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Semana da Juventude 2008

Centenas
de jovens
participaram
na iniciativa
Capitão e treinador da
Selecção Nacional de Rugby
visitaram Paredes durante a
Semana da Juventude
De 28 de Julho a 2 de Agosto decorreu a III Edição da Semana da Juventude em Paredes
que registou uma grande adesão por parte dos jovens. Este ano participaram cerca de 400
jovens, dos 8 aos 25 anos de idade, oriundos das 24 freguesias do concelho de Paredes, número bastante superior ao esperado para esta edição. Recorde-se que esta actividade, tem

por objectivo a ocupação saudável do tempo livre dos jovens, proporcionando-lhes actividades lúdicas, mas que tenham alguma vertente cultural, desportiva ou artística, para que
mais do que um simples “passar de tempo”, seja uma referência para o crescimento pessoal
de cada jovem.

Campeonato do Mundo de Trial – 12, 13 e 14 de Setembro

Títulos decidem-se em Paredes

Penúltima prova do Campeonato do Mundo de Trial, o
SPEA Grande Prémio de Portugal/Paredes – Rota dos Móveis assume papel de vital importância na atribuição do título
mundial. Colocada numa fase decisiva da época, a competição organizada pelo Moto Clube de Paços de Ferreira com fortíssimo apoio da Câmara Municipal de Paredes pode, ainda, determinar os vencedores do troféu
FIM para as categorias Júnior e Youth 125 cc, enquanto no sábado será conhecido o Campeão da Europa
de Trial, após a sexta e última jornada do ano.
Honra e responsabilidade que exigem palco de eleição, apresentado sob a forma de um percurso com cerca
de 10 quilómetros de extensão e 15 zonas non-stop, delineadas nas freguesias de Lordelo, Rebordosa e
Vilela, a cumprir por duas vezes. Obstáculos maioritariamente concebidos sobre a pedra granítica que cobre os solos

da região duriense, entrecortados por passagens em terra oferecedora de boa capacidade de tracção e contando, ainda, com algumas zonas no leito do rio Ferreira e afluentes. Será criada uma
zona espectáculo, com recurso a obstáculos artificiais, junto
ao Parque do Rio Ferreira, proporcionando ex- celente
visibilidade e proximidade com o
público.

Com um total de 5h30 para cumprir o percurso (3h30 para a
primeira volta), os pilotos começarão a partir por voltas das 8h30,
com o último trialista a arrancar às 11h00 do Pavilhão Rota dos
Móveis, em Lordelo. Local de partida e chegada que albergará
também o paddock e todas as infra-estruturas indispensáveis ao
desenrolar da competição. Perto desse local será montada a zona
de treinos, numa encosta com bastante pedra granítica, onde
os pilotos poderão encontrar a melhor afinação para as máquinas durante sexta-feira e sábado.
Em termos desportivos, o favoritismo recai sobre Toni
Bou (Montesa) que, antes da prova sueca de Uddevalla, a
31 de Agosto, traduziu o seu domínio em cinco vitórias e
quatro segundos lugares nos nove dias de competição disputados, totalizando 168 pontos, face aos 156 pontos somados por Adam Raga (Gas Gas), que conta com três triunfos e
quatro segundas posições.

http://www.cm-paredes.pt
Canal de vídeos de Paredes: http://videos.sapo.pt/paredes

2 · PAREDES · Setembro 2008

Desporto

À espera dos campeões
SPEA Campeonato do Mundo de Trial – Paredes/Rota dos Móveis
Penúltima prova do Campeonato do Mundo de
Trial, o SPEA Grande Prémio de Portugal/Paredes
– Rota dos Móveis assume papel de vital importância na atribuição do título mundial. Agendada para
o dia 14 deste mês e colocada numa fase decisiva da
época, a competição organizada pelo Moto Clube de
Paços de Ferreira com fortíssimo apoio da Câmara Municipal de Paredes, pode ainda determinar os
vencedores do troféu FIM para as categorias Júnior
e Youth 125 cc, enquanto no sábado, dia 13, será conhecido o Campeão da Europa de Trial, após a sexta
e última jornada do ano.
Honra e responsabilidade que exigem palco de
eleição, apresentado sob a forma de um percurso
com cerca de 10 quilómetros de extensão, a percorrer por duas vezes, com 15 zonas non-stop, delineadas nas freguesias de Lordelo, Rebordosa e Vilela,
a cumprir por duas vezes. Obstáculos maioritariamente concebidos sobre a pedra granítica que cobre
os solos da região duriense, entrecortados por passagens em terra oferecedora de boa capacidade de tracção e
contando ainda com algumas zonas
no leito do rio Ferreira e afluentes.
Será ainda criada uma zona espectáculo, com recurso a obstáculos artificiais,
junto ao Parque Municipal em Lordelo, proporcionando excelente visibilidade e proximidade com
o público.
Com um total de 5.30 horas para cumprir o percurso (3.30 h para a primeira volta), os pilotos começarão a partir por voltas das 8.30 h, com o último

trialista a arrancar às 11 horas do Pavilhão Rota dos
Móveis, em Lordelo. Local de partida e chegada que
albergará também o paddock e todas as infra-estruturas indispensáveis ao desenrolar da competição.
Perto desse local será montada a zona de treinos,
numa encosta com bastante pedra granítica, onde os
pilotos poderão encontrar a melhor afinação para as
máquinas durante sexta-feira e sábado.
A ordem de partida dos pilotos, efectuada de dois
em dois minutos, é determinada por sorteio, saindo
primeiro os concorrentes da Taça FIM de Jovens 125
cc, seguindo-se os Juniores e depois os trialistas que
não ficaram classificados no Campeonato do Mundo
do ano passado nem nos cinco primeiros lugares do
Campeonato da Europa. Seguir-se-ão os cinco primeiros do Europeu’07 e depois os pilotos classificados no Mundial’07, com o sorteio
efectuado sempre em grupos de
seis pilotos por ordem inversa à classificação do Mundial
de 2007.

TRIAL PRÁTICO
O trial é o desporto onde os erros se pagam... em pontos
de penalização. Cada obstáculo ou conjunto de obstáculos
agrupados é designado por «zona» e está sempre visivelmente
delimitado lateralmente com fitas plásticas entre as quais o piloto deve passar,
seguindo ainda indicações de setas para indicar o local exacto de passagem. Também o
início e final da zona estão claramente assinalados. Considera-se que o piloto entrou ou
saiu da zona quando o centro da roda dianteira passar a linha (imaginária) de início ou
final de zona, marcadas por sinalética própria.Enquanto o piloto está dentro de uma
secção é observado por um (ou mais…) Fiscal de Zona que assinala as penalidades.
O total das penalizações acumulada em cada uma das zonas é somada para dar o
resultado final e, tal como no golfe, ganha quem tiver menos pontos. Simples!
0 pontos - Quando o piloto cumpre a totalidade da zona sem colocar o pé no chão,
apoiar qualquer parte do corpo ou a moto no obstáculo (apenas podem tocar os pneus,
poisa-pés, protecção do motor), recuar com a moto ou parar a progressão normal.
1 ponto - Quando o piloto coloca um pé no chão
2 pontos - Quando o piloto coloca um pé no chão em duas ocasiões diferentes; os dois
pés no chão em simultâneo; efectua duas paragens na marcha normal do motociclo.
3 pontos - Quando o piloto termina a secção depois de colocar o pé no chão mais de três
vezes nas condições das penalizações anteriores.
5 pontos - Quando o piloto comete alguma das seguintes falhas
* Alguma parte da moto ultrapassa os limites laterais da zona
* A moto não passa pelo início ou final da secção
* O piloto recusa fazer uma zona
* O piloto coloca os dois pés no chão do mesmo lado da moto
* O piloto desmonta da moto ou cai
* O guiador da moto toca no chão
* A moto recua tendo ou não o piloto um pé no chão
* O piloto passa pelo lado contrário de uma placa ou seta de sinalização
da sua classe
* As rodas cruzam o rasto deixado pelos pneus
* Com um pé no chão o piloto deixa o motor ir abaixo ou tira uma
mão do guiador
* O piloto recebe qualquer auxílio externo
* O piloto permanece mais de minuto e meio na zona

FICHA
DA PROVA
SPEA Grande Prémio de
Portugal – Paredes/Rota dos
Moveis
9.ª prova do Campeonato do
Mundo de Trial 2008
6.ª prova do Campeonato
da Europa de Trial 2008
(13/9/08)
Percurso total: 10
quilómetros
Zonas de obstáculos: 15, a
cumprir por duas vezes
Partida para o último piloto:
11 horas
Tempo máximo para
cumprir as duas
voltas: 5.30 horas

HORÁRIO
11 de Setembro, quinta-feira
13h00 - Abertura do paddock no
Pavilhão Rota dos Móveis
15h00 - Abertura da zona de
treinos
12 de Setembro, sexta-feira
16h30/19h00 - Verificações
Técnicas/Documentais Europeu,
Júnior e Youth 125
13 de Setembro, sábado
9h30/10h00 - Verificações
Técnicas/Documentais Mundial
de Trial
11h00 - Partida do primeiro piloto
do Europeu
16h30 - Chegada do primeiro
piloto do Europeu
17h00 - Entrega de Prémios do
Europeu
14 de Setembro, domingo,
Campeonato do Mundo de Trial
11h00 - Última partida
16h30 - Chegada do primeiro
piloto
17h00 - Entrega de prémios

ONDE VER O
ESPECTÁCULO?
Zonas 1 e 2 – Delineadas junto à
Escola EB 2+3 de Rebordosa, têm
grau de dificuldade condizente
com o facto de serem os obstáculos
de arranque da competição.
Zona 3 – A zona espectáculo será
construída, artificialmente mas
com obstáculos naturais (troncos,
pedras, etc), no Parque Municipal
de Lordelo
Zonas 4 e 5 – Junto à represa
do Moinho, em Lordelo, com
grandes pedras e porções de terra
escorregadia, levantará as primeiras
grandes dificuldades aos pilotos.
Zona 6 – Efectuada dentro do
ribeiro adjacente ao rio Ferreira,
acrescenta às dificuldades naturais
o facto de ter um piso muito
escorregadio.
Zona 7 e 8 – Tal como a anterior,
são efectuadas junto à represa, com
os trialistas a rodarem dentro de
água e nas margens do rio Ferreira
Zona 9 – Nas imediações da
ponte romana, grandes degraus em
pedra, dão garantia de espectáculo.
Zonas 10, 11 e 12 – Penhasco
enorme, em Vilela, serve de palco a
zonas que aliam degraus e grandes
inclinações.
Zonas 13 e 14 – Regressando
às proximidades do Moinho, mais
obstáculos com pedra e terra,
num local onde o público poderá
apreciar uma boa meia dúzia de
zonas.
Zona 15 – Junto ao paddock,
bem no centro da acção, esta zona
conta com bem inclinadas paredes
de pedra, entremeadas com partes
de terra, alternando os níveis de
tracção.
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Cultura

2º Encontro PT Paredes
com Teatro
19, 20 e 21 de Setembro – Casa da Cultura Paredes
No âmbito do Programa PT PAREDES COM TEATRO tem lugar
este mês de Setembro, na Casa da
Cultura de Paredes, o 2º ENCONTRO PT, este ano com uma grande
variedade de eventos: espectáculos,
formação/workshops, conferências
e sessões de trabalho.
Na área da formação foi convidada Madalena Vitorino, que está
à frente do Centro Cultural de Belém e que tem dinamizado um dos
mais criativos centros de animação
e pedagogia nas artes perfomativas – O Centro de Animação e Pedagogia do Centro Cultural de Belém. No wokshop que irá realizar,
fará uso dos seus conhecimentos
enquanto artista e programadora,
mas também dos seus conhecimentos internacionais nesta área. Será
um importante contributo para os
participantes do PT pensarem em
trabalhar projectos e peças para a
infância.
Afinal,“Para que serve o teatro?’”
foi o desafio lançado aos convidados para o debate que vai anteceder o espectáculo da noite, “A Boda
dos Pequenos Burgueses” de Bertold Brecht.
Mas o encontro terá, ainda, outros espectáculos: logo a abrir o Encontro, no dia 19, a seguir à apresentação da 3ª Edição do Programa

Programa
19 de Setembro
21h00 – Abertura do encontro pelo Presidente do
Município de Paredes, Celso Ferreira
Apresentação da 3ª Edição do PT Paredes de Teatro,
pelo vereador da Cultura, Pedro Mendes.
22h15 – A Birra do Morto, de Vicente Sanches. –
Enc. de Inês Leite, pela Associação “Os Expansivos
de Lordelo”

PT, será a vez da comédia “A Birra
do Morto” e no sábado, a peça “Os
malucos”. O encontro termina no
domingo com um convite ao grupo O2 - Associação Clube de Jazz de
Baltar, que este ano integrou o programa ArtMatrix vão apresentar a
peça “O Eclipse”.
A Edição 2008 do ENCONTRO
PT apresenta um programa com
melhorias significativas em relação
à primeira edição. Não poderia ser
de outra forma, já que este encontro
pretende, para além da oportunidade de reflexão,. formação e convívio,
reflectir também o crescimento e o
êxito do Programa PT na dinamização do Teatro no concelho de Paredes. Também, por isso, a 3ª Edição
do Programa apresentará algumas
novidades, a conhecer no dia da
abertura do encontro.

20 de Setembro
10h00 – 13h00 – Workshop - “Teatro para a
infância: conceitos e projectos”. Madalena Vitorino
10h00 – 13h00 – Sessão de trabalho – Criação de
instrumentos de comunicação e divulgação para o
Programa PT
14h30 – 17h30 – Workshop (cont.)
17h30 – Malucos?!, a partir de textos de Cyrano
Rosálem e Fernando de Abranhes Ferrão – Enc. e
dramaturgia de Marinho Neto, pela Associação para
o Desenvolvimento do Lugar de Bustelo, Recarei.
21h00 – Conferência/debate – “Para que serve
o teatro?”, Madalena Vitorino + convidado a
confirmar
22h15 – A Boda dos Pequenos Burgueses, de Bertold
Brecht. – Enc. de Ana Perfeito, pela Associação Clube
de Jazz de Baltar.
21 de Setembro
16h00 – O Eclipse, de Sérgio Roveri. – Enc. de Ana
Perfeito, pelo grupo O2 - Associação Clube de Jazz
de Baltar.
17h00 – Palhinhas e refrescos (Jardim)

WORKSHOP - Teatro para a
Infância: conceitos e projectos
Formadora: Madalena Vitorino
Madalena Vitorino estudou dança contemporânea
na London School of Contemporary Dance e em 1980
obteve o grau de professora de Dança na Universidade
de Londres, Goldsmith’s College / Laban Centre for
Movement and Dance. Trabalha nas áreas da coreografia,
da pedagogia da dança, das artes na comunidade e
na educação assim como as relações entre o teatro e a
dança. Tem coreografado extensivamente para lugares
não convencionais, como fábricas, museus, parques
de estacionamento, florestas, ruas, etc., com actores,
bailarinos, cantores e pessoas não profissionais nas artes
performativas. Actualmente é Assessora para a área de
pedagogia e animação na Fundação Centro Cultural
de Belém. Lecciona a disciplina de Psicopedagogia das
Expressões Artísticas no Curso de Mestrado em Teatro e
Educação na Universidade do Algarve.
Nº de participantes: 15
Data: 20 de Setembro.
Horário: 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30
Local: Sala Multiusos. Casa da Cultura de Paredes
Inscrições: Casa da Cultura de Paredes. Ao cuidado da
Drª Sónia Peixoto

SESSÃO DE TRABALHO - Criação
de instrumentos de comunicação e
divulgação para o Programa PT
Dinamizadores: Henrique Praça, Sónia Peixoto
A divulgação dos espectáculos do PT tem sido o
calcanhares de Aquiles desta iniciativa, isto é, tem
pecado por insipiente e algumas vezes inexistente.
O orçamento do Programa PT, ainda que a crescer
de ano para ano, dificilmente pode suportar uma
campanha promocional em suportes tradicionais:
cartazes, desdobráveis, out-doors. Pretende-se nesta
sessão de trabalho pensar, discutir e apresentar novos
instrumentos de divulgação que sejam claros e eficazes
na comunicação com o público. Não se trata apenas
de discutir o orçamento para a divulgação, trata-se de
criar modelos inovadores, a baixo custo, para melhor
informar o público das iniciativas do PT. Assim, pedese a todos os responsáveis dos Grupos para trazerem
ideias e sugestões para a divulgação dos espectáculos do
PT, fáceis de implementar e distribuir e de baixo custo.
Com inteligência e alguma criatividae vamos conseguir
implementar algumas iniciativas de divulgação
inovadoras.
Nº de participantes: (só para responsáveis/directores
dos Grupos PT)
Data: 20 de Setembro.
Horário: 10h00 às 13h00
Local: Galeria de Exposições, Casa da Cultura de
Paredes
Inscrições: Casa da Cultura de Paredes.
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Obras Municipais
Parque Infantil no Lugar
da Costa - Recarei
A presente obra teve como objectivo levar a cabo a
construção de um Parque Infantil.
Colocação de estrutura de parque, estrutura de balancé
e estrutura de duas molas, respeitando as especificações
técnicas, para idades compreendidas entre os 3 e 12 anos;
colocação de cinco mesas de piquenique, um bebedouro e
um espaço para jogos tradicionais

Antes

Depois

Antes

Depois

Travessa D. Faustino Moreira
dos Santos – Gandra
A obra teve como objectivo o alargamento de um caminho
de 3,00 m para 6,00 m, incluindo a pavimentação do
arruamento em cubos de granito, perfazendo uma extensão
de 225 m.
A construção do arruamento situado na Travessa D. Faustino
Moreira dos Santos, procedendo a uma nova ligação
entre as freguesias de Astromil e Gandra vem permitir,
principalmente aos residentes locais, uma maior rapidez
de circulação com poupança de tempo real e com maior
segurança rodoviária, daí a importância da construção deste
arruamento, que consiste num desejo antigo das Juntas de
Freguesia de Gandra e Astromil.

Antes

Depois

Passagem pedonal junto à ponte na rua das Lameiras – Beire
A obra teve como objectivo a construção de uma passagem pedonal junto à ponte, sendo colocada na parte de fora desta, o que permitiu o alargamento da via com a remoção dos
passeios que existiam ao longo da ponte. Foi, ainda, incluída a reparação integral das guardas de segurança existentes.

Rua São Miguel – Baltar
O projecto da presente obra tem como objectivo a
execução de passeios e baia de estacionamento, para maior
segurança dos utentes e permitir aumentar o estacionamento.
Com este projecto é criada, ainda, uma baia de retorno para
facilitar a mudança de sentido, uma vez que era complicado
os veículos fazerem a manobra de inversão de marcha devido
à largura do arruamento, criando problemas na fluidez do
trânsito.

Antes

Depois
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Acção Social

Vamos de Férias 2008

Dia Radical
Entre-os-Rios
No âmbito da Actividade “Vamos de Férias – 2008”, que tem como objectivo a ocupação dos tempos livres das crianças e jovens dos Empreendimentos Camarários do Concelho de Paredes foi dedicado um dia aos
desportos radicais.
No dia 22 de Julho puderam praticar Canoagem, Vólei de Praia, Parede de Escalada, Rappel, bem como um Insuflável Gigante. Todos estes
equipamentos estavam disponíveis nas margens do Rio Douro, em Entre-os-Rios, que terminou com um agradável pic-nic ao ar livre.
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Acção Social

Almoço de encerramento “Vamos de Férias – Verão 2008”
No passado dia 18 de Julho decorreu no Parque da Cidade de Paredes, um almoço para assinalar o encerramento da
Actividade balnear “Vamos de Férias – Verão 2008”.
Este projecto tem por objectivo a ocupação dos tempos livres das crianças e jovens dos Empreendimentos
Camarários do Concelho de Paredes, acompanhando-os
nas suas férias para o desenvolvimento harmonioso dos

jovens em questão.
Este almoço contou com a presença de todas as crianças e jovens participantes, a vereadora do Pelouro de
Acção Social, Raquel Moreira da silva e o Presidente
da Câmara de Paredes, Celso Ferreira. Estiveram também presentes os Presidentes das Juntas de Freguesia de
Cristelo, Gondalães, Madalena e Castelões de Cepêda, os

quais fizeram questão em acompanhar os seus “pequenos” munícipes.
Foi um dia bem passado, com jogos tradicionais, música e muita dança. Depois do almoço, os participantes
homenagearam a Vereadora, com uma pedrinha da praia
pintada e decorada com a fotografia de todos eles. Este
ano o Verão já acabou, mas para o ano há mais!!

Aprovação do Plano de Desenvolvimento Social
No passado dia 24 de Julho reuniu
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Conselho Local de Acção Social do Programa Rede Social a fim
de aprovar o Plano de Desenvolvimento Social bem como o Plano de
Acção 2008/09.
A sessão foi moderada pela vereadora do Pelouro de Acção Social,
Raquel Moreira da Silva.
O Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Paredes terá a
vigência de três anos, sendo operacionalizado através da execução dos
Planos de Acção Anuais. Nele se de-

finem as estratégias de intervenção,
bem como os objectivos a alcançar.
Trata-se de um instrumento de definição conjunta e contratualizada
de objectivos prioritários, servindo
de enquadramento às intervenções
para a promoção do desenvolvimento social local. O PDS enuncia ainda
uma estratégia para atingir uma situação social desejável e realista.
Nesta conformidade, e no sentido de dar continuidade a todo o trabalho já desenvolvido no âmbito do
Programa Rede Social, foram apresentados cinco eixos estratégicos,

nomeadamente Educação, Emprego e Formação Profissional, Exclusão Social e Marginalização/Família,
Organizações e Parcerias e Respostas Sociais.
No domínio da Educação, o pretendido para os três anos de vigência
do PDS é o aumento da qualificação
escolar e actuar ao nível da prevenção do abandono e insucesso escolar. Ao nível do Emprego e Formação Profissional prevê-se aumentar
os níveis de qualificação profissional,
identificar as necessidades de formação profissional no Concelho e au-

mentar, diversificar e facilitar o acesso às oportunidades de formação.
Relativamente ao terceiro eixo prioritário, Exclusão Social e Marginalização / Família os objectivos específicos são intervir junto das famílias
sócio-económicamente desfavorecidas no sentido de promover a sua
capacitação e envolver os serviços e a
comunidade local nos objectivos de
atenuação e prevenção da pobreza e
da exclusão social.
No que concerne ao eixo Respostas Sociais os objectivos centram-se
no aumento da capacidade de res-

posta dos equipamentos sociais, no
âmbito do apoio a Idosos, à Infância/
Juventude e no apoio a Indivíduos
Portadores de Deficiência.
Por fim, Organizações e Parcerias é o eixo onde se pretende a articulação, racionalização e integração
das intervenções concelhias até 2011
bem como melhorar as competências técnicas e de gestão dos Dirigentes e Técnicos das Entidades Parceiras da Rede Social.
O Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Acção foram aprovados por unanimidade.

Setembro 2008 · PAREDES · 7

Acção Social

“Encontro Entre Nós – Verão 2008”
Terminada a actividade “Encontro Entre Nós – Verão 2008” chegaram ao Pelouro de Acção Social alguns trabalhos
elaborados pelos seniores, sobre a actividade, pelo que foram entregues 3 trabalhos relativos ao “Encontro Entre Nós –
Verão 2007 – Puebla de Sanabria”. Alguns seniores escreveram já alguns textos da actividade deste ano a Fátima e à Praia
da Tocha, demonstrando o seu agrado de participarem nesta actividade que é já é uma tradição.
**

1.
Amigos quero contar-vos
O meu “Encontro Entre Nós”
Então eu fiz estas quadras
Dedicadas a todos vós!

13.
E, então já feitos alguns quilómetros,
E belas paisagens desfrutar…
Ao longe já se via o castelo,
No altinho a desabrochar!

2.
Tudo cedo começou
Para a viagem iniciar
Paramos em Vila Pouca
Para o pequeno almoço tomar.

14.
A caminho do Castelo
Ruas velhas, casas antigas
Com suas varandas nobres,
E muito bem floridas!

3.
Visitamos suas ruas
E monumentos bonitos
Pois estão todos decorados
Com os mais belos granitos!

15.
Depois da visita guiada
Por belas espanholitas,
Visitamos Igrejas belas,
Por estreitas escaditas!

4.
Lá seguimos a viagem
Rumo à nossa vizinha Espanha…
Para visitar a Sanabria
Para mim cidade estranha!

16.
A história dos Gigantones
Até deu para rir e tudo
Vendo a cena de um senhor
A fazer de cabeçudo…

5.
Quando chegamos a Sanabria
Cidade do contentamento
Realmente é feita por fora
Mas muito linda por dentro!

17.
Já na torre do castelo
Deu bem para admirar
Que Sanabria é bonita,
Vale bem a pena visitar!

Em Paredes no dia 27 de Julho, todos nos reunimos para ir na excursão
para Espanha e bem cedo de manhã
partimos. A cantar e a sorrir a Espanha fomos chegando e com muita satisfação o pequeno almoço tomamos.
Despois disso, a viagem continuou
com muita animação e lá chegamos
ao destino o que muito nos agradou.
Começou assim a visita por terras de
Puebla de Sanabria, lugar que muitas saudades deixou. Ao ver a Igreja e
o castelo os nossos olhos brilharam,
pensando por momentos nos nossos
antepassados que tudo isso construíram e agora alguns desses preciosos
monumentos se encontram abandonados. Estes pensamentos nostálgicos rapidamente passaram à medida
que as nossas pernas venciam as ruas
mais inclinadas. Realmente este pequeno povoado tem uma longa história e tradição, fácil de perceber pelas lindas fachadasdas casas e solares,
e pela imponente posição do castelo.
Sem dúvida um lugar especial que

6.
Chegados ao largo de Sanabria,
Local escolhido para o almoço
Estava tudo limpinho
Que aos olhos dava gosto!

18.
Depois lá viemos nós,
De regresso a Portugal,
Paramos em Vila Pouca,
Num lindo e belo choupal!

Mais um ano e cá estamos
Os que puderam
Aos que faltaram
A saudade que nos deixaram

7.
O Parque era mesmo lindo
E o almoço animado,
O que faltava mesmo
Era alguém a cantar o fado!

19.
Ai! O ataque ao farnel,
E no fim o bailarico…
Até a velhinha dizia,
“sem dançar é que eu não fico!”

8.
Pois logo tudo começou,
Já não dava para esperar,
Há que “sacar” a viola
E começar a cantar!

20.
Obrigado Sr. Presidente,
Por estas iniciativas…
Os velhinhos gostam tanto,
Que no final até dão vivas!

9.
Cantavam-se lindas quadras,
Dedicadas a toda a gente,
Principalmente à Dr. Raquel,
E também ao Presidente!

21.
E à Dra. Raquel,
Sempre amiga de todos nós…
Obrigada pela inicitiva
Do “Encontro Entre Nós”!

10.
Em seguida fomos ao lago,
Salpicar nas suas areias…
Ver suas limpinhas águas
E deslumbrar belas sereias!

22.
Gosta de fazer bem feito,
E sempre na linha da frente…
É simpática para todos,
Amiga de toda a gente!

11.
O lago era tão lindo,
Sua água mesmo limpinha,
Houve alguém que se molhou
Mesmo até à barriguinha!
12.
E eis que chegou a hora
Do pessoal “abalar”…
Todo o grupo estava unido,
Pois nada podia falhar!

Autores (Freguesia de Cristelo):
Jorge Maria Ferreira Nunes
Ângelo Nunes

Verão 2007- Puebla de
Sanabria

Por mais que nos entristeça
A vida não pára
Com a nossa tristeza
O sol brilha, a cada dia que passa
Os pássaros encantam, com o seu
chilrear
A vida temos de a agarrar
Como pega numa criança
Não deixar cair, nem apertar
Viver cada dia como o último
Nada esperar
Mas fazer de tudo para cá estar
Para mais um Encontro Entre Nós
No norte, centro ou sul
Tanto faz.
Anónimo

**

Encontro Entre Nós

Dia 27 de Junho de 2008 nós,
grande parte dos idosos de Baltar,
partimos em passeio convívio organizado pela Câmara Municipal
de Paredes como anualmente, tendo à frente como sempre a Senhora
Professora Raquel, grande animadora, que faz descontrair e, animar
a todos.
Saímos de Baltar pela 7.30h, entramos na A4 em Parada e, no Porto pela
Ponte do Freixo na A1 e, seguimos. A
primeira paragem foi na Mealhada
para desentorpecer, tomar pequeno
almoço e, descarregar. Continuando

fica por vezes muito longe dos planeados passeios turísticos. Depois da
visita ao centro do povoado era altura de visitarmos os lagos. Desde miúda que ouvia falar sobre o lago de
Sanabria mas a minha imaginação
em nada se comparava à primeira visão do lago pela janela do autocarro.
A paragem no parque foi uma boa
oportunidade para estar mais tempo com os amigos, conversar e aproveitar a linda paisagem e calma do
lugar. Ainda existem sítios abençoados pela natureza. Lá merendamos
antes de partir de regresso a Portugal
e assim nos despedimos da terra que
visitamos. De volta a Portugal todos
com alegria a Paredes regressamos
e assim nos despedimos do Senhor
Presidente, da Dra. Raquel e todos os
demais. Aproveito para agradecer a
viagem e deixar a esperança de que
mais excursões nos levem a lugares
históricos e agradáveis, na companhia dos amigos.
Deixo a todos um forte abraço e
até uma próxima ocasião.
Maria da Conceição Oliveira Costa
depois em direcção a Fátima que era
o nosso destino principal. Fizemos a
oração do Terço e, lá chegados fomos
visitar a Igreja da Santíssima Trindade; coisa grandiosa e bela. Por uma
senhora que era Italiana foram-nos
explicados vários aspectos e feitas algumas Orações. De seguida juntamonos todos na Capelinha das Aparições
para Orações particulares e participar na Santa Missa. Esta foi concelebrada por três sacerdotes e animada
com lindos cânticos acompanhados
a órgão. O mais importante de tudo é
sempre a Santa Eucaristia.
Terminada esta celebração, juntamo-nos para a merenda pois, a hora
do almoço já tinha passado; eram
quase 14 horas. Atiramo-nos aos merendeiros com força de vontade.
Pelas 15 horas arrancaram os autocarros em direcção `Praia da Tocha.
Quando chegados deram por lá uma
voltas para apreciarmos as belezas daqueles sítios; pararam e apearam-nos.
Quem desejou entrou nalguns comércios locais e, aliviar. E esgotaramse mais os já diluídos farnéis. Houve
diversão, bailarico.
Por fim a Senhora Professora Raquel fez uma simples palestra informando e pedindo algumas coisas
sempre com a boa disposição que lhe
é própria. Posto isto entramos nos autocarros.
Partimos de regresso pelas 20 horas e chegamos a Baltar por volta das
10 da noite.
Correu tudo às mil maravilhas.
Firmino Sá - Baltar

Os Direitos
de ser
Criança

A Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens de
Paredes tem por base de
intervenção o Superior
Interesse das Crianças, realiza
uma avaliação da influência
do Risco, a que Criança/
Jovem está exposto, no seu
desenvolvimento psicoafectivo e social.
O Sistema de Protecção de
Crianças e Jovens reconhece
a Criança como Sujeito de
Direito, Ser titular de Direitos
Humanos fundados na
sua inalienável e inviolável
dignidade.
A sua condição de Criança
permite-lhe Direitos
Humanos específicos, com
fases muito próprias que
exigem particulares cuidados
de respeito, afecto, educação
e promoção para que possa
atingir a autonomia positiva,
que lhe garanta a titularidade
de uma cidadania plena.
Consciente da singularidade
de ser Criança/Jovem, a
Autarquia, remodelou as
instalações da Comissão,
no sentido de privilegiar
o seu atendimento e
acompanhamento processual.
A inovação deste espaço,
promovida pela Autarquia,
favorece a liberdade de
expressão, de pensamento
e consciência da Criança/
Jovem no seu Processo de
Promoção e Protecção.
Deste modo, a Comissão
de Protecção de Crianças
dispõe de duas salas, sendo
uma especificamente para a
Criança/Jovem e outra para
atendimento ao Agregado
Familiar.
Neste sentido, e de acordo com
a Lei 147 de 1 de Setembro
de 1999 – Lei de Protecção
de Crianças e Jovens em
Perigo, cumprem-se os
Princípios Orientadores –
Superior Interesse da Criança,
Privacidade e Audição
Obrigatória e Participação
(artigo 4º) e o Carácter
Reservado do Processo (artigo
88º), que ficam deste modo
garantidos.
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Juventude

Semana da Juventude 2008
No âmbito das Actividades do
Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Paredes e tendo
em vista a crescente adesão por
parte dos jovens a esta iniciativa,
decorreu entre os dias 28 de Julho e 2 de Agosto a III Edição da
Semana da Juventude.
Este ano participaram cerca
de 400 jovens, dos 8 aos 25 anos
de idade, oriundos das 24 Freguesias do Concelho de Paredes,
número bastante superior ao esperado para esta Edição.
A actividade, dinamizada
pelo Pelouro da Juventude, do
qual é responsável a vereadora
Raquel Moreira da Silva tem por
objectivo a ocupação saudável
do tempo livre dos jovens, proporcionando-lhes actividades
lúdicas mas que tenham alguma
vertente cultural, desportiva ou
artística, para que mais do que
um simples “passar de tempo”,
seja uma referência para o crescimento pessoal de cada jovem.
Deste modo, aquando da escolha de actividades a realizar
na Semana da Juventude 2008,
houve o cuidado de as diversificar.
Assim, dedicou-se um dia
ao futebol, tendo sido realizada
uma visita ao Estádio do Dragão
no dia 28 de Julho, onde se pode
observar o trabalho notório dos
Clubes de Futebol, não só neste

desporto, mas noutras áreas, nomeadamente no desenvolvimento do desporto amador.
No dia 29 de Julho o dia foi
dedicado ao rugby, modalidade
desportiva que tem vindo a ter
uma notoriedade crescente, fruto
do bom desempenho da Selecção
Nacional mas também porque
este desporto é regido por regras
e normas de conduta aplicável
ao quotidiano de qualquer bom
cidadão. Assim, para desenvolver esta actividade foi convidado o Capitão da Selecção Nacional, Vasco Uva e António Aguilar,
também jogador da Selecção, e o
treinador da equipa de Rugby do
CDUP do Porto, Francisco Branco. Naturalmente, esta actividade fez despertar o gosto pela modalidade dos jovens envolvidos,
sendo de assinalar a sua satisfação por conhecer de perto esta
modalidade e os seus atletas, tendo sido apresentadas a questões
teóricas, tais como regras e tácticas do jogo em questão, no período da manhã, no Centro Pastoral
N.ª Sra. Da Conceição, Castelões
de Cepeda e no período da tarde,
no Estádio das Laranjeiras teve
lugar a parte pratica deste desporto.
No dia 30 de Julho, na Quinta
de Valdeira, situada no Lugar de
Santa Comba, freguesia da Sobreira, o dia foi preenchido com

actividades radicais, nomeadamente a pratica de parede de escalada, slide, insufláveis, jogos
aquáticos, paint-ball e caça ao
tesouro, actividades que fizeram
as delícias dos participantes,
onde a adrenalina e o contacto
com a Natureza foram a palavrachave deste dia.
Nos dias 31 de Julho e 1 de
Agosto, na Casa da Cultura de
Paredes, os jovens tiveram contacto com ateliers de teatro onde,
divididos em grupos, ensaiaram
peças para apresentar no dia 2
de Agosto no mega espectáculo
final da Semana da Juventude.
Esta actividade foi dinamizada por formadores da Associação Casa da Esquina, a qual se
dedica à promoção e dinamização de espectáculos culturais.
Para além do Teatro houve, também, lugar para a dança. Os mais
novos foram incluídos neste atelier dinamizado pelos professores Pedro e Patrícia Teixeira.
Por fim, no dia 2 de Agosto
foram apresentadas pelos jovens
as peças preparadas, tendo sido
convidados os pais e familiares
dos jovens participantes para,
também eles, participarem e visualizarem o trabalho realizado
pelos seus filhos durante a semana a que muitos já apelidaram “a
melhor semana das minhas férias”.
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Educação
Baltar com nova EB 2/3

Município
garante
financiamento
para a construção
de escola EB 2/3
A Câmara Municipal de Paredes
aprovou na passada semana, em
reunião de câmara, o acordo de colaboração com a Direcção Regional
de Educação para a construção da
nova EBI de Baltar, a escola que integra três níveis de ensino, pré-escolar, primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclos. O financiamento para
a construção da EB – 2/3 de Baltar
é totalmente assegurado pelo Ministério da Educação, assumindo
a autarquia os custos com as acessibilidades ao estabelecimento de
ensino. Refira-se que a EB 2/3 de
Baltar foi considerada pelos serviços do Ministério da Educação
como uma das escolas com piores
condições no edificado do norte do
país. Trata-se do cumprimento de
uma das promessas do presidente
da Câmara de Paredes, Celso Ferreira, que desde o início do mandato garantiu que resolveria a situação desta escola do concelho de
Paredes e uma resposta a um desejo de toda a comunidade escolar
reclamado há vinte anos.
O investimento global neste
equipamento ascenderá aos seis
milhões de euros, na primeira fase e
será completado com a construção
dos restantes níveis de ensino, num
investimento de mais dois milhões e
meio de euros.
Na mesma reunião do executivo
municipal foram ainda ratificados os
contratos de financiamento dos sete
primeiros centros escolares do concelho de Paredes, respectivamente,
Paredes, Mouriz, Duas Igrejas, Vilela,
Rebordosa, Recarei e Gandra. Estes
novos edifícios desenvolvidos pelo

**

arquitecto Nuno Lacerda, representam uma aposta na modernidade e
na criação de condições únicas para
toda a comunidade escolar.
Espaços de lazer, equipamentos
polidesportivos, áreas verdes, poupança energética, respeito pelo ambiente, nada foi esquecido nas “Escolas do Futuro de Paredes”. Os jovens e
famílias do concelho terão à sua disposição infra-estruturas extraordinárias que tornarão as escolas em locais que contribuirão decisivamente
para o sucesso dos jovens. O investimento total nestes equipamentos é
de 15 milhões de euros.
Assim, na última reunião de câmara foram aprovados os contratos
que permite ao município realizar
21 milhões de euros de investimento no concelho nesta primeira fase
do desenvolvimento da sua Carta
Educativa.
Esta semana foram aprovadas no
âmbito do programa de requalificação da rede escolar do primeiro
ciclo e educação pré-escolar, os restantes seis centros escolares, o que
representará um investimento de
mais 20 milhões e meio de euros.
Assim, o Município assegura o
cumprimento integral do seu projecto educativo, realçando o presidente da Câmara de Paredes o empenho da Directora Regional de
Educação do Norte e da Ministra da
Educação, “será levada a cabo uma
revolução educativa em Paredes,
sendo que daqui a quatro ou cinco
anos vamos ter um cenário completamente diferente com mais jovens
nas escolas e mais bem preparados
para um futuro mais ambicioso”.

**

Gandra

**

rebordosa

**

duas igrejas

**

mouriz

Recarei

10 · PAREDES · Setembro 2008

Protecção Civil

Recolha de Bidões

No passado dia 13 de Agosto, foram encontrados num terreno, na
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, 50 bidões de 30 litros cada, os
quais continham produtos perigosos e inflamáveis, nomeadamente diluente,
tinta e água com detergente, inutilizados. Ao local acorreram a Equipa dos
serviços Protecção Civil da Câmara Municipal de Paredes, elementos da
Guarda Nacional Republicana de Lordelo e do Serviço de Protecção da
Natureza e do Ambiente da GNR. Para solucionar o problema, e dada a
especificidade dos produtos encontrados, a Câmara Municipal de Paredes,
através do Pelouro de Protecção Civil vai contratar serviços especializados
para que se possa dar o devido e adequado tratamento aos produtos.

Recolha de Pneus
No passado dia 14 de Agosto, o serviço da Protecção Civil foi alertado
para a existência de cerca de 100 pneus, abandonados num terreno na
Freguesia de Aguiar de Sousa, Concelho de Paredes. Após averiguações,
não foi possível identificar o proprietário dos pneus. Assim sendo,
a Câmara Municipal de Paredes, está a tomar todas as diligências
necessárias à remoção dos pneus e respectivo transporte para local
próprio para posterior destruição.

Derrame de Óleo

No passado dia 17 de Agosto verificou-se, na Rua da Igreja, Freguesia de
Bitarães, Concelho de Paredes, o despiste de um automóvel, que teve como
uma das consequências o derrame de óleo na via pública, comprometendo
desta forma a normal circulação rodoviária. Chamados ao local, a
Corporação dos Bombeiros Voluntários de Paredes procurou resolver o
problema, derramando na via um pó absorvente, prática comum nestas
situações. Conscientes de que o problema poderia não estar totalmente
resolvido, no dia imediatamente a seguir à ocorrência, a Equipa da
protecção Civil da Câmara Municipal de Paredes derramaram novamente
pó absorvente, resolvendo assim qualquer problema que pudesse surgir
decorrente do referido derrame de óleo.

Limpeza das faixas de
Gestão de combustível
Rede Viária Florestal no
Município de Paredes
A Câmara Municipal está a
concluir os trabalhos levados
a cabo no âmbito do programa
AGRIS, operações que têm como
objectivo essencial a desobstrução dos caminhos enquadrados
na Rede Florestal do Concelho.
A execução destes trabalhos
justifica-se, visto que durante o
combate aos Incêndios Florestais
muitos dos acessos estão cobertos de vegetação impedindo algumas ligações estratégicas reduzindo a eficiência no combate aos
incêndios. Os trabalhos vão continuar pelas seguintes freguesias;
Aguiar de Sousa, Astromil, Baltar,

Besteiros, Duas Igrejas, Gandra,
Mouriz, Rebordosa, Recarei, Vandoma, Vila Cova tendo em conta
as prioridades das zonas abrangidas e que foram determinadas
por uma Comissão integrando
os Técnicos que trabalham nos
domínios da Protecção Civil e os
Bombeiros de cada uma das áreas de influência.
A intervenção permite um
acesso mais rápido às áreas de
combate aos incêndios e estabelece um perímetro onde o fogo
é cortado, através dos caminhos
abertos. A limpeza dos caminhos
possibilita ainda uma gestão flo-

restal mais eficaz e os meios de
prevenção e combate a incêndios
poderem deslocar-se bem como
providenciarem uma vigilância
mais activa.
Um dos caminhos beneficiados, faz a ligação entre Vila Cova
de Carros e o Cruzeiro de Vandoma que agora conta com um
acesso mais fácil ao Posto de Vigia. Antes da intervenção só se
chegava ao Posto a pé, impedimento esse causado, não só, pela
obstrução do coberto vegetal,
mas também pela irregularidade
do piso, trabalhos esses já executados numa primeira fase.
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Cultura
20 de Setembro a 31 de Outubro - Casa da
Cultura de Paredes

Exposição “Faces da Ciência”

A Câmara Municipal de Paredes vai promover, em parceria com a Escola de Ciências da Universidade do Minho, uma exposição intitulada “Faces da Ciência” e que terá
lugar na Casa da Cultura de Paredes, de 20 de Setembro a 31 de Outubro.
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 indústria
e a economia.
Desde respostas dadas em euros (procurando quantificar um valor), a equipamentos
que não se dispensam no dia-a-dia, passando por processos que suportam a vida das cidades. Através de todas estas respostas a exposição procurará, de uma forma original, mostrar
aos cidadãos como é que estes homens influenciaram o nosso percurso.
A exposição terá uma linguagem dupla, para adultos e para crianças:

**

Para os adultos:

**

Para os mais novos:

5 volumes em paralelepípedo, com informação e fotografias dos cientistas em destaque,
dispostos num circuito contínuo.
Painéis em formato de estrela com ilustrações e informação dedicada a miúdos dos 8
aos 12. Um pequeno guia distribuído no início da exposição permitirá criar interactividade entre os mais novos e a exposição, com perguntas de descoberta e pequenos jogos.
A exposição do projecto Sentidos da Ciência tem como principais objectivos: 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.
A autarquia vai disponibilizar um autocarro, todas as quartas-feiras da parte de
tarde, para as escolas que queiram visitar esta exposição.

Verão no Parque José Guilherme foi um sucesso
As Bandas de Música de Vilela e Cete abrilhantaram as noites dos dias 22, 23 e 29 de Agosto,
no Parque José Guilherme. Algumas centenas de pessoas fizeram questão de assistir à actuação
destas Bandas paredenses.

Ambiente

Parque da Cidade de Paredes
requalificado
A Câmara Municipal de Paredes investiu cerca de
80 mil euros no sistema de rega do Parque da Cidade
e 108 mil euros no sistema de iluminação, som e vigilância perfazendo um total de 188 mil euros de investimento só nesta infra-estrutura.
Estes investimentos já se encontram a decorrer e
visam melhorar significativamente a iluminação e a
segurança dos utilizadores desta infra-estrutura da cidade de Paredes assim como a manutenção e preservação das zonas ajardinadas.

O sistema de rega instalado é de ultima geração,
será controlado remotamente, tem consumos de água
mais reduzidos e reutiliza água (das chuvas através de
filtros e depósitos instalados no subsolo do Parque).
Todos estes investimentos reflectem, nas palavras
do Presidente da Câmara Celso Ferreira, mais uma
demonstração que Paredes tem como principal objectivo munir o concelho de espaços de verdes com qualidade e que sejam motores do aumento da qualidade
de vida da sua população.

Saúde

Recolha de sangue na
autarquia paredense vai ter
continuidade

O edifício da Câmara Municipal de Paredes acolheu
uma campanha de recolha de sangue, nos dias 22 e 23
de Julho. Esta iniciativa resultou de uma parceria entre o Município de Paredes e o Instituto Português do
Sangue - Centro Regional do Porto (Serviço de Promoção da Dádiva de Sangue). Esta acção foi realizada por
uma equipa multidisciplinar do IPS – Centro Regional

do Porto e foi bem acolhida pelos paredenses, entre os
quais se destacaram alguns colaboradores da autarquia.
É, ainda, de salientar o facto de terem sido efectuadas 75
inscrições e 44 colheitas. Refira-se que o Pelouro da Saúde
da autarquia paredense pretende dar continuidade a esta
iniciativa, pelo que a próxima sessão de recolha de sangue
deverá ocorrer em Novembro.
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Desporto
Celebrado protocolo para construção da II Fase do Complexo Desportivo do Futebol Clube de Parada

Município aposta na formação dos jovens
O Município de Paredes celebrou
um Protocolo de Colaboração com
a Junta de Freguesia de Parada de
Todeia, com vista à construção da
II Fase do Complexo Desportivo do
Futebol Clube de Parada e instalações sociais.
O presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, recordou a aposta do seu Executivo no alargamento
da prática desportiva juvenil a todo
o concelho, tendo-se criado um quadro de financiamento para o desporto com o objectivo de fazer com
que os clubes tenham financiamento
para as camadas jovens, ou seja até
aos 18 anos e tenham a perspicácia
para perceber que quanto mais atletas não federados tiverem, mais dinheiro terão para financiar a restante
actividade dos clubes. “Se a ideia era
boa, o resultado não podia ser melhor”, afirmou.
De acordo com o edil “passámos
de cerca de 200 atletas jovens que
gravitavam em volta do União Sport
Clube de Paredes, do Rebordosa Atlético Clube e do Aliados Futebol Clube de Lordelo (eram financiados com
450 mil euros), a quem reduzimos os
subsídios e utilizamos esse dinheiro para o distribuir por toda a gente,
para 3300 atletas. Em apenas 3 anos,

Obras em curso para construção de instalações
desportivas no concelho, com o apoio da autarquia
- Construção do Complexo Desportivo em Recarei, orçado em cerca
de 1 milhão de euros;
- Construção do Complexo Desportivo em Vandoma, orçado em
cerca de 1 milhão de euros;
- Construção do Complexo Desportivo em Gandra, com um
orçamento previsto de 1,5 milhão de euros.
aumentámos 3000 atletas apoiados
e clubes como o de Parada que recebia zero, recebe agora cerca de 13 mil
euros. Para Celso Ferreira “pensamos,

sobretudo, na formação desportiva, nos jovens e encaramos os clubes
como instrumentos fundamentais na
política de cidadania”.

O autarca garante que “é fundamental que os clubes assumam um
compromisso no combate ao abandono escolar, que assumam a sua componente de cidadania e ensinem aos
atletas como se comportar na rua,
num espaço público, como se comportar como cidadãos. Naturalmente
que para os clubes interessa, sobretudo, formar desportistas, a mim, enquanto Presidente de Câmara, importa que nos ajudem a formar cidadãos”.
O protocolo “sério” que o Município acaba de firmar com a Junta de
Freguesia de Parada de Todeia e, na-

turalmente, com o Futebol Clube de
Parada que vai ser o grande beneficiário e utilizador daquelas instalações,
segundo Celso Ferreira, “enquadra-se
completa e totalmente na visão que
o Município de Paredes tem para o
desporto juvenil e para a formação de
uma nova cidadania na nossa terra”.
“Temos de criar condições para
que as crianças e os jovens possam
chegar ao mercado de trabalho, ambicionar melhores remunerações e
assegurar, para todos nós, as reformas
que podem estar em causa daqui a 20
anos”, assegurou.
“Tenho uma grande fé que os dirigentes percebam qual a importância
que têm; tenho uma grande fé que os
dirigentes digam aos atletas que têm
que estudar, que têm que ser exigentes,
que têm que ser tão bons nos estudos,
como querem ser no desporto”, vincou
o autarca paredense.
Para Celso Ferreira “só desta maneira o concelho de Paredes pode dar
um passo e nós poderemos ambicionar um dia a ser uma terra mais qualificada. O dinheiro tem de ir para apostar nas pessoas, rigorosamente para
mais nada. É fundamental apostar nas
nossas crianças e nos nossos jovens e é
por isso que eu tenho muita fé que isto
vá resultar”.

Torneio inédito na região

Fim-de-semana dedicado ao hóquei na Sobreira

Inédita a iniciativa que atraiu dezenas de crianças e jovens na Sobreira.
Durante quatro dias, dez equipas realizaram muitos jogos de hóquei em patins na Sobreira.
“Putos do Hóquei”,“Estarolas”e“Galera do Pau” foram os vencedores do
primeiro Torneio 3X3 em Hóquei em
Patins da Casa do Povo de Sobreira.
Também o público compareceu em
número elevado no Pavilhão Ernesto
Silva, na Sobreira e contribuiu que a

Casa do Povo de Sobreira angariasse
alguns fundos para a próxima época,
na qual vai competir em três escalões
de formação.
A competição estava dividida por
três escalões e, no mais jovem (7 – 10
anos) os grandes vencedores foram
“Os Putos do Hóquei”, uma equipa
formada com base em jogadores de
escolares da Casa do Povo de Sobreira.
Este grupo ainda chegou a registar um
grande equilíbrio que, no entanto, ter-

minou com o abandono dos “Mourisquinhas”, cujos adeptos e responsáveis
chegaram envolveram-se em insultos
e tentativas de agressão ao árbitro do
encontro. Tudo isto perante o olhar
das crianças.
No escalão intermédio (11 – 13
anos), os “Estarolas” deram poucas hipóteses à concorrência. Formada por
jogadores da Casa do Povo de Sobreira
e do FC Porto, esta equipa marcou 58
golos e sofreu, somente, dois durante as

quatro vitórias que conquistou.
Entre os jogadores mais velhos (14
– 16 anos), a taça do primeiro lugar foi
para a “Galera do Pau”, um conjunto
formado com jogadores da AD Valongo e do Fânzeres.
O Torneio 3X3 em Hóquei em Patins da Casa do Povo de Sobreira disputou-se de quinta-feira a domingo
da semana passada e promoveu jogos
de 3X3. Para a organização, o balanço é
extremamente positivo.“Estamos mui-

to satisfeitos. Pensámos que todos se
divertiram, fossem jogadores ou adeptos”, referiu o director da Casa do Povo
de Sobreira, Rui Pedro Carvalho.
Este responsável salientou, ainda, as
verbas angariadas durante o torneio.
“Vamos ter, só nos escalões jovens, três
equipas em competição e o hóquei em
patins é um desporto caro e as ajudas
são poucas. Lembro que na Casa do
Povo de Sobreira nenhum atleta paga
para jogar”, afirmou.
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Desporto
Chegou ao fim a grande aventura
de percorrer Portugal em bicicleta.
Ao cabo de doze dias (onze etapas)
que ligaram Portimão a Felgueiras,
é tempo de glorificar os vencedores,
enaltecer o espírito de sacrifício de
todos quantos concluíram a prova
e de louvar o entusiasmo que milhares e milhares de portugueses emprestaram a uma manifestação desportiva que passa à porta de todos.
Mas o tempo também é de balanço. Longe da emoção da estrada é tempo de deitar contas à vida,
analisar pontos fortes e fracos, encontrar explicações para os falhanços e perceber quais as razões que
conduziram ao sucesso.
Para a Fercase-Paredes Rota dos
Móveis o objectivo era claro e nunca
foi escamoteado - a equipa liderada
por Mário Rocha apostava na experiência de Francisco Mancebo e de
Eladio Jiménez, aliada à irrequietude de André Cardoso e à irreverência de um grupo de jovens ciclistas
para chegar ao triunfo final.
Cedo, porém, se percebeu que
entre as intenções e a sua concretização mediava uma razoável distância, isto apesar da equipa, no seu
todo, se ter apresentado à partida
num excelente momento de forma.
A subida da Serra da Estrela foi
frustrante e o dia de descanso serviu para rever estratégias apostando
tudo numa segunda metade da prova em melhor plano.
Agora que a prova chegou ao
fim, o balanço fica marcado por
sentimentos contraditórios. Por um
lado a tranquilidade de quem levou
até ao limite as suas forças na tentativa de inverter a situação. É uma estranha sensação de dever cumprido,
tanto mais que à partida todos sabiam quais as limitações (orçamentais e não só) da equipa.
Nesta perspectiva, Mário Rocha
não hesita mesmo em classificar de
“bastante positivo” o sexto lugar na
geral individual de Francisco Mancebo e idêntica posição na classificação colectiva.
No outro prato da balança fica
a frustração por não se ter conseguido fazer mais, “correspondendo
às naturais expectativas de quem
apostou em nós - patrocinadores,
público, apoiantes, etc.”.
“Não podemos deixar de nos
sentir orgulhosos até porque, não
fora a queda do André Cardoso e
a avaria mecânica do David Vaz
(partiu a bicicleta) no contra-relógio final, a equipa teria conseguido
chegar ao quinto lugar” - afirmou o
director-desportivo da Fercase-Paredes Rota dos Móveis.
A apreciação pode, no entanto, ser feita numa perspectiva mais
global e, neste aspecto, Mário Rocha não tem dúvidas: “a 70.ª Volta a
Portugal pode não ter sido a melhor
de todas mais foi, seguramente, uma
das melhores ‘Voltas’ de sempre. A
uma organização impecável juntouse um percurso exigente mas excelente, um conjunto notável de equipas e de ciclistas e até a afluência de
público foi extraordinária”.
Aliás, o director-desportivo da

Mário Rocha faz balanço positivo da Volta a Portugal

“Fercase-Paredes Rota
dos Móveis cumpriu a sua
obrigação”

Fercase-Paredes Rota dos Móveis
focaliza bastante a questão do número de pessoas que a prova atraiu
às bermas das estradas:
“Se dúvidas existissem, penso
que ficou provado que os portugueses gostam mesmo bastante de ciclismo. Nenhuma modalidade consegue trazer tanta gente para a rua
pelo que não é exagero dizer que
este é um desporto de multidões”.
Do ponto de vista desportivo,
Mário Rocha lamenta que Eladio Ji-

**

“Não podemos deixar de
nos sentir orgulhosos
até porque, não fora
a queda do André
Cardoso e a avaria
mecânica do David
Vaz (partiu a bicicleta)
no contra-relógio
final, a equipa teria
conseguido chegar ao
quinto lugar”

ménez não tenha exteriorizado na
Volta a Portugal o “muito que já fez
esta temporada”.
“Embora os indicadores clínicos
não o revelassem, a verdade é que
o Eladio não se sentiu bem desde
o primeiro dia. Uma forma estranha de cansaço, talvez reflexo de
uma época longa e sempre em bom
plano, impediu-o de render o que
é habitual. Bem tentou compensar
com dedicação e esforço este défice
de força mas a verdade é que numa
prova como a Volta não há contemplações e o Eladio ‘pagou’ a factura
com um resultado menos condizente com o seu real valor”.
Uma explicação que também colhe cabimento em relação à prestação de André Cardoso, o vencedor
do Prémio da Montanha na edição
transacta da competição rainha do
ciclismo português.
“Sendo um jovem valor com futuro bastante promissor, acusou o
desgaste da participação nos Jogos
Olímpicos. Não tanto do ponto de
vista físico mas, muito especialmente, do ponto de psíquico. Foram viagens muito longas num curto espaço
de tempo, com grandes diferenças
horárias, e o André acabou por nunca se encontrar o que lhe reduziu as

hipóteses de lutar pela defesa do ceptro alcançado no ano passado”.
No mais, a avaliação de Mário
Rocha ao desempenho da sua equipa é bastante positiva, com especial
relevo para Virgílio Santos e David
Vaz, “excelentes sob todos os pontos
de vista o que provou quão acertada
foi a sua contratação”.
Uma palavra ainda para Francisco Mancebo. Apontado como
candidato à vitória final, assumiu o
estatuto de líder da equipa “apenas
acusando um pouco a responsabilidade de ter lutar para vencer”.
“Foi, no entanto, um bom desempenho e deixou claro que é elemento ab ter em conta para conquistas futuras”.
Chegou ao fim a Volta a Portugal2008. É tempo de pensar já no futuro. Um futuro que passa ainda pelas
competições calendarizadas até ao final da época olhos postos na construção de um plantel que em 2009 garanta os sucessos que agora escaparam.
Mesmo assim, é importante recordar que os resultados finais são
aceitáveis e vão muito para além
daquilo que seria esperar de uma
equipa que é apenas aquela que tem
o mais pequeno orçamento do pelotão nacional...
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Património

Minas de Ouro de Castromil
na Universidade Júnior
Decorreu, recentemente, na Universidade do Porto, a
Universidade Júnior, actividade que inclui as várias áreas do saber, desde as Ciências, as Letras, passando pela
Medicina e Artes… Esta é uma dinâmica dirigida aos
jovens de todo o país, desde o 5º até ao 11º ano.
As Minas de Ouro de Castromil, na freguesia da Sobreira, concelho de Paredes, foram, no âmbito dessa acção, alvo de um projecto destinado aos jovens do 9º ao
11º ano, que durante uma semana experimentaram diversas práticas relacionadas com a Geologia. O número
máximo de participantes correspondia a sete por semana, tendo participado um total de vinte e sete com idades, que variaram entre os 14 e os 17 anos.
Os jovens que integraram esta actividade vieram de
vários pontos do país, designadamente do Porto, Vila
Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, de Santa Maria da Feira, Braga, Santarém e Mação.
A acção decorreu entre a Faculdade de Ciências e as
Minas de Ouro de Castromil. Na faculdade decorreram
sessões de esclarecimento interactivas, observação ao
microscópio de minerais e amostras recolhidas durante as actividades de campo e visitas aos laboratórios do
Departamento de Geologia. Nas saídas de campo, com
realização de um percurso pedestre foi possível a observação de vários aspectos geológicos e visitas subterrâneas às minas de Covas de Castromil e Serra da Quinta;
actividades de Prospecção Geoquímica (separação do
ouro utilizando a bateia, nas margens do Rio Sousa) e
Geofísica (resistividade eléctrica e sísmica). Puderam,
ainda, visitar os Museus de Mineralogia e da Ciência.
O protocolo estabelecido entre o Município de Paredes e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto tornou possível, pelo terceiro ano consecutivo, a realização da actividade “Aventura nas Minas de Ouro de
Castromil”.
Esta actividade contou com a Câmara Municipal de
Paredes na disponibilização da geóloga Natália Félix,
como monitora e o transporte para a deslocação dos
participantes, entre a Faculdade e as Minas de Castromil, Sobreira.
Estas dinâmicas têm por objectivo promover e divulgar o património geológico e mineiro de Castromil
junto dos jovens, alertando-os para a importância da
sua preservação, assim como, para um melhor entendimento da utilização dos recursos geológicos, indispensáveis para o funcionamento e bem-estar das sociedades actuais.

A Estatuária em Espaço
Público - Contributo
do Município de
Paredes
O Município de Paredes participou no workshop “Turismo Cultural:
Valorização do Património Estatuário em Espaço Público”, que decorreu
na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.
Este workshop surge no âmbito do Projecto POCI/HEC/59348/2004
“Impacto histórico-económico urbanístico da Estatuária em espaço
público. Aplicação a Portugal nos séculos XIX e XX”, desenvolvido
pelo Núcleo de Investigação em Economia Europeia, Industrial e
Internacional.
A presença dos representantes dos Pelouros do Turismo e da Cultura
do Município de Paredes neste workshop surge na sequência
do levantamento e registo da Estatuária em espaço público no
concelho e do preenchimento dos inquéritos no âmbito do referido
Projecto, tendo como objectivo a partilha de conhecimentos
entre intervenientes das Universidades, escultores e elementos da
autarquias, de modo a encontrar formas de dinamização, valorização
do Património Estatuário que embelezam e marcam lugares.
A Estatuária em Espaço Público pode potenciar a turistificação do
Território e da Cultura, se lhes associar o Turismo Criativo, pelo
que não deve assentar, apenas, no embelezamento urbanístico,
mas desencadear valores de identidade, motivações e experiências
culturais.
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Vida Municipal
Residente em Duas
Igrejas celebrou
103 º aniversário

CONTACTOS ÚTEIS

FESTAS
AGUIAR DE SOUSA

Câmara Municipal de Paredes

Festa de S Sebastião - 26 a 29 de Setembro

4580-130 Paredes

BALTAR

Telef. 255 788 800 Fax: 255 782 155 E-mail: cmparedes@cm-paredes.pt

FESTA DE S. MIGUEL - 27 e 28 de Setembro

Nascido a 25 de Agosto de 1905, Agostinho Ribeiro
da Mota, residente na freguesia de Duas Igrejas, festejou
o 103º aniversário na presença de mais de uma centena
de pessoas, entre familiares e amigos. Com 5 filhos e
dezenas de netos e bisnetos este paredense goza de perfeita
saúde. O Presidente da Junta de Freguesia de Duas Igrejas
associou-se à festividade fazendo votos para que aquele
encontro tenha continuidade.

Parque José Guilherme

PISCINAS MUNICIPAIS
Lordelo......................................................................................224 449 043

BEIRE
FESTA DE S. Luis - 20 e 21 de Setembro
BESTEIROS

Paredes.....................................................................................255 788 893
Rebordosa................................................................................224 159 177
Rota dos Móveis, Recarei.........................................................224 337 420

Festa de São Cosme e São Damião Santos - 13 e 14 de Setembro

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

BITARÃES
Festa de Nª Sr ª dos Chãos - 7 e 8 de Setembro
CETE

Biblioteca Municipal......................................................255 785 970
Casa da Cultura...............................................................255 780 440
SERVIÇOS DO AMBIENTE

Festa da Senhora do Vale - 13 e 14 de Setembro

ECOCENTROS
Cristelo......................................................................................962 050 235

CRISTELO

Lordelo......................................................................................962 050 233

Festa de S Miguel - 27 e 28 de Setembro

Paredes.....................................................................................962 050 234
- Linha de Ambiente..................................................................255 788 999

Gandra

- E-mail......................................................... linhambiente@cm-paredes.pt

Festa de S Miguel - 27 e 28 de Setembro

- Horto Municipal......................................................................255 776 713
- Veolia, Águas de Paredes.......................................................255 880 770

SOBREIRA
Festa da Senhora do Pinhal - 5, 6 e 7 de Setembro

Polícia Municipal..............................................................255 788 917
Protecção civil............................................. 255788800; 961935288

VILA NOVA DE CARROS
Festa de NOSSA Senhora dA BATALHA - 5, 6 e 7 de Setembro

AGENDA ASSOCIAÇÕES

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Baltar........................................................................................ 224 151 632
Cete...........................................................................................255 755 720
Lordelo......................................................................................224 447 777

Duração: 20 min; M/ 4anos.

Exposição

Especial Cinema

Açores - Org.: Biblioteca da Fundação A Lord

5 de Setembro

06 de setembro - 15h30 – O Talentoso

Escritor do Mês

Passeio anual para cidadãos da freguesia com 60

Duração: 138 min. M/12 anos.

José Rodrigues dos Santos

CENTROS DE SAÚDE

ou mais anos de idade (itinerário: Baltar, Lamego,

13 de setembro - 15h30 – Os Miseráveis

Org. Biblioteca da Fundação A Lord

Baltar.........................................................................................224 151 669

S. Pedro do Sul, Curia e Baltar).

Duração: 130 min; M/12 anos.

BALTAR

BANDA DE mÚSICA de CETE

20 de setembro - 15h30 – O Medo Reina

BIBLIOTECA A LORD

Paredes.....................................................................................255 788 788
Rebordosa................................................................................224 157 440

Cristelo......................................................................................255 782 454
Gandra......................................................................................224 157 630

Duração: 98 min; M/12 anos.

7 de Setembro - Milhundos, Penafiel, 09h00 – 20h00;

Lordelo......................................................................................224 442 720

Uma História

27 de setembro - 15h30 – Conhece Joe Black?

14 de Setembro - Senhora do Vale, Cete, 09h00 –

Paredes.....................................................................................255 782 318

01 de setembro – 10h30 – Os três ursos (Editora Abril)

Duração: 174 min; M/12 anos.

01h00 (com Banda Marcial de Bairros);

Rebordosa................................................................................224 112 266

8 de setembro – 10h30 – A Pequenina (Editora Abril)

Exposições

21de Setembro - Encontro de Bandas, Castro

Sobreira.....................................................................................224 331 525

15 de setembro – 10h30 – Arroz do Céu (Contex-

Desportos Radicais Aéreos

Daire (com Banda de Música dos Bombeiros Vo-

- Cruz Vermelha de Sobreira....................................................224 332 334

to e Imagem)

Org.: Biblioteca da Fundação A Lord

luntários de Castro Daire e Banda de Música Flor

- Cruz Vermelha de Vilela..........................................................255 872 115

22 de setembro - 10h30 – Aventuras de uma goti-

Exposição Itinerante

da Mocidade Junqueirense);

nha de água (Campo das Letras)

- Rios de Portugal - Patente no Centro de Saúde

28 de Setembro – Urrô, Penafiel, 09h00 até ao

GNR

29 de setembro - 10h30 – O nabo gigante (Gailivro)

de Lordelo (Org.: Biblioteca da Fundação A Lord)

Lordelo......................................................................................224 441 838

Teatro de Fantoches

- A Peneda Gerês - Patente no CFPIMM (Centro de

pôr do sol.
Cristelo

2;3;5;9;10;12;16;17;19;23;24;26 e 30

Formação Profissional das Indústrias da Madeira e do

5, 6 e 7 de Setembro

11H00 – O Aladino

Mobiliário) – (Org.: Biblioteca da Fundação A Lord)

Fim de semana cultural, organizado pela Junta de

Actividades

Escritor do Mês

Freguesia de Cristelo

Caixa-Biblioteca:Serviço de leitura em presença no

Inês Pedrosa - «Nunca é tarde»

Centro de Saúde de Lordelo.

A Biblioteca da Fundação A Lord concebeu uma

27 de Setembro

Sessão de Cinema

nova actividade cultural relacionada com a dinami-

Paredes Moda 2008

04 de setembro - 10h30 – O Princepezinho

zação do Livro e da Leitura. «Nunca é tarde» reali-

Parque José Guilherme, 21h00

Duração: 60 min. M/ 4 anos.

za-se no Auditório da Biblioteca, à sexta-feira, pe-

4 a 12 de Outubro

11 de setembro - 10h30 – Letras Mágicas

las 15h00. As marcações deverão ser feitas para o

17ª Mostra de Mobiliário “Paredes – Rota

Duração: 40 min. M/ 4 anos.

telefone. 224449140 ou e-mail biblioteca@alord.pt.

dos Móveis na Intercasa” - FIL Feira Interna-

18 de setembro - 10h30 – Descobre mais veícu-

Programa de Animação Setembro

cional de Lisboa

los. Duração: 20 min; M/ 4 anos.

Filantropia / ADIL

- Organização: Co-parceria Município de Paredes e

25 de setembro - 10h30 – Descobre os 5 sentidos

Continua a exposição do traje

Associação Empresarial de Paredes

AEPAREDES

Agenda Municipal – Setembro
CULTURA

“O SEMEADOR DE PALAVRAS” – Companhia de

26 Setembro

Teatro do Vale do Sousa, Casa da Cultura

13 e 14 de Setembro - Lordelo

DESPORTO

Programa Conta-me Histórias - 3º Ciclo -

de Paredes, 16h00

Campeonato do Mundo de Trial Outdoor

Espectáculo “Mão Morta” - Casa da Cultu-

Acção Social

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
FARMÁCIAS NO CONCELHO
- Central, Lugar da Estação, Sobreira......................................224 330 541
- Central de Rebordosa, Av. Eng. Adelino A. Costa, Rebord..224 442 073
- Confiança, Largo Nuno Álvares, Castelões Cepeda.............255 781 272
- De Recarei, Igreja, Recarei.....................................................224 339 059
- 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, Senh. Guia, Vandoma....224 159 794

ra de Paredes, 21h30

22-26 de Setembro

20 de Setembro

- Senhora do Vale, Av. Senhora do Vale, Cete.................. 255 755 030/1/2

Programa Famílias

Semana Sénior

Pavilhão Rota dos Móveis

- Vasconcelos, Lugar de Tanque, Baltar...................................224 151 610

Educação

Jogo de qualificação para o Europeu de

- Vitória, Talho, Beire..............................................................255 782 024/5

“O MUNDO GIRA AO CONTRÁRIO” – Companhia

5 de Setembro

Basquetebol Seniores Masculinos 17h00

de Teatro Vale do Sousa e Tutti la Tulli Tro-

Início ano Lectivo – Pavilhão Rota dos Mó-

(Portugal – Letónia)

li, Casa da Cultura de Paredes, 16h00

veis, 19h30

14 de Setembro

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
PERMANENTE MÊS DE SETEMBRO
(A farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente,

28 de Setembro

desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte)
1ª Semana (1-7 de Setembro)

Dias de não recolha de lixo em 2008

Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
2ª Semana (8-14 de Setembro)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
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** 1 de Novembro – Dia de Todos os Santos
** 8 de Dezembro – Dia de Nossa Senhora da Conceição

3ª Semana (15-21 de Setembro)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
4ª Semana (22-28 de Setembro)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
5ª Semana (29-30 de Setembro)

** 25 de Dezembro – Natal

Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
Nota: As restantes farmácias encontram-se em regime de Disponibilidade

