou-se uma visita ao 
património do Concelho de Paredes 
dirigida aos alunos do Curso de 
Educação e Formação de Serviço de 
Andares, com o apoio do Gabinete 
de Arqueologia e Património e do 
sector do Turismo do Município de 
Paredes.

Os participantes tiveram oportu-
nidade de observar valores culturais 
que remontam desde a Pré-história 
até aos nossos dias. 

O programa constou da visita, 
à Mamoa de Ramos, local onde se 

Ciência Viva em Paredes

Paredes nas Jornadas 
Europeias do Património

Visita ao Património do Concelho de 
Paredes

Inovação 2010).
Na continuidade da colaboração 

protocolar com o Departamento 
de Geologia da Faculdade de Ciên-
cias da UP, o Município de Paredes 
surge como entidade promotora da 
acção contribuindo para a divulga-
ção dos valores geomineiros e sua 
preservação enquanto recursos que 
permitem viajar pelo passado lon-
gínquo, disponibilizando os técni-
cos do Gabinete de Arqueologia e 

Património como monitores.
A actividade consistiu na reali-

zação de um percurso pedestre ao 
longo do qual se proporcionou aos 
visitantes a observação de aspectos 
geológicos de relevância científica, 
importantes para a compreensão 
das evidências arqueológicas que 
testemunham a presença do povo 
Romano, há cerca de 2000 anos, re-
sultantes das actividades de extrac-
ção aurífera.

Para além da forte componen-
te didáctica, facilita-se uma visita 
subterrânea, aos participantes, fa-
zendo-os sentir mineiros por mo-
mentos.

A divulgação desta dinâmica 
despertou o interesse junto do pú-
blico, de diferentes faixas etárias, 
formação académica e profissional, 
levando ao rápido preenchimento 
das vagas disponibilizadas, crian-

do-se longas listas de espera.
Os participantes vieram de vá-

rios concelhos dos distritos de Avei-
ro, Braga, Coimbra, Lisboa e Porto.

De acordo com os resultados 
da análise dos inquéritos realiza-
dos pela Ciência Viva a avaliação 
global da actividade foi de Mui-
to Boa transmitindo incentivos de 
continuidade a este e outros pro-
jectos. 

tou-se, no dia 27, o Mosteiro de São 
Pedro de Cête e a Ermida da Nossa 
Senhora do Vale e no dia 28 a Torre 
do Castelo de Aguiar de Sousa, mo-
numentos, aparentemente estáticos 
mas de elevada riqueza arquitectó-
nica, artística e arqueológica, carre-
gados de história e vivências huma-
nas para contar.

A iniciativa despertou interes-

se em mais de uma centena de pes-
soas que se distribuíram pelos três 
dias, demonstrando curiosidade 
em conhecer o que as “pedras” po-
dem contar. O passeio pelas belas 
paisagens, de montes e vales, onde 
persistem histórias de mouras en-
cantadas, proporcionou aos visi-
tantes uma viagem ao passado me-
dieval. 

percebe as práticas de enterramen-
to utilizadas pelo Homem há mais 
de 5000 anos, às Minas de Ouro de 
Castromil, cujos trabalhos reali-
zados para a extracção do ouro re-
metem para a presença romana e 
ao Mosteiro de Cete, de arquitectu-
ra robusta e de grande simbolismo, 
através do qual se procurou enten-
der o papel dos monges no perío-
do da Reconquista e os seus ensina-
mentos na sociedade da época.

O entendimento para a história 
dos finais do século XIX do Conce-
lho de Paredes centrou-se na está-
tua do Conselheiro José Guilherme 

Pacheco, figura responsável pelas 
grandes transformações na educa-
ção, nas comunicações e nas estru-
turas urbanas. Finalmente, sendo 
o grupo do Curso de Educação e 
Formação de Serviço de Andares 
a visita terminou no Paredes Hotel 
Apartamento onde se assistiu à ex-
plicação dos diferentes espaços fun-
cionais e de acolhimento.

Esta actividade teve por objec-
tivo promover e divulgar junto dos 
jovens a importância da preserva-
ção patrimonial e dar a conhecer 
as potencialidades turísticas exis-
tentes. 
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Desporto

 Em dia de aniversário da Casa do 
Benfica, em Paredes, o Município 
homenageou a campeã de Triatlo, 
Vanessa Fernandes, que foi rece-
bida nos Paços do Concelho, pelo 

 De 17 a 20 de Outubro a equi-
pa de pólo aquático Paredes Rota 
dos Móveis deslocou-se à cidade de 
Kotor, em Montenegro, para dispu-
tar a primeira ronda da Taça LEN. 
Recorde-se que esta competição é a 
segunda mais importante da Euro-
pa, ao nível de clubes. 

Após a classificação na época 
transacta, no terceiro posto do cam-
peonato português, a equipa do Vale 
do Sousa participou, pela primei-
ra vez, numa competição europeia. 
Tornou-se, igualmente, a primeira 
equipa (e o pólo aquático a primeira 
modalidade) de Paredes a garantir o 
apuramento e a disputar uma com-
petição europeia.

Ao Paredes foi sorteado o grupo 
F, no qual se incluíam as equipas do 
VK Catarro (Montenegro) e o Han-
nover (Alemanha). Tendo em conta 
os países originários das equipas, os 
portugueses partiram logo em des-
vantagem, tal é a diferença de nível 
competitivo dos respectivos cam-
peonatos. 

Na prática, o Paredes acabou por 
sofrer 2 derrotas. Perante, a equipa 
do SGW98/Waspo Hannover o re-
sultado ficou-se pelos 16-6. O Pare-
des conseguiu equilibrar o desafio e 
não fosse o desgaste físico, o resulta-

Vanessa 
Fernandes 
recebida na 
autarquia

Presidente da Câmara Municipal 
de Paredes, Celso Ferreira, onde 
teve oportunidade de registar a sua 
mensagem do Livro de Honra pare-
dense. 

Pólo aquático

Atletas participaram na Taça LEN em Kotor 
e contaram com presença do Presidente da 
autarquia paredense

do poderia ter sido mais equilibra-
do. Já contra a equipa local, o Pare-
des acabaria por sofrer trinta golos, 
não conseguindo marcar nenhum.

Todavia, esta participação na 
Taça LEN foi claramente positiva 
no que respeita à consolidação do 
grupo, à experiência internacional 
ganha, ao convívio com jogadores, 
com níveis de jogo superiores ao 
português. Foi, igualmente, um óp-
timo meio de treino para elevar o 
ritmo competitivo e preparar, ain-
da melhor, os jogadores paredenses 
para o campeonato que se inicia esta 
semana. 

A título de curiosidade, o jogador 
Tiago Mota entra mais uma vez para 
a história do clube, uma vez que, 
além de ter sido há uns anos atrás o 
primeiro jogador a marcar em com-
petições oficiais tornou-se, desta fei-
ta, o primeiro a facturar em compe-
tições europeias.

A viagem e a participação con-
taram com a colaboração e apoio 
da Câmara Municipal de Paredes 
e, ainda, com a presença in loco do 
ilustre Presidente do Município, 
Celso Ferreira, e do seu adjunto, Lu-
ciano Gomes. 

Para os responsáveis pela gru-
po “a autarquia tem sido um forte 

aliado no processo de crescimento 
do pólo aquático em Paredes e fez 
questão de o mostrar publicamente 
e com os seus representantes mais 
ilustres. Sem este apoio e o empenho 
da Câmara não teria sido possível 
a participação efectiva do Paredes 
na Taça LEN . Os jogadores e toda 
a equipa agradecem, deste modo, à 
autarquia paredense e ao público. 
Esperam que esta tenha sido a pri-
meira de muitas participações do 
Paredes nas competições europeias.

O Presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes, Celso Ferreira, subli-
nhou que “quero acreditar que a in-
trodução de medidas e de um novo 
raciocínio de financiamento para 
o desporto tenha contribuído para 

que o clube tenha dado um salto no-
tável. É um grande orgulho”.

No que respeita à presença nas 
competições europeias diz que  en-
quanto equipa é o melhor exemplo 
no desporto. É uma honra que isto 
aconteça durante o meu mandato .

Celso Ferreira apelou para que os 
atletas sintam vontade de dar con-
tinuidade ao trabalho e continuem 
a ajudar o Município a transmitir a 
outros desportos que é possível fa-
zer bem feito, com sucesso escolar e 
com controlo de custos. Esta vitória 
não é só desportiva, é sobretudo es-
colar porque se trata de uma equipa 
que tem um aproveitamento escolar 
ímpar dentro do que temos vindo a 
defender que todos os clubes devem 

respeitar que é a nossa estratégia de 
combate ao abandono escolar, mas 
também numa lógica de rigor orça-
mental.

De acordo com os responsáveis 
por aquele grupo desportivo “a po-
lítica desportiva da Câmara Muni-
cipal de Paredes, aliada à política 
educativa conseguiu-se, juntamen-
te com o apoio dos atletas e dos pais 
melhores resultados no campeona-
to nacional que permitiu estarmos 
presentes na Taça Len, em Monte-
negro”. Acredita que com a mudan-
ça desportiva da Câmara Municipal, 
as modalidades amadoras e as mais 
esquecidas passam a ter outra visibi-
lidade e oportunidade que até então 
havia poucas condições. 
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Desporto

 A Câmara Municipal de Pare-
des assinalou o Dia do Idoso no 
passado dia 1 de Outubro, em Re-
bordosa. 

A iniciava do Pelouro de Des-
porto teve como objectivo juntar 

Paredes celebrou 
Dia do Idoso

cerca de uma centena de idosos 
que frequentam as piscinas mu-
nicipais e os utentes da Associa-
ção para o Desenvolvimento de 
Rebordosa.

Aulas de hidroginástica, gi-

nástica, jogos (cartas, dominó, 
boccia) e um baile foram algu-
mas das iniciativas levadas a cabo 
pela autarquia paredense e que 
fizeram as delícias dos mais ve-
lhos. 

jOgOS OFiCiAiS NAS iNStALAÇÕES DESPORtivAS DO CONCELhO DE PAREDES - NOvEMBRO

Dia Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Modalidade Escalão Divisão Local

SÁBADO - 
FERIADO 01

13 H 15 U S C Paredes U S C Baltar Futebol 11 M - Infantil B 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
15 H 00 U S C Paredes C C R Raimonda Futebol 11 M - Infantil A 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
17 H 00 Rebordosa A C A C D Mindelo Futsal F - Juniores Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
19 H 00 União Futsal 08 Senhora da Lapa Futsal M - Seniores 3ª Div. Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
20 H 30 Aliados F C Lordelo A C Alfenense Futsal F - Seniores 1ª Div. Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
21 H 30 Olá Mouriz C P Sobreira Hóquei Patins M - Seniores 3ª Div. Nacional Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

DOMINGO 02

09 H 00 U S C Paredes F CF - Felgueiras Futebol 11 M - Juniores 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
11 H 00 U S C Paredes C D Aves Futebol 11 M  - Juvenis A 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
15 H 00 Aliados F C Lordelo F C Arouca Futebol 11 M - Seniores 2ª Div. Nacional Estádio do A F C Lordelo
15 H 00 Rebordosa A C G D Serzedelo Futebol 11 M  - Seniores 3ª Div. Nacional Complexo Desportivo de Azevide
15 H 00 Aliança F C Gandra F C V Boa de Quires Futebol 11 M  - Seniores 2ª Div. Distrital Campo de Jogos do Aliança de Gandra
15 H 00 Olá Mouriz Gulpilhares B Hóquei Patins M - Escolares Torneio Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

SEXTA 07 21 H 15 Os Romanos Besteiros B Bom Pastor Futsal M - Seniores Div. Honra Distrital Pavilhão Rota dos Móveis

SÁBADO 08

15 H 00 C F Vandoma E D C Gondomar Futsal F - Juniores Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
15 H 00 U S C Paredes S C Nun' Alvares Futebol 11 M - Infantil B 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
16 H 00 F C Cristelo G D E B 2/3 Gervide Futsal F - Juniores Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
17 H 00 U S C Paredes G D R C Alto Avilhó Futsal F - Juniores Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
18 H 30 Casa do Benfica em Paredes Leões da Lapa Futsal M - Seniores Div. Honra Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
20 H 30 Rebordosa A C Aliados F C Lordelo Futsal F - Seniores 1ª Div. Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
21 H 30 Cesgandra A D Ancêde Futsal F - Seniores 2ª Div. Distrital Pavilhão Rota dos Móveis

DOMINGO 09

09 H 00 U S C Paredes A D S Pedro da Cova Futebol 11 M - Juvenis A 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
11 H 00 U S C Paredes C D Trofense Futebol 11 M  - Iniciados A 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
a definir U S C Paredes U S C Baltar Futebol 11 M  - Iniciados B 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
11 H 00 Casa do Benfica em Paredes Briosos Valboenses Futsal M - Iniciados 2ª Div. Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
15 H 00 F C Cristelo A D S Pedro da Cova Futebol 11 M  - Seniores 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
15 H 00 Olá Mouriz Nortecoope Hóquei Patins M Juvenis Torneio Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Baltar
16 H 30 Olá Mouriz Nortecoope Hóquei Patins M Juniores Torneio Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

SEXTA 14 21 H 15 U S C Paredes Santo Eugénio Futsal M - Seniores Div. Honra Distrital Pavilhão Rota dos Móveis

SÁBADO 15

13 H 15 U S C Paredes S C Freamunde Futebol 11 M - Infantil A 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
15 H 00 U S C Paredes Aliados F C Lordelo Futebol 11 M - Juniores 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
19 H 00 União Futsal 08 Juventude Gondomar Futsal M - Seniores 3ª Div. Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
21 H 30 Olá Mouriz C D Póvoa Hóquei Patins M - Seniores 3ª Div. Nacional Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

DOMINGO 16

11 H 00 U S C Paredes A C D Duas Igrejas Futebol 11 M - Juvenis B 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
15 H 00 Rebordosa A C G D Torre de Moncorvo Futebol 11 M - Seniores 3ª Div. Nacional Complexo Desportivo de Azevide
15 H 00 Aliança F C Gandra F C Cristelo Futebol 11 M - Seniores 2ª Div. Distrital Campo de Jogos do Aliança de Gandra
15 H 00 Olá Mouriz Lavra Hóquei Patins M - Escolares Torneio Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

SEXTA 21 21 H 15 Os Romanos Besteiros U S C Paredes Futsal M - Seniores Div. Honra Distrital Pavilhão Rota dos Móveis

SÁBADO 22

15 H 00 U S C Paredes U D Sousense Futebol 11 M - Infantil B 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
17 H 00 Rebordosa A C C F Vandoma Futsal F - Juniores Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
18 H 30 Casa do Benfica em Paredes Desportivo da Ordem Futsal M - Seniores Div. Honra Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
20 H 30 Aliados F C Lordelo Escola Arreigada Futsal F - Seniores 1ª Div. Distrital Pavilhão Rota dos Móveis

DOMINGO 23

09 H 00 U S C Paredes C R Ataense Futebol 11 M - Iniciados A 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
11 H 00 U S C Paredes G D C Ferreira Futebol 11 M - Iniciados B 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
10 H 00 Olá Mouriz Paço de Rei Hóquei Patins M Infantis Torneio Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Baltar
11 H 00 Casa do Benfica em Paredes União Bela Futsal M - Iniciados 2ª Div. Distrital Pavilhão Rota dos Móveis
15 H 00 Aliados F C Lordelo S C Espinho Futebol 11 M - Seniores 2ª Div. Nacional Estádio do A F C Lordelo
15 H 00 U S C Paredes Leça F C Futebol 11 M - Seniores 3ª Div. Nacional Estádio das Laranjeiras
15 H 00 F C Cristelo Rio Mau F C Futebol 11 M - Seniores 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
15 H 00 C C D Sobrosa G D Livração Futebol 11 M - Seniores 2ª Div. Distrital Campo de Jogos do Sobrosa
15 H 00 Olá Mouriz Gulpilhares C Hóquei Patins M - Escolares Torneio Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Baltar
16 H 30 Olá Mouriz C D Póvoa Hóquei Patins M Juvenis Torneio Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Baltar
18 H 00 Olá Mouriz Entrecancelas Hóquei Patins M - Juniores Torneio Abertura Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

SEXTA 28 21 H 15 U S C Paredes Jaca F C Futsal M - Seniores Div. Honra Distrital Pavilhão Rota dos Móveis

SÁBADO 29
13 H 15 U S C Paredes C D Trofense Futebol 11 M - Infantil A 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
15 H 00 U S C Paredes F C Paços de Ferreira Futebol 11 M - Juniores 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
21 H 30 Olá Mouriz Estrela Vigorosa Hóquei Patins M - Seniores 3ª Div. Nacional Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

DOMINGO 30
09 H 00 U S C Paredes Ermesinde S C Futebol 11 M - Juvenis A 1ª Div. Distrital Sintético Municipal
11 H 00 U S C Paredes I S C Sobreirense Futebol 11 M  - Juvenis B 2ª Div. Distrital Sintético Municipal
15 H 00 Rebordosa A C F C Alpendorada Futebol 11 M - Seniores 3ª Div. Nacional Complexo Desportivo de Azevide

Piscina de Rebordosa
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Cultura

PROgRAMA FAMÍLiAS

“O PALhiNhAS”

Pela Companhia de Teatro 
Vale do Sousa

9 Novembro, 16h00
Auditório da Casa da Cultura

Era uma vez … Era uma vez a 
Belinha, o Zequita e o Palhinhas. 
A Belinha e o Zequita eram muito 
brincalhões. Ora, um dia, mais ou 
menos parecido como o dia de hoje, 
ao regressarem da escola e enquan-
to brincavam num campo junto de 
um pequeno rio, apareceu-lhes … 
apareceu-lhes … 

Depois, nessa noite … nessa noi-
te chovia muito e trovejava ainda 
mais. O vento assobiava como se 
fosse uma grande orquestra só de 
assobios e bombos. Belinha e Ze-
quita dormiam … De repente ba-
tem a janela do quarto. Quem será?

A importância da educação cí-
vica e das referências para a cida-
dania, inclusão social e cultural. O 
belo a partir de “dentro”

Adaptação e dramaturgia
Colectiva
intérpretes
Cláudia, Margarida e Raquel
Produção executiva
Fernando Soares

“CONtA-ME 
hiStóRiAS”

com Blind Zero
14 Novembro, 21h30

Auditório da Casa da Cultura

Programação Casa da Cultura

DATA / LOCAL ACTIVIDADE

9 Novembro, 16h00
Auditório da Casa da Cultura

PROGRAMA FAMÍLIAS
“O Palhinhas”

14 Novembro, 21h30
Auditório da Casa da Cultura

“Conta-me Histórias”
com Blind Zero

23 Novembro, 16h00
Casa da Cultura

PROGRAMA FAMÍLIAS
“O Cego que não era Cego”

28 Novembro, 21h30
Auditório da Casa da Cultura

“Conta-me Histórias”
com João Pedro Pais

Herdeiros da geração rock inter-
nacional, os Blind Zero cresceram 
nos palcos portugueses e ao longo 
de 14 anos de carreira são muitas as 
provas dadas. Autores do primeiro 
disco de Rock a atingir o galardão 
de Ouro por uma banda portugue-
sa no nosso país, “Trigger”, os Blind 
Zero transformaram-se numa das 
formações mais coerentes e susten-
tadas da música nacional. Fiéis na 
sonoridade orgânica, com ambien-
tes obscuros e por vezes psicadéli-
cos, os Blind Zero possuem um re-
portório repleto de canções densas 
e complexas.

Imprevisíveis nas propostas, 
Miguel Guedes, Vasco Espinheira, 
Pedro Guedes, Nuxo Espinheira, 
Miguel Ferreira e Pedro Vidal são 
garante de qualidade nas músicas e 
nos espectáculos. Premiados com o 
primeiro Best Portuguese Act, atri-
buído pela MTV em 2003, os Blind 
Zero editaram, pela primeira vez, 
um disco ao vivo no início deste ano 
onde é notória a coesão e cumplici-
dade entre os músicos. “Time Ma-
chine (Memories Undone)” regis-
ta um ano de digressão por todo o 
país, em formato acústico.

Pelo meio ficaram os originais 
“Redcoast” (1997), “One Silent Ac-
cident” (2000), “A Way to Bleed 
Your Lover” (2003) – considerado 
pela critica especializada o Melhor 
Disco do Ano – e “The Night Before 
and a New Day” (2005); os EPs “Re-
cognize” (1995)ne “Flexogravity” 
(1996), com os Mind Gap; e muitas 
parcerias. Para além dos originais, 
do reportório da banda fazem parte 
as versões/singles “Heroes” de Da-
vid Bowie, e “Drive” dos The Cars.

Atentos à realidade do País, e ao 
Porto, em particular, os Blind zero 
têm um papel interventivo na socie-
dade e são uma banda com causas. 
Alheios a pressões do mercado, os 
músicos portuenses respeitam, aci-
ma de tudo, os fãs e é para eles que 
a banda prepara iniciativas inéditas 
e arrojadas. Recorde-se o mediáti-
co “Evento 13” que, em apenas um 
dia (08.03.07), levou os Blind zero 
a percorrer as cidades do Porto, 
Coimbra e Lisboa, em cima de um 
trio eléctrico.

Em 2008 a banda continua a 
apresentar o repertório que tem 
marcado a carreira nas festas de es-
tudantes e auditórios um pouco por 
todo o País. Ao vivo, a banda já in-
terpreta temas novos que irão fazer 
parte do próximo registo de origi-
nais.

PROgRAMA FAMÍLiAS

“O CEgO QuE NãO ERA 
CEgO”

Pela Companhia de Teatro Vale do 
Sousa e Pés na Lua

23 Novembro, 16h00
Casa da Cultura

Era uma vez um homem que ti-
nha muitos e muitos anos de ida-
de. Para além da sua longa vida, 
era cego. Pedindo pelas feiras e ro-
marias amealhou uma boa maquia 
de dinheiro que guardava debaixo 
da …

Ora, uma noite, um seu vizinho 
que nada fazia, vivendo do que ao 
alheio roubava, saltou a cerca do 
quintal e …

Pois é, mas para esperto, esperto 
e meio e vai daí …

Brincando se constrói uma lição 
para o respeito pelos outros, sobre-
tudo dos que são admiravelmente 
diferentes.

texto e direcção
Fernando Soares
intérpretes
Fernando Soares e Filipe Borges

“CONtA-ME 
hiStóRiAS”

com João Pedro Pais
28 Novembro, 21h30

Auditório da Casa da Cultura

Nasceu e viveu sempre em Lis-
boa. Na pré-primária já se lhe co-
nhecia o jeito pela música, uma vez 
que os seus tios avós maternos eram 
quase todos músicos de guitarra 
portuguesa, viola, piano e violino. 
Também o desporto é uma área a 
que se dedica, tendo-se tornado 
campeão por diversas vezes no esti-
lo Greco-Romano.

Esporadicamente toca em al-
guns bares e conhece grandes mú-
sicos africanos, tirando daí o gosto 
pela viola. Aprendendo de ouvido, 
consegue fazer bares sozinho a to-
car covers de música portuguesa – 
Trovante, Fausto, Zeca Afonso, en-
tre outros.

Não sendo a alta competição 
compatível com a vida de músico, 
João Pedro faz a sua última par-
ticipação desportiva em 1995 no 
Rio de Janeiro, onde consegue o 1º 
lugar.

Participa no programa “Chuva 
de Estrelas”, tendo chegado à eta-
pa final. Continua a levar a sua mú-
sica a bares, até que lhe aparece a 
oportunidade de gravar o primei-
ro disco.

Em 1997 lança finalmente o seu 
primeiro álbum de originais. Segre-
dos revela-se um campeão de ven-
das logo à partida, onde os temas 
“Ninguém (é de ninguém)” e “Lou-
co (por ti)” se tornam dos mais em-
blemáticos da sua carreira.

Muitos espectáculos vão sendo 
agendados, o que o leva a ascender 
rapidamente no mundo da músi-
ca em Portugal. Acarinhado por 
um público muito vasto, de norte 
a sul, João Pedro Pais torna-se uma 
referência ímpar para muitos dos 
seus fãs.

Outra Vez, o segundo disco, 
chega-nos em 1999. Mais uma vez 
consegue surpreender com a sua 
sonoridade ligada ao Pop/Rock, 
não descurando de letras genuínas 
e sentidas. Mais uma vez é nomea-
do para os Globos de Ouro na cate-
goria de Melhor Interprete. O tema 
“Mentira” é também eleito para a 
categoria de Melhor Canção.

Dois anos depois, Falar Por Si-
nais, vem consolidar o trabalho do 
artista que o país acompanha des-
de o seu início. O vídeo do tema 
“Um Resto de Tudo” é gravado em 
Barcelona e, mais tarde, “Não Há” 
é escolhido para banda sonora de 
uma telenovela portuguesa. Mais 
uma vez as vendas elevam o disco 
a Platina.  

Em Fevereiro de 2003 é convida-
do a fazer a 1ªparte da Tournée Ibé-
rica com Bryan Adams, começando 
por Espanha (Barcelona, Alicante 
e Madrid) e depois Lisboa, Porto e 
Guimarães. Os espectáculos abso-

lutamente esgotados levam ao ru-
bro milhares de fãs, tornando-se 
numa das participações mais glo-
riosas do seu percurso enquanto 
compositor e intérprete.

No ano seguinte actua na pri-
meira edição do Rock In Rio – Lis-
boa, ao lado de muitos nomes in-
ternacionais.

Lança também o seu quarto tra-
balho de originais Tudo Bem. “Mais 
Que Uma Vez” e “Tudo Bem” são 
escolhidos para singles, mas tantos 
outros são cantados pelas multi-
dões que o vão ver aos espectáculos 
em que actua.  

Dois anos depois, já em 2006 
dá vida ao projecto “Lado a Lado”, 
juntamente com Mafalda Veiga. O 
espectáculo dá-se no dia 22 de Se-
tembro, no Centro Cultural Olga 
Cadaval, com casa cheia. Uma noi-
te memorável que leva à gravação 
do disco, ao vivo, logo em Janeiro 
de 2007. Nos meses seguintes dão 
vários espectáculos pelo país fora, 
tendo sido o Funchal a cidade esco-
lhida para a estreia.

Ainda em 2007 o site oficial 
(www.joaopedropais.com) é total-
mente remodelado, com inserção 
de vários conteúdos e construção 
de um Fórum para troca de ideias 
entre os fãs do artista, cuja adesão 
teve sucesso imediato.

Neste momento o artista encon-
tra-se em gravação do seu novo dis-
co de originais. O lançamento pre-
vê-se para o final de 2008.

Discografia

1997 | Segredos - Valentim de  
 Carvalho
1999 | Outra Vez - Valentim de 
 Carvalho
2001 | Falar por Sinais - Valentim 
 de Carvalho
2004 | Tudo Bem - Valentim de 
 Carvalho
2007 | Lado a Lado, Mafalda Veiga 
 e João Pedro Pais - Valentim 
 de Carvalho
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1 DE NOvEMBRO  * Dia de Todos os Santos

8 DE DEzEMBRO  * Dia de Nossa Senhora da Conceição

25 DE DEzEMBRO  * Natal

Dias de não recolha de lixo em 2008

Câmara Municipal de Paredes
Parque José Guilherme

4580-130 Paredes
Telef. 255 788 800
Fax: 255 782 155

E-mail: cmparedes@cm-paredes.pt

PiSCiNAS MuNiCiPAiS
Lordelo .................................................................................................... 224 449 043
Paredes .................................................................................................... 255 788 893
Rebordosa............................................................................................... 224 159 177
Rota dos Móveis, Recarei .................................................................... 224 337 420

- Pavilhão Gimnodesportivo .............................................................. 255 788 894
- Pavilhão Rota dos Móveis ................................................................. 224 447 720

- Biblioteca Municipal .......................................................................... 255 785 970
- Casa da Cultura ................................................................................... 255 780 440

SERviÇOS DO AMBiENtE
ECOCENTROS
Cristelo .................................................................................................... 962 050 235
Lordelo .................................................................................................... 962 050 233
Paredes .................................................................................................... 962 050 234

- Linha de Ambiente............................................................................. 255 788 999
E-mail: linhambiente@cm-paredes.pt

- Horto Municipal ...................................................................................255776713
- Veolia, Águas de Paredes .................................................................. 255 880 770

- Polícia Municipal ................................................................................ 255 788 917

BOMBEiROS vOLuNtáRiOS
Baltar ....................................................................................................... 224 151 632
Cete .......................................................................................................... 255 755 720
Lordelo .................................................................................................... 224 447 777
Paredes .................................................................................................... 255 788 788
Rebordosa............................................................................................... 224 157 440

- Cruz Vermelha de Sobreira .............................................................. 224 332 334
- Cruz Vermelha de Vilela ................................................................... 255 872 115

CENtROS DE SAÚDE
Baltar ....................................................................................................... 224 151 669
Cristelo .................................................................................................... 255 782 454
Gandra .................................................................................................... 224 157 630
Lordelo .................................................................................................... 224 442 720
Paredes .................................................................................................... 255 782 318
Rebordosa............................................................................................... 224 112 266
Sobreira ................................................................................................... 224 331 525

gNR
Lordelo .................................................................................................... 224 441 838
Paredes .................................................................................................... 255 788 760

- Santa Casa da Misericórdia de Paredes .......................................... 255 780 220
- Hospital da Misericórdia de Paredes .............................................. 255 780 310
- Hospital Padre Américo Vale do Sousa 
   (Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa) ........................................ 255 714 000
- CTIMM – Lordelo ............................................................................. 255 880 770
- Tribunal de Paredes............................................................................ 255 788 470
- CFPIMM .............................................................................................. 255 880 480
- Cespu .................................................................................................... 224 157 100
- Cooperativa Agricola de Paredes .................................................... 255 780 710
- Adega Cooperativa de Paredes ........................................................ 255 780 480
- AE Paredes ........................................................................................... 255 777 374
- EDP ....................................................................................................... 255 005 600

FARMáCiAS NO CONCELhO
- Central, Lugar da Estação, Sobreira ................................................ 224 330 541
- Central de Rebordosa, 
   Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, Rebordosa ............................ 224 442 073
- Confiança, Largo Nuno Álvares, Castelões Cepeda ................... 255 781 272
- De Recarei, Igreja, Recarei ..................................................................224339059
- Ferreira de Vales, Av. B. Voluntários, Rebordosa ......................... 224 113 522
- Lusa, Rua EN 209, Lugar de Moinhos, Lordelo ........................... 224 441 837
- Maria Adelaide, Rua Central, Gandra............................................ 224 114 669
- Moderna, Passos, Cristelo ................................................................ 255 783 190
- Nogueira, EN 209, Lordelo ............................................................... 224 442 105
- Ruão, Rua 1.º Dezembro, Castelões Cepeda ................................. 255 777 578
- Senhora da Guia, 
   Edif. Novel, EN 15, Senhora da Guia, Vandoma ......................... 224 159 794
- Senhora do Vale, Av. Senhora do Vale, Cete ..........................255 755 030/1/2
- Vasconcelos, Lugar de Tanque, Baltar ............................................ 224 151 610
- Vitória, Talho, Beire ........................................................................255 782 024/5

FARMáCiAS DE SERviÇO 
PERMANENtE MÊS DE NOvEMBRO
(A farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente, 
desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte)

1ª Semana (1-2 de Novembro)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
2ª Semana (3-9 de Novembro) 
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
3ª Semana (10-16 de Novembro) 
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
4ª Semana (17-23 de Novembro) 
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
5ª Semana (24-30 de Novembro) 
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
Nota: As restantes farmácias encontram-se em regime de Disponibilidade

CONtACtOS ÚtEiS

AGENDA ASSOCIAÇÕES

TURISMO

Agenda Municipal - Novembro

BIBLIOTECA DA 
FUNDAÇÃO A LORD

VAMOS OUVIR UMA HISTÓRIA

Dia 03 de Novembro (2ª feira)
10h30 – Lenda dos Tripeiros
Expresso

Dia 10 de Novembro (2ª feira)
10h30 – Lenda  do Galo de Barcelos
Expresso

Dia 17 de Novembro (2ª feira)
10h30 – Lenda das Amendoeiras em Flor
Expresso

Dia 24 de Novembro (2ª feira)
10h30 – Lenda da Sopa da Pedra
Expresso

TEATRO DE FANTOCHES

DIAS: 4,5,7,11,12,14,18,19,21,25,26,28
11H00 – A Casinha de Chocolate

ACTIVIDADES

CAIXA-BIBLIOTECA:
Serviço de leitura em presença no 
Centro de Saúde de Lordelo.

SESSÃO DE CINEMA
Dia 06 de Novembro (5ª feira) 
10h30 – O Natal de Buster & Chauncey
Duração: 48 min. M/ 4 anos.

Fins-de-semana de Novembro - “À Descoberta da Gastronomia da Rota dos Móveis”.

Dia 13 de Novembro (5ª feira)
10h30 – Noite Feliz
Duração: 50 min; M/ 6 anos.

Dia 20 de Novembro (5ª feira)
10h30 – Uma Aventura na noite de Natal
Duração: 60 min; M/ 4anos.

Dia 27 de 30 (5ª feira)
10h30 – Bob o Construtor: Um Natal a Re-
cordar
Duração: 51min; M/ 4anos.

ESPECIAL CINEMA

Dia 08 de Novembro (Sábado) 
15h30 – Regresso a casa
Duração: 81 min. M/06 anos.

Dia 15 de Novembro (Sábado)
15h30 – As Leis da Atracção
Duração: 87 min; M/12 anos.

Dia 22de Novembro (Sábado)
15h30 – Lost In Translation
Duração: 99 min; M/12 anos.

Dia 29 de Novembro (Sábado)
15h30 – O Aviador
Duração: 163 min; M/12 anos.

EXPOSIÇÕES 

Desportos radicais aquáticos
Org.: Biblioteca da Fundação A Lord

EXPOSIÇÃO ITINERANTE
Desportos radicais terrestres 
Patente no Centro de Saúde de Lordelo.
Org.: Biblioteca da Fundação A Lord 

LORDELO
 TRADIÇÃO DO S. MARTINHO
Patente na Sede da Cooperativa e Fundação 
A LORD
Org.: Biblioteca da Fundação A Lord

ESCRITOR DO MÊS
Sait-Exupéry

 «NUNCA É TARDE»
A Biblioteca da Fundação A Lord concebeu 
uma nova actividade cultural relacionada com 
a dinamização do Livro e da Leitura.
Por isso tem o prazer de o convidar a participar 
na actividade «Nunca é tarde», que se realiza 
no Auditório da Biblioteca, à sexta-feira, pe-
las 15 horas.
As marcações deverão ser feitas para o telefo-
ne. 224449140 ou e-mail biblioteca@alord.pt.

FILANTROPIA / ADIL
Exposição 
Anita
Org.: Biblioteca da Fundação A Lord

ESCRITOR DO MÊS
Marcos Bessa
Org. Biblioteca da Fundação A Lord

AUDITÓRIO
Comemorações dos 10 Anos da Fundação 
A LORD
Atribuição de Prémios do Concurso “Funda-
ção A LORD 10 Anos de Cor”
Exposição “Cavaquinho, uma Arte Fazedora 
de Arte” .

 O Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, acolheu o jogo de eurobasket Portugal - Letónia (Seniores Masculinos - 
Div. A) e registou grande afluência de público. 

http://videos.sapo.pt/Oy60IlTU7onk4dOYgEME

VEJA O VÍDEO EM:
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