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Paredes aceita
transferência de
competências
até 9.º ano

O Município de Paredes assinou com o Ministério da
Educação, o protocolo de descentralização de competências até ao 9.º ano. Na sua totalidade, este protocolo, inclui a
transferência de cerca de 11.500 funcionários não docentes
e 255 escolas para as tutelas das 92 autarquias que celebraram o acordo.
Assim vão ser transferidos para as câmaras envolvidas recursos financeiros para a manutenção e conservação dos
edifícios, para a remuneração permanente do pessoal e para
a gestão das actividades de enriquecimento curricular.

Obras Municipais Páginas 2/3

Maior complexo
desportivo do Norte
construído em Paredes

Desporto Páginas 11/12

A Câmara Municipal de Paredes vai investir mais de 30 milhões de euros na construção da nova Cidade Desportiva, que será
“o maior e melhor Complexo Desportivo do
norte do País”, revelou o Presidente da autarquia, Celso Ferreira.
Para o autarca paredense esta obra representa “a concretização dos desejos e aspirações
desportivas, amadoras e profissionais, que os
cidadãos da região merecem há muito”.

Campeonato do
Mundo de Trial

A prova foi emocionante, extremamente disputada até
ao último segundo num percurso cuja beleza surpreendeu
todos os pilotos. A penúltima jornada do Campeonato do
Mundo FIM SPEA de Trial cumpriu promessas de vital importância na corrida ao título, deixando tudo praticamente
decidido a favor de Toni Bou.

http://www.cm-paredes.pt
Canal de vídeos de Paredes: http://videos.sapo.pt/paredes
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Investimento de 30 milhões de euros

Maior complexo desportivo do Norte
construído em Paredes
A Câmara Municipal de Paredes
vai investir mais de 30 milhões de
euros na construção da nova Cidade Desportiva, que será “o maior e
melhor Complexo Desportivo do
norte do País”, revelou o Presidente da autarquia, Celso Ferreira, na
apresentação do projecto, que decorreu no Salão Nobre dos Paços
do Concelho.
Recorde-se que as obras de terraplanagem começaram há cerca de dois meses, numa área de
mais de 16 hectares e o processo
só deverá ficar todo concluído em
2014.
Para o autarca paredense esta
obra representa “a concretização
dos desejos e aspirações desportivas, amadoras e profissionais, que
os cidadãos da região merecem há
muito”.

“O projecto nasceu na sequência de um programa municipal de
incentivo ao desporto, cujo objectivo é combater o insucesso e
abandono escolar e que, em três
anos, originou 3 500 novos atletas até aos 18 anos, financiados ao
abrigo do novo programa de apoio
ao desporto juvenil “, destacou.
Segundo Celso Ferreira, numa
primeira fase pretende-se que os
clubes locais, como o União de
Paredes, por exemplo, possam
utilizar, em pleno, as estruturas a
construir. Já no início de 2009, de
acordo com o edil, as camadas jovens do União de Paredes e de outros clubes do concelho poderão
usufruir dos campos principais.
Numa segunda fase, a Cidade
Desportiva incluirá um complexo
de piscinas, um centro hípico com

escola de equitação, pista de atletismo em tartan para competições
e velódromo de ciclismo.
Recorde-se que a Cidade Desportiva está a ser construída no
Anel Verde da Cidade de Paredes.
De acordo com Celso Ferreira, o projecto “não é exclusivo da
cidade, não é exclusivo do concelho. Seria um grande desperdício
não pensarmos num projecto desta envergadura, sem pensarmos na
envolvente de toda a região norte
do país.”
Trata-se, afirmou, de um “projecto à dimensão da Carta Educativa, à dimensão da Rota dos Móveis, que nasce num concelho que
tem uma nova ambição”.
Celso Ferreira salientou “a qualidade profissional dos dois arquitectos/autores do projecto - Rui
Dinis e Henrique Marques”, de resto, ambos paredenses.
O complexo permitirá a prática
de vários desportos e nas palavras
do autarca de Paredes “vai marcar
a região norte a partir do concelho, pois será o de maior dimensão
a norte de Rio Maior”.
Celso Ferreira recordou a aposta do seu Executivo no desporto.
“Temos vindo a investir noutros
Complexos Desportivos (Recarei,
Vandoma, Gandra e vai ter início
a obra em Baltar e nos edifícios do
Complexo Desportivo de Lordelo
e de Rebordosa).
“Se conseguirmos que os jovens
participem em actividades desportivas interligadas entre clubes, ou
inseridas na estratégia municipal,
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DIRECTOR DO UNIÃO SPORT CLUBE DE PAREDES
“Tivemos parte activa no processo”;
“Será um espaço que vai ter vida, onde vamos querer estar”;
“Não é oportunidade para o clube, é oportunidade para Paredes”.

PRESIDENTE DA JUNTA DE CASTELÕES DE CEPEDA
“O concelho vai beneficiar muito com esta obra. Independentemente
da localização, o importante é que o projecto seja uma mais valia para a
cidade e para o concelho. É uma grande oportunidade para todos poderem
praticar desporto”.

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE MOURIZ
“O terreno tem as melhores condições. Trata-se de uma obra para todo
o concelho. As gentes de Mouriz estão muito contentes com este grande
investimento. Todas as freguesias vão poder desfrutar desta obra”.
conseguiremos formar bons desportistas e bons cidadãos”, concretizou o edil. “Através da aposta no

desporto, o objectivo é mostrar aos
jovens que há mais vida para além
do abandono escolar, para além do

MAIOR COMPLEXO
DESPORTIVO DO NORTE
• 1 Campo relvado
• 2 Campos de sintético para treinos e jogos de
futebol de cinco e onze
• 1 Pavilhão Gimnodesportivo multiusos
• 1 Academia de ténis (3 courts em terra batida e 4 em piso rápido)
• 1 Pista de tartan para todas as modalidades de atletismo
• Centro hípico com Escola de equitação
• Velódromo
• Piscina olímpica
• Estruturas de apoio ao complexo (balneários, restauração
e hotelaria, parques e acessos).

emprego fácil e do emprego sem
qualificação”.
Celso Ferreira apelou à compre-

ensão dos pais e atletas do União
de Paredes “que vão sofrer com o
processo de transição” e garantiu

que “vamos procurar encontrar
soluções para minimizar o impacto negativo”.
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Governo reconhece que Paredes é um exemplo

Paredes é um dos primeiros municípios a aceitar
transferência de competências até 9.º ano
O Município de Paredes assinou, com o Ministério da Educação, o protocolo de descentralização
de competências até ao 9.º ano. Na
sua totalidade este protocolo inclui a
transferência de cerca de 11.500 funcionários não docentes e 255 escolas
para as tutelas das 92 autarquias que
celebraram o acordo.
De acordo com a ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues,
no âmbito deste protocolo vão ser
transferidos para as câmaras envolvidas “recursos financeiros para a manutenção e conservação dos edifícios,
para a remuneração permanente do
pessoal e para a gestão das actividades de enriquecimento curricular”.
Na cerimónia de assinatura dos
protocolos, que decorreu no auditório da Feira Internacional de Lisboa
(FIL) e na qual esteve presente o vereador responsável pelo pelouro da
Educação da Câmara Municipal de
Paredes, Pedro Mendes, o primeiroministro, José Sócrates, afirmou que
a “cooperação estratégica” entre Governo e municípios permitiu concretizar uma das maiores operações
de descentralização, desde o 25 de
Abril de 1974, com a transferência de
competências na educação. Governo
e autarquias assumem a responsabilidade de uma concertação estratégica na prioridade nacional que é a
educação”.
Com esta iniciativa o Governo
procede a uma descentralização de
competências para os municípios em
matéria de educação, com o objectivo
de obter avanços claros e sustentados
na organização e na gestão dos recursos educativos, na qualidade das
aprendizagens e na oferta de oportunidades de melhoria dos níveis de
formação dos cidadãos.
A partir de Janeiro de 2009, as
competências a transferir para os
municípios, em matéria de educação,
abrangem as seguintes áreas: Gestão
do pessoal não docente; Acção social
escolar; Construção, manutenção e
apetrechamento de estabelecimentos de ensino; Transportes escolares;
Educação pré-escolar da rede pública; Actividades de enriquecimento
curricular e Residências para estudantes.

** PAREDES ESTÁ NO CAMINHO
CERTO

Recorde-se que há precisamente um ano, em visita ao concelho de
Paredes, o Presidente da República,
Cavaco Silva, afirmou que “Paredes
está no caminho certo”, designadamente no que à aposta na educação,
no combate ao abandono e insucesso escolares e nos projectos de responsabilidade social que envolvem a
autarquia paredense – projecto Uma

Fábrica para Timor e Associação APPIS - dizem respeito.
Na altura, o Presidente da Câmara
Municipal de Paredes, Celso Ferreira,
afirmou que o Município de Paredes
estava disposto a assumir mais responsabilidades, transferidas do governo central, porque “somos ambiciosos, queremos fazer mais e melhor
e queremos fazer as coisas certas na
altura certa”.

O Presidente da República entende que as Câmaras Municipais
podem ser mais eficazes. “Por uma
questão de proximidade são os autarcas que melhor conhecem os problemas e que maior capacidade têm de
mobilização localmente. Daí o meu
apelo aos autarcas portugueses e ao
Ministério da Educação para que
realizem um diálogo tão frutuoso
quanto possível”, adiantou.
PAREDES

DUAS IGREJAS

REBORDOSA

GANDRA

MOURIZ
No seu discurso, no 5 de Outubro
de 2007, o Presidente da República
voltou a fazer referência a Paredes
“como um exemplo para o país”.
Há uns meses, o edil paredense,
desafiou, em directo, no programa
Prós e Contras da RTP 1, a ministra da Educação para transferir mais
competências para as autarquias, vincando que “Paredes está disposto a
aceitar mais esse desafio”.
Hoje foi o dia da concretização.
Um ano depois Cavaco Silva reforça, numa intervenção pública, que
“a transferência de competências na
área da Educação é uma forma eficiente de combater o abandono e
o insucesso escolares e o desvio de
alguns jovens para a droga e delinquência”.

Paredes não só continua no “caminho certo” como é, cada vez mais,
a autarquia modelo.
Neste sentido Paredes tem outra
aposta – o alargamento da escolaridade obrigatória – desde 2007 aposta nos 12 anos de escolaridade. Aliás,
Cavaco Silva defendeu precisamente
há dias o alargamento da escolaridade obrigatória até ao 12º ano.
Acredita que esta medida “permitirá alcançar o desenvolvimento e o
progresso no país”.
Para Celso Ferreira é “preciso mobilizar todos, unir todos em torno
de uma nova ambição, de uma meta
para o futuro, que estou convencido que irá ser definida não daqui a
muito tempo: os 12 anos de escolaridade».

RECAREI

VILELA
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Autarquia paredense assinalou início do ano lectivo
Como forma de assinalar o início do próximo ano lectivo, a Câmara Municipal de Paredes promoveu um jantar de boas-vindas,
aos docentes que vão leccionar
no concelho e auxiliares de educação, no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo e juntou cerca de
600 pessoas.
Em simultâneo e à semelhança dos anos anteriores a autarquia
homenageou 16 professores que
leccionaram no concelho e que se
aposentaram no final do último
ano lectivo, tendo sido agraciados com uma travessa de porcelana com o brasão do Município.
O evento contou, ainda, com a
participação/actuação dos jovens
da EB 2/3 de Lordelo e Cristelo.
Presentes na cerimónia estiveram, entre outros, o director
regional adjunto da DREN, António Leite, a responsável pela
Coordenação Educativa do Tâmega, a representante da Associação de Empresários pela Inclusão Social, os responsáveis pelo
município e Presidentes de Junta
de Freguesia.
O vereador responsável pelo
pelouro da Educação, Pedro
Mendes, destacou o esforço que
os professores, técnicos, educadores e auxiliares têm desenvolvido nas escolas, pois “têm sido os
principais parceiros desta tarefa”.

Pedro Mendes diz que “assumimos a tarefa para a Educação
e sempre dissemos que ia ser a
nossa prioridade, porque o concelho tem revelado necessidades
estruturais e de qualificação da
comunidade. Apresentamos um
projecto ambicioso que está no
terreno e que consiste em requalificar o Parque Escolar. Quase
90% da Carta Educativa, no que
diz respeito ao financiamento,
está concretizado”.
No mesmo sentido o Presidente da Câmara Municipal de Paredes referiu que “a aposta na Educação é crescente” e avançou que
a partir do próximo ano a comunidade do 2.º e 3.º ciclo “fará parte da nossa responsabilidade política e administrativa”.
Celso Ferreira relembrou que
2008 é o “ano da confirmação

do trabalho conjunto que temos
vindo a fazer em conjunto e valorizamos o trabalho que os professores desenvolveram ao longo dos últimos anos. Os últimos
dois foram vividos em conjunto,
na ânsia de construir uma nova
realidade educativa, no que diz
respeito, sobretudo aos equipamentos”.
De acordo com o autarca pre-

tendemos “dar um futuro e um
horizonte diferente aos jovens
desta terra. Se não acautelarmos a
qualificação profissional e criarmos condições para que as crianças e jovens possam ter melhores
remunerações no futuro, claramente que a reforma de todos estará em causa. Surgirão problemas graves para todos e para o
equilíbrio da sociedade”.

**Carta Educativa de
Paredes

A Carta Educativa de Paredes prevê a implantação de nove
Territórios Educativos (Sobreira,
Gandra, Baltar, Rebordosa, Lordelo, Cristelo, Vilela, Paredes e
Bitarães) e neste momento a autarquia já contratualizou financiamento comunitário para as

duas primeiras fases.
A primeira, orçada em cerca de 15 milhões de euros, contempla a construção de sete centros escolares (Rebordosa, Vilela,
Duas Igrejas, Paredes, Mouriz,
Gandra e Recarei).
A segunda fase prevê o lançamento de concurso público para
a construção de mais sete centros
escolares (Sobreira, Baltar, Cête,
Lordelo (duas escolas) e Rebordosa (outras duas novas escolas)
e Sobrosa, além de duas escolas
básicas integradas em Baltar e
Bitarães.
Segundo o edil paredense “as
obras das primeiras sete escolas
– investimento ascende a 15 milhões de euros - que estavam previstas na Carta Educativa e que
foram lançadas a concurso terão início, em princípio, durante
o mês de Outubro”. Adianta que
“tem sido um trabalho muito difícil, um misto de sonho e de alguma impaciência, mesmo para

nós que diariamente tratamos
dos procedimentos administrativos desde que surgiu a ideia e
a ambição de construir um parque educativo melhor, sobretudo melhor preparado para que os
professores possam desenvolver
as suas actividades e para que os
alunos possam desenvolver e demonstrar as suas capacidades e o
resultado da sua aprendizagem”.
Acredita que o processo terminará dentro de cerca de seis
anos e que o resultado final vai
valer a pena. “Quero, por isso,
pedir aos professores que nos
ajudem neste ano lectivo que vai
ser difícil”. “É fundamental que
todos olhemos para a Educação
sem qualquer visão político-partidária”, acrescentou.
“Quero deixar-vos um voto
de confiança e dizer que vamos,
mais uma vez, procurar estar à
altura das responsabilidades”.
Celso Ferreira avançou que
nas próximas semanas o Muni-

cípio de Paredes vai assinar um
contrato com o Governo com
vista à transferência das competências no domínio do 2.º e 3.º
ciclos. “Um compromisso que
não temos medo de assumir, sem
com isto reconhecer a grande
responsabilidade que passa para
os ombros da Câmara Municipal
e para toda a comunidade educativa, porque passa a ter nível de
integração diferente. Assumiremos a transferência de competências por duas razões: uma de
natureza política e outra de gestão. Politicamente não podem
haver tantas matérias que nos
dividam e a Educação não pode
dividir tanto os portugueses. Temos que trabalhar em conjunto,
com todos, seja de que partido
for. A Educação tem que ser uma
questão de regime, tem que ser
alvo de um acordo transversal,
da nossa sociedade, com o objectivo claro de mudar o destino
do país. Sobre a gestão, quando
se questiona que o acordo pode
fragilizar as autarquias deve ser
sobretudo encarado numa perspectiva da gestão de escala. Com
a Carta Educativa implementada, com uma gestão conjunta das
escolas do 2.º e 3.º ciclo acreditamos que podemos ter melhor
gestão e gestão mais próxima
como o Governo assim o entende
e propôs aos municípios na recepção destas escolas”.
Foi com grande satisfação
que o director regional adjunto
da DREN, António Leite, esteve
presente nesta iniciativa realizada em Paredes, pelo Município
que considera “que está na linha
da frente, no que diz respeito à
Educação”.
O Município de Paredes ofereceu aos presentes no Pavilhão
Rota dos Móveis uma agenda
escolar e um exemplar do livro
“Educação Arte e Cidadania”, da
autoria de Laborinho Lúcio.
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INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O FUNCIONAMENTO
ANO LECTIVO 2008/2009
Fornecimento de refeições escolares no Pré-escolar e no 1.º
Ciclo:
• Serviço assegurado em 50 Jardins de Infância (num total de
51).
• Serviço assegurado em 52 Escolas EB1 (num total de 54).
• Significa cerca de 3.000 refeições diárias.
• Previsão do encargo do Município com este serviço:
1.000.000,00€.
PROGRAMA DAS AEC’S
NO 1.º CEB
O Município de Paredes assume uma vez mais a responsabilidade de proporcionar as actividades de enriquecimento curricular
sendo a entidade promotora deste programa no concelho. Para
isso foi elaborado um plano de
actividades proposto às Escolas
do concelho de Paredes, que inclui o ensino de Inglês, o ensino
de Música, Actividade Física e
Desportiva e Expressão Plástica.
A implementação das diferentes actividades contará com
o desempenho de 127 professores contratados para o efeito, para
um universo de 222 turmas, que
representa a participação de 4581
alunos.
• 54 escolas do 1.º ciclo abrangidas
• 222 turmas
• 127 professores contratados
v• Actividades a implementar:
Inglês, Música, Actividade Física
e Desportiva e Expressão Plástica
RESUMO DOS PROJECTOS
DE ENRIQUECIMENTO
PEDAGÓGICO QUE FORAM
PROGRAMADOS PARA
DESENVOLVIMENTO AO
LONGO DO ANO LECTIVO
TEATRO E POESIA VÃO
À ESCOLA
À semelhança de anos anteriores, pretende-se dar continuidade
ao projecto “ Teatro e Poesia vão
à Escola” resultante de um protocolo assinado com a Companhia de Teatro do Vale do Sousa,
que consiste na programação de
um espectáculo para apresentar
em todas as escolas do 1.ºCEB do
concelho.
Pretende-se criar grupos de
trabalho na própria sala de aula,
no sentido de sensibilizar a comunidade escolar para a poesia e
para o teatro, incentivando desta
forma a criação de hábitos culturais, essencialmente na população mais jovem.

Calendarização: Projecto faseado,
com acções ao longo do ano lectivo
Destinatários: Escolas EB1
MARCHAS POPULARES
Esta iniciativa enquadra-se nas
comemorações da elevação de Paredes a cidade e traduz-se na realização de um desfile participado pelas instituições de ensino públicas e
particulares do concelho, cuja principal particularidade consiste no envolvimento de alunos e professores
na concepção e fabrico dos fatos e
adereços utilizados.
Calendarização: 19 de Junho
Destinatários: Jardins de Infância,
Escolas EB1 e IPSS’s
CONCURSO ARTISTAS
DIGITAIS
Este concurso visa promover o
uso das novas tecnologias de comunicação junto dos alunos de uma
forma lúdica. Sob o tema “O que
quero ser quando for grande…”, os
alunos serão convidados a elaborar
um desenho, utilizando a ferramenta Paint da Microsoft, dando desta
forma largas à sua imaginação.
Destinatários: alunos do 4.º ano do
1.ºCEB
Calendarização: -1.ª edição: de Outubro a Dezembro
2.ª edição: de Março a Maio
CONCURSO DE CINEMA DE
ANIMAÇÃO “INVENTA A
HISTÓRIA, NÓS FAZEMOS
O FILME”
Esta iniciativa é destinada aos
alunos do Pré-escolar, 1º e 2º ciclos
do ensino básico, e tem como objectivo facultar aos alunos novas experiências no âmbito do cinema de
animação e do audiovisual, através
de um processo de execução faseada
do programa de criação de um filme

animado.
Calendarização: Projecto faseado,
com acções ao longo do ano lectivo
Destinatários: Jardins de Infância e
escolas EB1 e 2
VISITA ÀS MINAS DE OURO
DE CASTROMIL
Actividade a decorrer durante os
meses de Abril e Maio de 2008, direccionada para grupos organizados
com um máximo de 30 elementos,
destinando-se a dar a conhecer o património arqueológico-mineiro e alguns testemunhos das actividades de
extracção aurífera desenvolvidas pelos romanos, há cerca de 2000 anos,
nas Minas de Ouro de Castromil, situadas na freguesia de Sobreira.
Destinatários: 2º, 3º Ciclos e Secundário
À DESCOBERTA DO
PATRIMÓNIO DO
CONCELHO DE PAREDES
Com esta actividade pretende-se
dar a conhecer à comunidade algum
do potencial patrimonial do concelho através de uma abordagem temática.
Destinatários: 2º, 3º Ciclos e Secundário.
ARTMATRIX
O Programa ARTMATRIX tem
como objectivo incentivar a criação
de oficinas nas escolas E.B. 2, 3 e Secundárias do concelho, nas áreas do
teatro, dança contemporânea e novo
circo, com a finalidade de sensibilizar os alunos para o trabalho artístico, promovendo a auto-confiança
e a valorização pessoal. Por via deste
projecto, o Município colocará profissionais das artes nos grupos propostos pelas escolas, os quais acompanharão os respectivos grupos ao
longo de todo o ano lectivo, culmi-

nando a actividade com a apresentação pública de um espectáculo.
Calendarização: Projecto faseado,
com acções ao longo do ano lectivo
Destinatários: Escolas EB 2, 3 e Secundárias
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DOS JOVENS
Projecto a implementar pelo segundo ano consecutivo, e que terá
como objectivos:
• Incentivar o interesse dos jovens
pela participação cívica e politica;
• Dar a conhecer o significado de
Assembleia Municipal enquanto órgão representativo do Município;
• Fomentar o poder de argumentação dos alunos;
• Incitar a contribuição para a resolução de questões relacionadas com
o quotidiano dos jovens.
DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA
• Debate nas escolas, onde terá lugar o processo de formação de listas
candidatas ao processo eleitoral;
• Eleição dos deputados que representarão a escola na Sessão Municipal;
• Sessões nas escolas onde serão
elaboradas as propostas/moções a
serem apresentadas na Assembleia
Municipal;
• Sessão na Assembleia Municipal
de Paredes, onde serão aprovadas as
recomendações a submeter ao Município.
Calendarização: Projecto faseado,
com acções ao longo do ano lectivo.
Destinatários: Escolas EB2, 3 e Secundárias
PROGRAMA MUNICIPAL
DE ACTIVIDADE FÍSICA
E DESPORTIVA NO
1ºCICLO (AEC’s)

Com o objectivo de aumentar as possibilidades de práticas lúdicas e pré-desportivas
com crianças do 1º Ciclo do
Ensino Básico no concelho de
Paredes, o Pelouro da Educação preparou, para o ano lectivo 2008/2009, um Programa
Municipal de Actividade Física
e Desportiva, delineando um
modelo de intervenção, conjuntamente com a comunidade
educativa e outras entidades do
associativismo desportivo local,
regional e nacional.
Tal como no ano lectivo anterior, pretende-se que este seja
mais “um ano em movimento”, contribuindo decisivamente para a formação integral das
crianças e para a promoção da
prática de actividade física regular e diversificada pelas mesmas.
O referido programa será
implementado durante as aulas
de actividade física e desportiva das actividades de enriquecimento curricular, e aos sábados
prevê a realização de encontros/
competições que decorrerão
nas escolas sede dos respectivos agrupamentos ou em instalações desportivas municipais.
Nestes encontros serão apurados os participantes que em
Junho competirão na segunda
edição das Mini-olimpíadas da
Pequenada nas modalidades de
Andebol, Minibásquete, Futebol e Atletismo.
Serão ainda abordados, para
além dos Jogos Tradicionais,
outros projectos específicos
como o Gira-Volei, a Natação, a
Orientação e o Bitoque Rugby.
Calendarização: Programa faseado, com acções ao longo do
ano lectivo.
Destinatários: Alunos do 1º
CEB
FESTA DE
ENCERRAMENTO DAS
ACTIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR NO 1.º CEB
Evento a realizar num dos sábados do mês de Junho de 2009,
no qual se pretendem reunir os
alunos de todas as escolas do 1.º
CEB, e cujo objectivo principal
consiste em evidenciar, numa
perspectiva interdisciplinar, as
potencialidades da implementação destas actividades no actual
contexto educativo.
Calendarização: Junho de
2009
Destinatários: Escolas EB1
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Hidrosementeira no Parque
do Rio Ferreira - Lordelo
A Câmara Municipal de Paredes recorreu à inovação e através do método - hidrosementeira
semeou relva no Parque do Rio
Ferreira, em Lordelo.
Refira-se que a hidrosementeira consiste na mistura da semente a plantar com alguns elementos
naturais como fibras e matérias
orgânicas (relva cortada), previamente embebidos em água, para

que a semente chegue à terra hidratada, pronta a germinar.
Normalmente esta pasta verde é posta num tanque e projectada para a terra através de uma
máquina de pressão, tipo jacto de
água.
Este método é usado em sítios
onde é difícil regar em abundância
nos primeiros dias e em alturas de
dias quentes e permite uma maior

e mais rápida aderência ao solo,
evitando o deslocamento da semente pelo vento e pela chuva e
repelindo visitas de parasitas.
Este sistema inovador, pela
sua rapidez e eficácia, compensa e pode vir a ser recurso
efectivo da autarquia paredense. Será usado, pelo menos, no
Parque do Rio Ferreira, da parte Rebordosa.

Juventude

Concerto da Juventude - Caos Emergente
A Associação Juvenil de Recarei, em parceria com o Pelouro da Juventude da Câmara
Municipal de Paredes, realizou
mais uma Edição do Concerto da Juventude Caos Emergente, que decorreu nos dias 12, 13
e 14 de Setembro nas Margens
do Rio Sousa (Junto ao Equipamento Desportivo da Casa do
Povo de Recarei).
Este ano o Caos Emergente
contou com a actuação das seguintes Bandas:
NILE(US);
DISCHARGE(UK);
SKYCLAD(UK);
ROOT(CZ); GRAVE(SE);
ONSLAUGHT(UK);
TARANTULA(PT);
PRIMORDIAL(IR);
BELPHEGOR(AT); BIZARRA LOCOMOTIVA(PT);
HORNA(FI);
BIOMECHANICAL(UK);
NASHGUL(FI);
SUBCAOS(PT); THE
FIRSTBORN(PT);
GROG(PT); DESIRE(PT);
BUKKAKE RIOT(JP); BETWEEN THE FROST(ES);
MOONFOG(SK);
PUTREFY(UK); B.I.V.L.(FR);
PAINSTRUCK(PT);
TESSERACT(UK);

LUX FERRE(PT); OBLIQUE RAIN(PT); DEMON DAGGER(PT);
ANGRIFF(PT); CONFRONT
HATE(PT); MOLESTIA(CO);
ENCEPHALON(PT);
SQUARE(PT);
DAEMOGORGON(PT).
Esta iniciativa conta com a colaboração da Autarquia desde a sua
Edição de 2006, visto ser uma Actividade dos jovens para os jovens,
com uma adesão cada vez mais significativa.
Este Festival é uma referência no roteiro de Festivais de Verão do País e que, para além da sua
dimensão nacional, é já um Festival frequentado por vários jovens
estrangeiros, que se deslocam ao
Concelho de Paredes, para assistir
ao Evento.
Este ano contaram com a participação de cerca de três mil jovens,
os quais acamparam no local preparado para o efeito, com todas as
infra-estruturas de apoio, tal como
balneários e restaurante.
Como tem vindo a ser hábito,
a Freguesia de Recarei, é inundada pelos jovens do Festival, o que
satisfaz toda a população da Freguesia, que anualmente os acolhe,
na esperança que levem de Paredes
uma boa recordação.
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Obras Municipais

Beneficiação da rua da Saudade de
acesso ao cemitério em Gondalães

Execução de pavimentação da Rua
da Quinta - Vila Cova de Carros

A presente empreitada teve como objectivo a beneficiação da rua da Saudade,
localizada em Gondalães, que se encontrava em terra promovendo, desta forma, um
novo acesso à Igreja e ao cemitério desta
freguesia. A beneficiação deste arruamento consistiu na execução de uma rede de
drenagem de águas pluviais, na colocação de lancil e na construção de passeios
e estacionamento. Foi feita, ainda, a pavimentação da faixa de rodagem deste arruamento em betão betuminoso.

O projecto da presente obra
tem como objectivo a pavimentação da Rua da Quinta,
que irá oferecer uma maior
acessibilidade à população de
Vila Cova, criando um acesso
mais rápido ao centro da cidade de Paredes.

• Movimento de terras;
• Decapagem da área a
movimentar;
• Assentamento de
cubos de granito.

Protecção Civil
Ocorrências
2008.09.05 - Levantamento de tampas
de saneamento na Avenida Sá Carneiro,
Freguesia de Castelões de Cepeda: Devido
à grande intensidade de chuva que se fez
sentir naquela zona, as tampas de saneamento deslocaram-se, pelo que se procedeu à colocação de sinalização temporária. A resolução do problema passou ainda
pela comunicação da ocorrência à Entidade responsável (Veolia) que, entretanto, se
deslocou ao local.

2008.09.05 - Queda
de Árvore em Parada
de Todeia: Queda de
árvore na via pública,
tendo-se procedido
ao corte e remoção da
mesma.

2008.09.05 - Levantamento de tampas de saneamento na Rua de S. Tiago, Freguesia
Rebordosa: Devido à grande intensidade de chuva que se fez sentir naquela zona, as tampas de saneamento deslocaram-se, pelo que se procedeu à colocação de sinalização temporária. A resolução do problema passou ainda pela comunicação da ocorrência à Entidade responsável (Veolia) que, entretanto, se deslocou ao local.
2008.09.06 - Levantamento de tampas de saneamento na Avenida Sá Carneiro, Freguesia Rebordosa: Devido à grande intensidade de chuva que se fez sentir naquela zona,
as tampas de saneamento deslocaram-se, o que levou à intervenção dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, tendo sido comunicada a ocorrência à Entidade responsável
(Veolia).
2008.09.05 - Queda de Poste Eléctrico na Rua Nossa Senhora da Conceição,
Freguesia de Sobrosa: Queda de poste na
via pública, tendo-se procedido à desobstrução da via e à colocação de sinalização
temporária. A resolução do problema passou ainda pela comunicação da ocorrência
à Entidade responsável (EDP).

Beneficiação de três
Pontos de Água
PONTO ÁGUAS DAS PEIAS
ANTES

DEPOIS
Câmara Municipal de Paredes, no âmbito
do projecto AGRIS, beneficiou três pontos
de água localizados na parte Sul do Concelho, nas Freguesias de Aguiar de Sousa (no
lugar de Brandião) e na Sobreira no lugar
de Santa Comba, mais concretamente em
Banjas e Peias.
Estas três infra-estruturas de apoio ao
combate são indispensáveis para dotar o Sul
do Concelho de Paredes deste tipo de equipamentos, que permitirá a disponibilidade

e armazenamento de água próxima das áreas florestais destas Freguesias.
Na realidade, estes pontos de água são
fundamentais para disponibilizar água, em
tempo útil, de forma a reduzir os tempos
de abastecimento das viaturas de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (DFCI) que se
encontrem em combate nas proximidades,
de forma a melhorar e tornar mais eficaz o
combate aos incêndios florestais no Concelho.

PONTO ÁGUAS DE BANJAS
ANTES

DEPOIS
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Protecção Civil

Comissão Municipal da Defesa
da Floresta Contra Incêndios
No passado dia 25 de Agosto,
reuniu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Paredes a Comissão Municipal da Defesa da
Floresta Contra Incêndios, com
o objectivo de ser apreciado e
discutido o ponto de situação do
Concelho de Paredes face aos Incêndios Florestais.
Nesta reunião foi dado a conhecer o balanço provisório dos
incêndios florestais no Concelho
de Paredes desde o inicio do ano
até à data. Da análise dos dados,
verificou-se que a área ardida
(em hectares) é inferior a igual
período do ano passado, embora
o número de ocorrências registado seja superior. Estes resultados
demonstram que os meios de Vigilância, Primeira Intervenção
e Combate disponíveis no Concelho de Paredes têm actuado
com prontidão e eficácia, sendo
um instrumento fundamental
de Defesa da Floresta Contra Incêndios.

** Relatório de

actividades dos
Vigilantes Florestais
da Câmara Municipal de
Paredes

Foi apresentado um quadro/
tabela com o registo dos resultados obtidos desde 01 Julho até
18 de Agosto. Este quadro/tabela
contem informação sobre a data
e a hora da ocorrência, o local e
a Freguesia, e também o número
de quilómetros percorrido. De salientar que, a Equipa de Vigilantes
Florestais da Câmara Municipal
de Paredes, este ano e até à data,
percorreu 6268 km em vigilância.
Efectuou 16 detecções de incên-

dios e realizou 4 primeiras intervenções, fazendo a extinção destes
incêndios.

** Projecto de beneficiação
e limpeza dos caminhos
florestais

Este Projecto encontra-se em
fase de conclusão, tendo sido apresentado um mapa com a beneficiação da rede viária florestal e gestão de combustível efectuada, num

total de 38Km e 60 ha respectivamente.
A definição/identificação dos
caminhos a intervir foi através de
uma Comissão de Acompanhamento, criada na reunião da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (com
elementos da Comissão), que se
deslocou aos locais e determinou
as prioridades. Esta definição e
identificação dos caminhos, foi feita pela Comissão de Acompanha-

mento juntamente com elementos das cinco Corporações de
Bombeiros do Concelho, com
verificação “in loco” das necessidades.
O trabalho de beneficiação e
limpeza dos caminhos florestais
foi levado a cabo nas Freguesias
de Aguiar de Sousa, Astromil,
Baltar, Besteiros, Cristelo, Duas
Igrejas, Gandra, Lordelo, Mouriz, Rebordosa, Vandoma, Vila
Cova de Carros. Ainda no âmbito deste Projecto, foram também beneficiados três pontos
de água, dois na Freguesia da
Sobreira e um na Freguesia de
Aguiar de Sousa, que serão infra-estruturas fundamentais no
apoio ao combate dos incêndios
florestais nesta área geográfica
concelhia.

** Sapadores Municipais
Florestais

Têm efectuado silvicultura
preventiva numa área contabilizada de 2 ha, neste momento,
na Freguesia de Aguiar de Sousa, à qual se seguirão outros trabalhos prioritários noutras Freguesias.

Comissão Municipal de Protecção Civil
O Pelouro da Protecção Civil da
Câmara Municipal de Paredes, procedeu à Criação e Instalação da Comissão Municipal de Protecção Civil, no passado dia 25 de Agosto,
pelas 14.30h no salão Nobre dos Paços do Concelho.
Este organismo terá a função de
assegurar que todas as Entidades e
Instituições de âmbito municipal,
imprescindíveis às operações de
protecção e socorro, emergência e
assistência previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe,
se articulam entre si, garantindo os
meios considerados adequados à
gestão da ocorrência em cada caso

concreto.
Nesta conformidade, é criada a
Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro
que vem definir o enquadramento
institucional e operacional da Protecção Civil, no âmbito Municipal
e estabelece a organização dos Serviços Municipais de Protecção Civil (SMPC). Visa ainda conferir um
carácter permanente, multidisciplinar e plurissectorial à actividade de
Protecção Civil, cabendo a todos os
órgãos e departamentos da Administração Pública promover as condições indispensáveis à sua execução, nomeadamente prevenir riscos
colectivos inerentes a situações de

cipal uma figura que permita assegurar actuações atempadas e
eficazes na prevenção de acidentes
e na prestação de socorro, independentemente da sua natureza, definindo linhas de comando, fixando
competências e atribuições bem
como coordenar técnica e operacionalmente os meios a empenhar e a
adequação das medidas de carácter
excepcional a adoptar.
VEJA O VÍDEO EM:

acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger pessoas, bens, de modo descentraliza-

do e de apoio mútuo.
Tornou-se indispensável também, introduzir no âmbito Muni-

http://videos.sapo.pt/
W4R4rqHK1V3wYf8If3Ea

Assim, integram a Comissão Municipal de Protecção Civil (CMPC), de acordo com o disposto n.º 2 do Artigo 3.º da Lei n.º 65/2007 de 12 de Novembro os seguintes elementos:
• O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Celso Ferreira;
• A Vereadora do Pelouro da Protecção Civil, Dr.ª Raquel Moreira da Silva;
• O Comandante Operacional Municipal;
• O 2.º Comandante dos Bombeiros Voluntários de Baltar, Eng. Delfim Cruz;
• O 2.º Comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete, Sr. José Luís Ribeiro;
• O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Lordelo, Sr. Miguel Ferreira;
• O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Paredes, Sr. José Luís Morais;
• O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, Sr. Abel Moreira da Silva;
• A Directora do Centro de Saúde de Paredes e/ou Delegado de Saúde, Dra. Fátima
Marques e/ou Dr. Carlos Pinto;
• O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tâmega
e Sousa, Dr. José Alberto Marques;

• A Representante do CDSS, I.P. Serviço Local de Paredes, Dra. Carla Leal;
• O Representante do Destacamento Territorial da GNR de Penafiel, Tenente Adriano
Ferreira da Rocha;
• O Representante da GNR de Lordelo, o Sargento-Ajudante Jorge Manuel Alves;
• O Representante da GNR de Paredes, Sargento-Chefe António Manuel Curralo;
• O Representante do GIPS GNR, Tenente Cláudio Quelhas;
• O Representante da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Sobreira, D. Marisa Costa;
• O Representante da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Vilela, D. Irene Barbosa;
• O Representante do Grupo Portucel/Soporcel, Eng. João Melo Bandeira;
• A Representante da Associação Florestal do Vale do Sousa, Eng.ª Amália Neto.
• O Veterinário Municipal, Dr. José António Coelho;
• O Coordenador da Policia Municipal, Sr. Jorge Madureira.
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Encontro Entre Nós – Verão 2008
A Actividade Encontro
Entre Nós – Verão 2008 visa
proporcionar aos Séniores
do Concelho de Paredes, não
só um passeio turístico, mas
também, um percurso onde
o conhecimento histórico,
cultural e arquitectónico, assuma um papel primordial.
Assim, nesta Actividade, existe sempre a preocupação de garantir a todos os
participantes a presença de
guias turísticos/culturais especializados, com o objectivo de guardarem nas suas
memórias, a descrição histórica/cultural de cada local

visitado.
Desta experiência têm
surgido situações inéditas,
em que os Séniores participantes vibram com a aquisição destes novos conhecimentos, fazendo questão de
os partilhar, primeiro com os
seus familiares e depois com
a comunidade Paredense.
Continuam, portanto, a
chegar à Autarquia, trabalhos elaborados pelos Séniores do Encontro Entre Nós,
o que nos faz sentir recompensados por todo o empenho dedicado nesta Actividade.

Trabalhos realizados pelos Séniores que participaram no “Encontro Entre Nós – Verão 2008”
Agora vou começar
Cá vou pegar no papel
Vou fazer o rascunho
Para a Professora Raquel.
Eu não quero passar mais
Por semelhante vergonha
Só fiquei mais contente
Ao passar o ninho da cegonha.
Chegou o final da tarde
Começou a confusão
A Professora Raquel
Começou a reunião.
O Presidente da Junta
Também nos acompanhou
Chegou o final da tarde
Deu as asas e voou.
O Presidente da Camara
Não nos pôde acompanhar
Porque ficou em trabalho
P’ra rotunda começar.
Tenho uma palavra a dizer
Sobre os seus colaboradores
Tiveram muito trabalho
Foram uns grandes Amores.
Agora que tudo passou
Eu já estou mais contente
Oxalá que nas próximas eleições
Fique a Professora Raquel
E o mesmo Presidente.
Gostei muito do passeio
Não podia gostar mais
Acho que todos gostaram
Espero que para o ano haja
mais.
Isto na realidade
São todos tão boa gente
Mas o principal de tudo
É a Professora Raquel
E o Sr. Presidente.
D. Guiomar Cunha –
Freguesia de Gandra

Passeio da Câmara de Paredes e Junta de Bitarães com partida às 7.00 horas do Largo de
Chãos, tendo logo em seguida o
Senhor Presidente da Junta dado
os Bons Dias a toda a gente que
seguia no autocarro nº 1, e ao
mesmo tempo dando algumas
palavras de estímulo e animação, que mereceram uma salva
de palmas.
Logo de seguida tomou a palavra a Senhora D. Raquel que
assim nos explicou as coordenadas do passeio e fê-lo com palavras tão simples e interessantes,
que eu tenho dificuldade em encontrar termo adequado para as
explicar.
Permitam-me dizer que,
numa escala de 1 a 10, ela merece 9…
Seguindo viagem, às 11 ho-

ras e 10 minutos chegamos ao tão
sagrado lugar, que se chama Fátima. Aí toda a gente se dirigiu para a
Igreja da Santíssima Trindade, talvez uma das maiores e mais importantes do mundo. Aí foi explicado a
toda a gente tudo o que ali existe de
mais importante, o que não é pouco.
Depois de tudo visto, toda a gente se
dirigiu para a Capelinhas das Aparições, onde foi celebrada uma Missa com a devoção muito especial a
Nossa Senhora de Fátima.
Terminada a Missa, toda a gente
se dirigiu para o Parque nº2 onde se
almoçou. Como não era destino ali
ficarmos, pelas 15 horas e 40 minutos arrancamos em direcção à Praia
da Tocha, terra que eu não conhecia. Ao chegar a esta linda terra, a
Senhora Dra. Raquel teve a gentileza de nos passear pelas maravilhas
que tão linda terra tem para mos-

trar. Ao parar ali um pouco e reflectindo em tudo que vi, me fez lembrar um grande escritor Português,
Tomás de Barras, que dizia, e com
razão: Portugal não é um simples
torrão, mas sim um jardim à beira
mar plantado. Em seguida reuniuse toda a gente para a fotografia de
grupo, continuando-se a ver tão lindo jardim, chegamos ao Parque de
Merendas. Toda a gente num clima
sem igual, merendou! Esta juventude de Terceira Idade ainda mostra
ser uma juventude feliz, não perdeu
tempo e logo começou ali um bailarico que nunca mais tinha fim, tão
animado que até a Senhora Dra.
Raquel parecia um de nós. Faziame lembrar um grande estadista
Português, o Rei D. Pedro I, que governou Portugal no Sec. XIV. Governando com justiça, vinha para
as ruas de Lisboa, cantando e dan-

çando com o povo, foi o que me
fez lembrar a Dra. Raquel.
Seguindo a última etapa de
tão lindo passeio, tive de reflectir
mais um pouco porque nem tudo
estaria dito e seria uma injustiça se o não fizesse. E agora falo
de uma pessoa simples mas muito culta e de Nobre sentimento,
o Dr. Celso Manuel Gomes Ferreira que simbolicamente esteve
sempre connosco, Presidente de
todos os Paredenses…
Tenho de deixar aqui uma
palavra de apreço aos motoristas, que não sei qual deles merece
mais elogios. As meninas assistentes foram muito atenciosas.
Ao Senhor Presidente um
Bem Haja.

Eu, Maria Fernanda e o meu
marido e quantos amigos que ficaram felizes por ver tão belas
paisagens, tão belas casas, enfim, tudo era belo.
O nosso Presidente da Câmara e todos os bons amigos, assim
como a Dra. Raquel Moreira da
Silva.
As doutoras que nos acompanharam, cada qual na sua
camioneta, eram uma simpatia, na qual todas as individualidades tão grandiosas como
os serviços sociais que nos tem
prestado, tão grandes e valiosos
benefícios e tanta alegria nos
tem proporcionado ao longo de
todos os convívios. São muito
bondosas e carinhosas com os
idosos, que tanto precisam de
uma palavra amiga, um carinho ou um sorriso. É tão bom
ter-mos tão dignas personagens,
que espero que continuem, para
nosso bem.
Não escondo o nosso grande

Presidente da Junta, Senhor Francisco e a sua Dona Gracinha, que
é uma simpatia. É tal e qual a Dra.
Raquel, são formosas e amorosas,
parecem dois anjos do Céu que vieram para a terra para nos abraçar
com um sorriso aberto, franco e espontâneo. Parecem irmãs, com algumas diferenças, uma mais comunicativa e a outra mais simples. São
dois grandes corações, que Deus as
ajude pela sua vida fora, é o meu
grande desejo.
Agora vou ao passeio Vila de
Puebla de Sanabria, uma pequena
localidade do nosso país vizinho,
Espanha. Foi uma escolha realizada para estudar e quem aprecia
coisas antigas da nossa história, fiquei fascinada com a visita à casa
dos fantoches ou cabeçudos que
tem a sua linda história. Por exemplo, os fantoches têm duas roupas
para as festas, umas são simples
e o par de lavradores é com xaile
e saia, com fita de cetim preto. O
xaile é todo bordado, o lavrador

tem um colete de cetim e faixa preta para as festas. Os outros é preciso homens muito fortes para os levar, são 10 gigantes e 10 cabeçudos
e mais de cento e cinquenta outras
figuras da Senhora da Vitória. São
levados aos ombros por serem de
madeira e alguns por serem muito
grandes e muito pesados.
A Igreja era bela com tantas
imagens, cada qual com a sua beleza e história, que me tocaram
muito, por exemplo, o casino clandestino na Santa Maria del Azorre, em 117.
Outra lenda que me fascinou,
foi o Castelo com a retrete antiga
que era um disparate mas naquela altura eram as leis que haviam,
não haviam Polícias Municipais
como há agora. Eram tempos atrasados que realçavam a pobreza dos
pobres e a riqueza dos grandes, que
tudo podiam.
Outra coisa muito interessante,
é a janela dos Mata-Cães, que tem
o sentido de que não gosto, para

nós Portugueses. Éramos apanhados ao entrar no Castelo e,
então, eles deitavam-nos azeite da janela, tinha 10 metros de
altura, não ficariam nada bem,
de saúde.
Outra coisa muito linda, foi
o rio magnífico que dava para
dar lá mergulhos à maneira. O
almoço foi um espectáculo. Bonito, tanta amizade, tanto carinho. Ali não havia pobre ou rico,
parecíamos irmãos. Era uma
festa que não esqueço mais.
Deus dê saúde a todas as entidades sem esquecer de qualquer que seja a pessoa em si pois
eu tenho a todos no coração. Eu
e o meu marido, a quem amo
muito, agradecemos a todos com
muito amor, Presidente Celso
Ferreira e Francisco Ferreira e
D. Professora Raquel.

Sr. Abel Ferreira Garcês
Soares –Freguesia de Bitarães

D. Maria Fernanda dos
Santos Pinto – Freguesia de
Castelões de Cepêda
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Espaço Jovem
do Gajão

Querido Presidente
Não sabe a emoção
Que tenho a escrever este poema
Podia ter escrito sobre outro qualquer tema
Mas sim, quis-lhe dedicar este poema
O Sr. Foi eleito
Para bem desta comunidade
Para nos ajudar a nós
E também a sociedade

PAREDES DE
ABRIGO – Géneros
Alimentares

Fez com que o Espaço Jovem de Cristelo funcionasse
E foi o que fez com que as pessoas de cá o adorassem
Já fez bastante por nós
Colocando pessoal altamente aqui no espaço
O Espaço Jovem do Gajão é um equipamento
social criado no Empreendimento Camarário de
Cristelo que está em funcionamento desde Fevereiro de 2000. Nesse espaço, é proporcionado
o apoio diário às crianças e jovens aí residentes,
com o objectivo de os acompanhar no seu percurso escolar e social, bem como no desenvolvimento afectivo e emocional. Para isso, diariamente, são dinamizadas actividades para os ocupar
nos seus tempos livres ao mesmo tempo em que
se ensina algo que sirva para as suas vidas quotidianas.
O mês de Setembro foi dedicado aos trabalhos
manuais recorrendo à reciclagem de materiais, ao
desenho e à culinária.
As férias já estão a acabar, agora é tempo de estudar!!!

Já vi as obras que fez
E parques e jardins
Que embelezam o nosso Concelho
Só que apenas Lordelo e Rebordosa
Têm esses fantásticos parques e jardins
Mas, siga o meu conselho
Cristelo também pertence a este Concelho
Várias Iniciativas tem
Perante a nossa Juventude
“Vamos de Férias”, “Semana da Juventude”,
Dois grandes Eventos para as pessoas daqui de Paredes
Podia enumerar outras várias obras
E coisas que o Sr. Presidente fez
Mas tenho de acabar porque o rap também.

A Acção Social é um dos domínios em que os Municípios exercem uma das suas atribuições
mais relevantes, uma vez que intervém nos domínios do combate à pobreza e à exclusão social.
Assim, e há já vários anos, o
Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Paredes, atra-

vés do Paredes de Abrigo – Géneros Alimentares, distribui
mensalmente géneros alimentares aos agregados familiares mais
carenciados do Concelho de Paredes.
Dado a crescente solicitação
de apoio a este nível, houve a necessidade de reavaliar todos os
processos existentes, pelo que a
distribuição se encontra temporariamente suspensa.
Assim, solicita-se a todos os
beneficiários, que pretendam
continuar a usufruir deste apoio,
o favor de se dirigirem, a partir
do dia 20 de Outubro, ao Pelouro de Acção Social da Autarquia
a fim de actualizarem os dados
referentes ao seu agregado familiar.

Marco Rocha, Empreendimento Camarário de Cristelo

Educação

ATL de Verão decorreu em Paredes
Findo mais um ATL de Verão
é tempo de fazer um balanço de
todo o trabalho desenvolvido ao
longo destes dois meses. Criar
um ambiente agradável, de diversão em que as crianças (dos 4
aos 12 anos) se sentissem bem e
integradas foi o objectivo principal. Pois a partir desse ponto,
estaria garantida a participação das crianças nas actividades

propostas ocupando, dessa forma,
o tempo livre das crianças.
As actividades realizadas situaram-se na área da expressão plástica, dramática e na área lúdico/
desportiva.
A assiduidade das actividades
centrou-se na expressão plástica e
nas actividades lúdico/ desportivas, pois, através de experiências
anteriores de ATL, constatou-se

que estas áreas, eram aquelas que
mais agradavam às crianças no geral e mais lhes suscitava interesse.
Por outro lado, não se descurou a
expressão dramática, visto que seria essencial para a diversificação
das actividades. Assim, estabeleceu-se um plano de actividades
para cada semana, que englobasse e articulasse todas as áreas referidas, afim de proporcionar às

crianças, actividades diversificadas. Portanto, após a retrospecção
feita e da observação directa sobre
o trabalho executado no ATL, conclui-se que este ATL teve um saldo
positivo, pois as crianças demonstraram interesse, empenho e alegria na execução das tarefas. A sua
satisfação era evidente no final das
tarefas, nomeadamente, quando
mostravam os seus trabalhos aos

pais e aos colegas. Em conversas estabelecidas com os pais,
por parte das coordenadoras e
monitoras, percebeu-se que as
crianças davam a conhecer aos
pais, com agrado, as actividades
que realizavam no ATL.
Fica mais um saldo positivo
do ATL de Verão, que constitui
uma garantia para a continuação deste nos próximos anos.
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Desporto
Vitória no Grande Prémio de Portugal/Paredes – Rota dos Móveis deixou o espanhol muito perto do título mundial

Toni Bou fez a festa em Paredes
Prova emocionante, extremamente disputada até ao último segundo num percurso cuja beleza surpreendeu todos os pilotos, a
penúltima jornada do Campeonato do Mundo FIM SPEA de Trial
cumpriu promessas de vital importância na corrida ao título, deixando tudo praticamente decidido
a favor de Toni Bou. Que, com o
triunfo no Grande Prémio de Portugal/Paredes – Rota dos Móveis,
está a um passo de revalidar o título mundial, com festa agendada
para o próximo fim-de-semana,
em Castelloli, localidade catalã que
dista 20 minutos da casa da família Bou…
Não deixa de ter sido um bom
prenúncio o facto de Toni Bou ter
sido a imagem oficial do Grande
Prémio de Portugal/Paredes – Rota
dos Móveis.
Se, à partida, Toni Bou já gostava de Portugal, com melhores recordações ficará depois de terminada a nona prova do Mundial de
Trial averbando triunfo em Paredes que é praticamente decisivo na
matemática do título. O piloto da
Montesa conta agora com 14 pontos de vantagem sobre Adam Raga,
necessitando apenas de um simples
10.º lugar para repetir o feito do
ano passado e igualar os dois títulos
conquistados pelo seu rival e conterrâneo. O que na prática, depois
de concluir todas as jornadas do
Mundial no primeiro ou segundo
lugar, equivale a dizer que apenas
necessita terminar a prova à porta
de casa, bem perto dos seus amigos
e família, para festejar a coroa…
Mas, apesar do sucesso, não foi
isenta de problemas a prestação de
Bou na prova fortemente apoiada
pela Câmara Municipal de Paredes, com dois erros consecutivos
que quase lhe custavam o triunfo.
Primeiro foi «uma queda na zona

sete, dentro do rio, com a moto a ficar submersa» e depois, nova queda, «na secção seguinte, por causa
da água acumulada na moto e que
provocou uma escorregadela fatal».
Ainda assim, e apesar do tom cauteloso, Bou acredita que «a questão
do título está quase, quase decidida… E o mais incrível vai ser festejar a vinte minutos de casa, entre a
família e os amigos que certamente
vão prestar todo o seu apoio». Um
título «ainda mais especial que o
do ano passado, porque foi muito complicado de conseguir, com
enorme pressão por parte do Adam
Raga e do Fujinami, sobretudo na
parte final da época».
Numa competição marcada por
elevado equilíbrio nas 15 zonas de-

senhadas pelo Moto Clube e unanimemente catalogadas de «muito
bonitas», a surpresa maior acabou
por ser protagonizada por Jeroni
Fajardo (Beta), segundo classificado na jornada duriense e que, graças a um resultado que considerou
«extremamente importante», saltou do sexto para o quarto lugar
do campeonato, ultrapassando os
dois rivais, Dougie Lampkin e Albert Cabestany, beneficiando de
um protesto apresentado contra
Takahisa Fujinami que valeu penalização acrescida de 2 pontos.
Para melhor se perceber a elevada competitividade da prova disputada nas freguesias de Vilela, Lordelo e Rebordosa, sublinhe-se que
tanto Adam Raga, terceiro classi-

ficado, como Takahisa Fujinami,
quarto, terminaram com número
de pontos igual ao piloto da Beta,
cujo segundo lugar foi conseguido
à custa do maior número de zeros,
ou seja de zonas transpostas sem
qualquer penalização, primeiro critério de desempate.
Uma classificação que deixou
Adam Raga desapontado, acusando sobremaneira as dificuldades
numa prova endurecida pelo calor e marcada por imenso público presente em todas as zonas de
competição. Mas pontuada com
deslizes que penalizaram o trialista da Gas Gas que, «depois de falhar demasiado na primeira volta»,
revelou-se incapaz de «recuperar
a desvantagem na segunda volta,
prejudicado ainda por um cinco
(penalização máxima…) na zona
sete, dentro do rio».
Diferentes foram os problemas

sentidos por Takahisa Fujinami
que, apesar de «aceitar que são as
regras…», lamenta «o cinco marcado na zona oito quando a roda
da frente da Montesa saiu por cima
da fita, ainda que não tenha tocado
no chão…». Mais complicado foi o
facto de «a moto não estar nas melhores condições, obrigando a fazer uma sessão de mecânica matinal, antes da partida, para reparar a
embraiagem que deu problemas ao
longo de toda a semana».
Com as contas praticamente arrumadas ficou também a classificação do Troféu FIM Júnior, com o
triunfo de Loris Gubian a deixar o
francês da Sherco a dois pontos do
ceptro, enquanto o britânico Alexz
Wigg (Montesa), terceiro classificado em Paredes, tem o segundo posto assegurado, na frente de Alfredo
Gomez (Montesa), que ontem terminou no segundo lugar.

CLASSIFICAÇÃO
GRANDE PRÉMIO DE
PORTUGAL/PAREDES – ROTA DOS MÓVEIS

1.º Toni Bou (Montesa)..............................................................15 pontos
2.º Jeroni Fajardo (Beta)............................................................19 pontos
3.º Adam Raga (Gas Gas)..........................................................19 pontos
4.º Takahisa Fujinami (Montesa).............................................19 pontos
5.º Albert Cabestany (Sherco)..................................................20 pontos
CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL
1.º Toni Bou (Espanha)........................................................... 205 pontos
2.º Adam Raga (Espanha)...................................................... 191 pontos
3.º Takahisa Fujinami (Japão)................................................ 170 pontos
4.º Jeroni Fajardo (Espanha).................................................. 127 pontos
5.º Albert Cabestany (Espanha)............................................ 122 pontos
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Desporto

Alexs Wigg vitorioso em Paredes
conquista título de vice-campeão da Europa
Espécie de aperitivo para o Grande Prémio de Portugal/Paredes –
Rota dos Móveis, a sexta e última
jornada do Campeonato da Europa de Trial foi ganha pelo britânico
Alexz Wigg. Que, com a questão do
ceptro já decidida a favor do ausente Michael Brown, valeu a conquista
do vice-campeonato.
Chegado a Paredes na quarta posição do Europeu, o britânico Alexz
Wigg precisava terminar à frente de
Fábio Lenzi e Alfredo Gomez, todos
em Montesa, para garantir o segundo posto no Europeu já que o título,
esse estava entregue a Michael Brown, ausente na prova devido a lesão
na coluna, contraída na passada semana. E se bem o pensou, melhor o
fez, triunfando numa «corrida exigente, evitando cometer erros para
conseguir um dia perfeito», coroado
com o vice-campeonato. Um resultado tanto mais significativo porque
foi conseguido «num campeonato
de apenas seis provas e contando
com uma ausência (em Itália) devido a uma lesão no joelho».
Sentimento de enorme alegria
que pouco transbordou na hora da
subida ao pódio já que, no dia seguinte Wigg voltava a correr apostado na vitória, desta feita na Junior
Cup do Mundial de Trial, para tentar contrariar o favoritismo de Loris
Gubian. O francês da Sherco terminou na terceira posição num dia em
que acusou sobremaneira «o calor
e o pó que tornaram a prova muito
exigente, sobretudo na segunda volta e que levaram a cometer dois erros em momentos decisivos».
Entre Wigg e Gubian terminou
outro dos candidatos ao vice-campeonato, o espanhol Alfredo Gomez que, «depois de uma primeira volta desastrada, com um cinco
numa zona que normalmente passaria a zero» rubricou uma excelente segunda volta, em despique directo com o britânico, «numa bela
luta que poderia ter outro resultado
sem essa penalização».
Bem pior esteve o terceiro candidato ao segundo posto do Europeu,
Fabio Lenzi (Montesa) que, acredita, «sem os dez pontos perdidos de

forma quase infantil, seria possível
chegar, pelo menos ao pódio» de
uma prova que, elogiou, tinha «um
percurso de enorme beleza e zonas
muito exigentes em termos de condução».
Entre os portugueses presentes,
destaque maior para Pedro Maia
(Gas Gas), terceiro classificado na
categoria Inter ganha pelo neo-zelandês Jake Whitaker (HM Future).
Resultado que até podia ser melhor
«caso as zonas não fossem tão longas o que, sobretudo na primeira
volta, criou grandes dificuldades e
fez com que as coisas não tenham
corrida lá muito bem, com penalizações máximas não pela dificuldade das zonas mas pela sua extensão». Obstáculos muito longos, que
obrigavam a ser rápido para evitar
esgotar os dois minutos concedidos,
o que foi, «em algumas ocasiões, fa-

tal, penalizando cinco pontos em
locais onde, normalmente, passaria
a zero!» Situação que, com o conhecimento do percurso, melhorou na
segunda passagem mas «já era tarde
para fazer melhor».
Já para Filipe Paiva (Gas Gas),
quinto classificado na classe Inter
do Europeu – e que foi, no dia seguinte, o primeiro a partir para a
prova do Mundial – a preocupação
maior foi «evitar quedas e sobretudo lesões porque há que pensar
sobretudo nas aulas do mestrado
em Arqueologia». Reconhecendo

«as dificuldades de zonas de elevado nível técnico» o piloto da Lousã
conseguiu, ainda assim, apreciar «a
enorme beleza paisagística envolvente, sem dúvida uma importante
mais-valia para esta prova».
Terceiro representante lusitano
na prova do Europeu de Trial, Pedro Sousa (Gas Gas 125) foi o 19.º
classificado na Júnior Cup e considerou «as primeiras zonas razoavelmente fáceis, sensivelmente
com o mesmo nível do Nacional»,
com os problemas a surgirem a
meio da prova, «na passagem pelo

rio, com secções dentro de água
onde não conseguia encontrar
tracção, com muito pouco aderência». O que levou o campeão
nacional a penalizar por ultrapassar o tempo imposto para cumprir
a primeira volta aos 15 obstáculos. Outro dos problemas prendeu-se com «a extensão das zonas,
bastante mais longas que no Nacional, a exigirem que se andasse
muito depressa, sem possibilidade
de olhar para cada parte do obstáculo, levando a cometer alguns
erros».
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Cultura
Almoço na Relva em Paredes

Sol e muita animação atraíram muitas
famílias ao Parque da Cidade
Um belo domingo de Sol e
muita animação ditaram o cimentar do sucesso de mais uma iniciativa do pelouro da cultura da Câmara
Municipal de Paredes, no Parque da
Cidade: o Almoço na Relva 2008 .
Tratou-se de um convite à população para participar num grande piquenique, que, de resto, aderiu
em massa. A esta iniciativa, no mínimo original, que decorreu num
local onde foi possível desfrutar do
convívio, tranquilidade e fruição da
natureza que aquele excelente espaço proporciona compareceram várias centenas de pessoas.
Grupos de Ranchos Folclóricos,
espectáculos com números circenses, jogos tradicionais, espaços/
ateliers para os mais novos, entre
outros, animaram a tarde de domingo das pessoas que aderiram
ao evento.
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, e
o vereador responsável pelo pelouro da Cultura, Pedro Mendes, as-

sociaram-se a esta iniciativa, tendo
participado no piquenique e nas diversas actividades que se desenrolaram ao longo da tarde do último
domingo.
Os Ranchos Folclóricos de
Aguiar de Sousa; São Pedro de
Cete; de Bitarães; Rancho Folclórico de Paredes, Grupo Etnográfico S.
Miguel de Cristelo; Rancho Folclórico de Vilarinho de Cima, Gandra;
Rancho da Casa do Povo de Sobreira; Grupo Cultural e Artesanal
das Lavradeiras de Lordelo; Grupo Folclórico de Danças e Cantares
do Centro Cultural e Desportivo de
Sobrosa; Rancho Regional Juvenil
Srª da Hora de Vilela tiveram oportunidade de participar no evento e
fizeram as delícias dos jovens e menos jovens.
Para os mais pequenos esteve reservado um espectáculo de animação com números circenses, jogos
tradicionais e espaço com atelier´s
de pintura, insufláveis e actividades
plásticas.
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Vida Municipal
FESTAS

AGENDA ASSOCIAÇÕES
LORDELO

BIBLIOTECA DA
FUNDAÇÃO A LORD
VAMOS OUVIR UMA HISTÓRIA
Dia 06 de Outubro (2ª feira)
10h30 – Os três ursos - Editora Abril
Dia 13 de Outubro (2ª feira)
10h30 – A Pequenina - Editora Abril
Dia 20 de Outubro (2ª feira)
10h30 – Arroz do Céu - Contexto e Imagem
Dia 27 de Outubro (2ª feira)
10h30 – A adivinha do Rei - Caminho
TEATRO DE FANTOCHES
11H00 – O Sapo e o Canto do Melro nos dias:
1; 3: 7; 8; 10; 14; 15; 17; 21; 22; 24; 28; 29 e 31
SESSÃO DE CINEMA
Dia 02 de Outubro (5ª feira)
10h30 – O Principezinho
Duração: 60 min. M/ 4 anos.
Dia 09 de Outubro (5ª feira)
10h30 – Letras Mágicas
Duração: 40 min. M/ 4 anos.
Dia 16 de Outubro (5ª feira)
10h30 – Descobre mais veículos
Duração: 20 min; M/ 4 anos.
Dia 23 de Outubro (5ª feira)
10h30 – Descobre os 5 sentidos
Duração: 20 min; M/ 4anos.
Dia 30 de 30 (5ª feira)
10h30 – Noddy – Orelhas
Duração: 104 min; M/ 4anos.
ESPECIAL CINEMA
Dia 04 de Outubro (Sábado)
15h30 – OTalentoso
Duração: 138 min. M/12 anos.
Dia 11 de Outubro (Sábado)
15h30 – Os Miseráveis
Duração: 130 min; M/12 anos.

Dia 18de Outubro (Sábado)
15h30 – O Medo Reina
Duração: 98 min; M/12 anos.

MOURIZ
1º. Domingo de Outubro
Mouriz - Festa da Senhora do Rosário

Dia 25 de Outubro (Sábado)
15h30 – Conhece Joe Black?
Duração: 174 min; M/12 anos.

VILELA E PAREDES

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

EXPOSIÇÕES
DESPORTOS RADICAISTERRESTRES
EXPOSIÇÃO ITINERANTE
DESPORTOS RADICAIS AÉREOS
Patente no Centro de Saúde de Lordelo.

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

REGICÍDIO
Patente no CFPIMM (Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e do Mobiliário
AS VINDIMAS DE LORDELO
Patente na Sede da Cooperativa e Fundação
A LORD
ESCRITOR DO MÊS
Virgílio Ferreira
«NUNCA ÉTARDE»
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, pelas
15 horas.
As marcações deverão ser feitas para o telefone. 224449140 ou e-mail biblioteca@alord.pt.
PROGRAMA DE ANIMAÇÃO
Outubro 2008 - Filantropia / ADIL
EXPOSIÇÃO
ANTÓNIO MOTA
ESCRITOR DO MÊS
António Nobre
HORA DA BELEZA
Sexta – Feira
15h00 – Conversas e beleza à hora do lanche

- Biblioteca Municipal........................................................................... 255 785 970
- Casa da Cultura.................................................................................... 255 780 440
A Banda da Associação Recreativa e Musical de Vilela e Paredes Rota dos Moveis estiveram representados no X Festival Internacional de Bandas Filarmonicas de Cascais. Este
certame decorreu nos dias 13 e 14 de Setembro 2008. Este evento contou com a presença das seguintes Bandas: Banda Västeras
Stadsmusikkar, da Suécia; Banda Musical de
Talaíde,Cascais; Banda de Lebução, Valpaços; Banda de Janes e Malveira, Cascais;
Banda da Malveira da Serra, Cascais; Banda Musical de Vilela, Paredes; Banda Musical
União Paredense, Parede; Banda Musical de
Carcavelos, Carcavelos, Banda Musical Ponterrolense, Torres Vedras; Banda Musical Alvidense, Cascais; Banda da Carris, Lisboa e 1St
Hook Scout And Guide Band, Londres.
No dia 13 a Banda realizou um memoravel
concerto, onde foi levado ao mais alto nível o
nome da Banda de Vilela e de Paredes Rota
dos Móveis.
No dia 14 a Banda de Vilela desfilou junto à
Câmara Municipal de Cacais assim como as
outras Bandas, sendo recebidos pelo Ex.mo
Sr. Dr. António Capucho (Presidente da Câmara Municipal de Cascais).

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

SOBROSA
Pelo terceiro ano consecutivo, a Junta de
Freguesia de Sobrosa promoveu e organizou
o Passeio da Freguesia, que se realizou a 14
de Setembro e teve como principal destino a
cidade de Lamego.
Cerca de 350 pessoas se associaram a esta
iniciativa, distribuídas por 7 autocarros e por
alguns automóveis, bem como alguns cicloturistas, que fizeram a viagem de Sobrosa a Lamego em bicicleta.
Após alguns percalços já habituais nestas andanças, a primeira paragem deu-se no
Peso da Régua, para reconfortar o estômago,
depois de uma passagem pela bela zona vinhateira do Douro.

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..............................................................................255788470

VEJA O VÍDEO EM:
http://www.cm-cascais.pt/Cascais/
Agenda/X_festival_internacional_bandas_filarmonicas.htm

Agenda Municipal - Outubro

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

CONTACTOS ÚTEIS

4 A 12 DE OUTUBRO

FIL Feira Internacional de Lisboa

17.ª MOSTRA DE MOBILIÁRIO PAREDES

Organização: Co-parceria Município

ROTA DOS MÓVEIS NA INTERCASA

de Paredes e Associação Empresarial de Paredes
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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

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 OUTUBRO
(A farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente,
desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte)
1ª Semana (1-5 de Outubro)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
2ª Semana (6-12 de Outubro)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
3ª Semana (13-19 de Outubro)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
4ª Semana (20-26 de Outubro)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
5ª Semana (27-31 de Outubro)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa

Nota: As restantes farmácias encontram-se em regime de Disponibilidade
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Agenda Cultura
Slimmy

“CONTA-ME HISTÓRIAS”

Casa da Cultura de Paredes

31 de Outubro, 21h30

17 de Outubro, 21h30

Programa

“Conta-me Histórias”
Porquê “Conta-me Histórias”?
Porque se trata de um ciclo de cinco conversas-concerto com conhecidos músicos que
nos vão contar alguns pormenores menos
conhecidos das suas carreiras, pontuados
por algumas das suas músicas mais emblemáticas.
Conforme a canção dos Xutos & Pontapés
trata-se de nos contarem histórias daquilo que não vemos, com uma grande banda
sonora.
O nosso desejo é o de poder realizar uma sessão de conversa com os músicos sobre o processo de criação de canções e a importância
que dão à Palavra. Os músicos devem fazerse acompanhar da guitarra para informalmente, durante a conversa, explicar alguns
pormenores do processo de criação, cantando cinco ou seis temas.
Terão lugar mais quatro espectáculos com os
seguintes artistas (Para além de Ricardo Azevedo que teve lugar no dia 26 de Setembro).

Casa da Cultura de Paredes

Sinopse: Sean Riley é um songwriter com
uma maturidade invulgar para um estreante,
detentor de uma voz de múltiplas virtudes e
notável projecção, simultaneamente versátil
e encantadora. A sua guitarra destila meio
século da história do pop/rock. Os Slowriders são dois, Bruno Simões alterna entre o
baixo e a melódica e Filipe Costa assegura os
teclados e a bateria.
O disco de estreia, “Farewell”, prima pela pureza da voz e pela riqueza dos instrumentos
em temas intensos sujeitos a arranjos de um
sóbrio bom gosto. Uma fabulosa colecção de
11 canções, com potencial para se tornarem
clássicos onde se cruzam a folk, o country,
o rock e os blues. Um piscar de olhos a nomes como Nick Drake, Leonard Cohen, Nick
Cave, Devendra Banhart ou Townes Van
Zandt, num estilo único no nosso país.
Apesar de estreantes, Sean Riley & The Slowriders têm conquistado plateias nacionais
importantes nas primeiras partes que realizaram para Aimee Mann, José Gonzalez, Nina
Nastasia, Violent Femmes e Mark Kozelek.

Blind Zero

14 de Novembro, 21h30

Casa da Cultura de Paredes

Sinopse: Herdeiros da geração rock internacional, 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 portuguesa no nosso país, “Trigger”, os Blind Zero transformaram-se numa das formações mais coerentes e
sustentadas da música nacional. Fiéis na sonoridade orgânica, com ambientes obscuros
e por vezes psicadélicos, os Blind Zero possuem um reportório 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, atribuído 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 cumplicidade entre
os músicos. “Time Machine (Memories Undone)” regista um ano de digressão por todo
o país, em formato acústico.
Pelo meio ficaram os originais “Redcoast”
(1997), “One Silent Accident” (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 “Recognize” (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 David Bowie, e “Drive”
dos The Cars.

João Pedro Pais

28 de Novembro, 21h30

Casa da Cultura de Paredes
José Raposo

Sinopse: O início do projecto Slimmy acontece em 1999/2000, combinando os ritmos
mais electrónicos e dançantes com uma atitude rock sempre presente e desde logo não
conseguiu passar despercebido a algumas
pessoas importantes na cena musical nacional e internacional, tais como Quico Serrano, Álvaro Costa e nomeadamente Saul
Davies da banda britânica James, com quem
começa a produzir aquele que viria ser o seu
primeiro disco.
Em 2004 Slimmy muda-se para Londres,
capital e centro da cena musical europeia e
após a actuação em algumas das salas mais
emblemáticas da capital britânica como Dublin Casle, Hope and Anchor, Rhythm Factory, Bull and Gate é convidado a fazer a
abertura de sete dos concertos da tour Inglesa dos americanos Electric 6.
No ano de 2005 começam a ser distribuídas
a determinadas pessoas da cena musical londrina alguns dos temas que vão sendo gravados e aparecem remisturas feitas por artistas
como Áudio Bullies, Electric 6, Jags Kooner (Primal Scream) e algumas passagens
por rádios como Virgin Uk, XFM London,
tendo o vídeo do tema Bloodshot Star merecido atenção especial do canal MTV2, visto
ainda ser um artista sem disco. Este mesmo
tema é escolhido para a série de TV C.S.I.
Miami (episódio 23 da 4ª série) e a faixa ‘Self
Control’ é aproveitada como banda sonora
do programa de resumos da liga inglesa na
Sky Sports.
Em 2007, Slimmy percorre o país de norte a
sul com mais de 40 espectáculos e que servem de pré-apresentação ao tão aclamado
álbum de estreia ‘Beatsound Loverboy’, editado pela Som Livre no mês de Setembro e
que foi considerado como um dos melhores
discos do ano.
O ano de 2008 começa por nova digressão,
com temas inéditos nunca tocados anteriormente e em Abril a nomeação, já de si um
prémio, para os GLOBOS DE OURO na categoria de Revelação do Ano confirma a entrega e o trabalho deste Artista.
Slimmy: voz, guitarra, teclados e programações Garcêz: bateria Paulo Garim: baixo e vozes

Sean Riley & The Slowriders

Atentos à realidade do País, e ao Porto, em
particular, os Blind zero têm um papel interventivo na sociedade e são uma banda
com causas. Alheios a pressões do mercado,
os músicos portuenses respeitam, acima de
tudo, os fãs e é para eles que a banda prepara iniciativas inéditas e arrojadas. Recorde-se
o mediático “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 estudantes e auditórios um pouco por
todo o País. Ao vivo, a banda já interpreta temas novos que irão fazer parte do próximo
registo de originais.

Lança também o seu quarto trabalho de originais Tudo Bem. “Mais Que Uma Vez” e
“Tudo Bem” são escolhidos para singles, mas
tantos outros são cantados pelas multidões
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
Setembro, no Centro Cultural Olga Cadaval,
com casa cheia. Uma noite 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 escolhida para a estreia.
Ainda em 2007 o site oficial (www.joaopedropais.com) é totalmente 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 encontra-se em gravação do seu novo disco de originais. O lançamento prevê-se para o final de 2008.

Os Saltimbancos em Palco
12 de Outubro, 16h00, Auditório
Casa da Cultura de Paredes

Entrevistadores: Artur Silva (jornalista e
responsável pela programação cultural da
FNAC Norteshopping); Jorge Oliveira (jornalista da RTP) e Tito Couto (jornalista)

EXPOSIÇÃO

Faces da Ciência

De 20 de Setembro a 31 de Outubro
Casa da Cultura de Paredes

Sinopse: Nasceu e viveu sempre em Lisboa.
Na pré-primária já se lhe conhecia 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 estilo Greco-Romano.
Esporadicamente toca em alguns bares e conhece grandes músicos africanos, tirando daí
o gosto pela viola. Aprendendo de ouvido,
consegue fazer bares sozinho a tocar covers
de música portuguesa – Trovante, Fausto,
Zeca Afonso, entre outros.
Não sendo a alta competição compatível com
a vida de músico, João Pedro faz a sua última
participação desportiva em 1995 no Rio de
Janeiro, onde consegue o 1º lugar.
Participa no programa “Chuva de Estrelas”,
tendo chegado à etapa final. Continua a levar a sua música a bares, até que lhe aparece a
oportunidade de gravar o primeiro disco.
Em 1997 lança finalmente o seu primeiro
álbum de originais. Segredos revela-se um
campeão de vendas logo à partida, onde os
temas “Ninguém (é de ninguém)” e “Louco
(por ti)” se tornam dos mais emblemáticos
da sua carreira.
Muitos espectáculos vão sendo agendados, o
que o leva a ascender rapidamente no mundo da música 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 nomeado para os Globos
de Ouro na categoria de Melhor Interprete.
O tema “Mentira” é também eleito para a categoria de Melhor Canção.
Dois anos depois, Falar Por Sinais, vem consolidar o trabalho do artista que o país acompanha desde 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 convidado a fazer a
1ªparte da Tournée Ibérica com Bryan Adams, começando por Espanha (Barcelona,
Alicante e Madrid) e depois Lisboa, Porto e
Guimarães. Os espectáculos absolutamente esgotados levam ao rubro milhares de fãs,
tornando-se numa das participações mais
gloriosas do seu percurso enquanto compositor e intérprete.
No ano seguinte actua na primeira edição do
Rock In Rio – Lisboa, ao lado de muitos nomes internacionais.

PROGRAMA FAMÍLIAS

Faces da Ciência é uma exposição pensada
com o propósito de despertar a atenção do
público 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 industria e a
economia?
Desenvolvida por uma equipa de investigadores da ECUM (Escola de Ciências da Universidade do Minho) – dentro do programa
Sentidos da Ciência - em colaboração com
a Setepés.Ciência, a exposição é constituída
por dois percursos:
Um primeiro, pensado para adultos, aborda
a Vida e Obra dos grandes cientistas – as suas
curiosidades.
O segundo percurso - “As estações do comboio da ciência” – é dedicado aos mais pequenos (dos 8 aos 12) e explora temas relacionados com as grandes descobertas
científicas, tais como a luz, a formação dos
continentes (Pangeia, continente único) ou a
origem dos antibióticos. Os temas são acompanhados com questões e desafios, verdadeiros bilhetes para uma viagem no conhecimento.
Venha descobri-la connosco!
Destinários:
Público em geral.
Crianças dos 8 aos 12 anos.
Organização:
Escola de Ciências da Univ. do Minho
Projecto Sentidos da Ciência
Setepés.Ciência
Financiamento:
Ciência Inovação 2010
FEDER
Ciência Viva
Horário de Visitas: segunda-feira a sextafeira das 9h00 às 20h00, sábados das 10h00 às
20h00 e domingos das 14h00 às 19h00.
Todas as quartas-feiras à tarde o Município
de Paredes disponibiliza um autocarro a todas as Escolas EB 1, Escolas EB 2,3 e Escolas
Secundárias do Concelho de Paredes para visitar a Exposição.
Necessita marcação prévia.

Sinopse: Era uma vez … Era uma vez um
grupo de SALTIMBANCOS, que com seus
bancos queria montar um espectáculo de
teatro (triatro) num palco (talco). Será que
conseguem? O encenador, as bailarinas, o
contra-regra, os mimos, o palhaço-rico e
mais outras personagens - com seus bancos
– começam a trabalhar, até que … até que …
chega a poesia, o tio, a tia, os primos mais a
avó e a mãe com seus lindos e serenos olhos,
a lua e o luar, mais o sol. E pronto. Será que
os SALTIMBANCOS - com seus bancos conseguem mesmo montar e apresentar o
seu espectáculo de teatro (triatro) no palco (talco?)
A necessidade e a importância do trabalho
de grupo no processo construtivo do que
quer que seja. A amizade e a cumplicidade.
A partilha.
Texto e Direcção – Rita Campos
Intérpretes – Adriana, Ana, Andreia, Beatriz, Cristiana, Dalila, Luís, Marina, Rafael,
Ru, Tânia e Zé.
Produção executiva - Fernando Soares
Companhia de Teatro Vale do Sousa e TICTAC de Cristelo

PROGRAMA FAMÍLIAS

Bom dia Sol

26 de Outubro, 16h00, Auditório
Casa da Cultura de Paredes

Era uma vez … era uma vez …um coelho
(Rabbit) que não gostava de chuva. Só gostava de sol. Sempre que ele não aparecia ficava
triste e aborrecido. Um dia resolveu ir falar
com o sol. Meteu umas cenouras numa saca
e lá partiu. Ao atravessar um bosque escorregou numas folhas que estavam no chão, e
bateu com a cabeça numa pedra que estava
a dormir e …
O sol era muito belo e estava muito bem disposto. Aquilo é que foi uma conversa. O Rabbit aprendeu muita coisa com o sol. Quando
acordou, esfregou os olhos e regressou a casa
muito satisfeito.
A compreensão da natureza e dos seus elementos; a sua aceitação como elementos
vitais ao equilíbrio da vida. - essa infinita
complexidade. O sol, a chuva, o vento, o calor, o frio, o nevoeiro, o dia, a noite, as plantas e os animais. Tudo faz parte. Tudo tem
sua função.
Texto e direcção – Fernando Soares
Intérpretes – Fernando Soares e Joaquim
Marinho
Companhia de Teatro Vale do Sousa

