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Debate
“Empreendedorismo”

Falar de empreendedorismo é falar da capacidade humana de suplantar limites. É também falar de conhecimento,
inovação, sabedoria, visão, ousadia e coragem. Este debate,
o segundo que a APPIS realiza, pretende debater todos estes
conceitos e a forma como interligados podem tornar uma
sociedade mais competitiva.
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Mobelco investe em
Paredes 4,5 milhões
de euros

Turismo Página 5

“À Descoberta da
Gastronomia da Rota
dos Móveis” com balanço
positivo
A 3.ª edição do evento “À
Descoberta da Gastronomia
da Rota dos Móveis” decorreu, como habitualmente, durante os fins-de-semana do
mês de Novembro. Esta iniciativa assume-se, cada vez
mais, como um evento de referência no conjunto de actividades desenvolvidas ao
longo do ano pelo Município
de Paredes.
O prato “Típico Gourmet
– Lombinho de Porco à Paredes” foi, de resto, muito
apreciado pelos clientes que
visitaram os restaurantes aderentes, assim como a sobremesa “Sabores de Paredes”.
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4.º contentor seguiu para Timor

A Mobelco – Professional Design Solutions (Arquitectos
de Cozinha e Banho) acaba de lançar a primeira pedra de
mais uma empresa que se instalará, desta feita, no Parque
Empresarial de Paredes, (Baltar/Parada).
A empresa, com sede na Maia, pretende investir cerca de
4,5 milhões de euros numa área de 9700 metros quadrados
e deverá criar 60 postos de trabalho.

O Município de Paredes
enviou, recentemente, o 4.ª
contentor com destino ao
Centro Tecnológico Rota
dos Móveis, em Baucau,
Timor Leste.
De acordo com o presidente da Câmara Municipal
de Paredes, Celso Ferreira neste momento a fábrica instalada em Baucau “já
produz mobiliário para
organismos oficiais, como
embaixadas, hotelaria, escolas, numa lógica de formação e produção”.

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

2 · PAREDES · Dezembro 2008

Actividades Económicas

Lançamento da 1ª pedra da empresa Mobelco – Professional Design

Mais 4,5 milhões de euros de investimento
em Paredes
A Mobelco – Professional Design Solutions (Arquitectos de
Cozinha e Banho) acaba de lançar
a primeira pedra de mais uma empresa que se instalará, desta feita,
no Parque Empresarial de Paredes,
(Baltar/Parada).

A empresa, com sede na Maia,
pretende investir cerca de 4,5 milhões de euros numa área de 9700
metros quadrados e deverá criar
60 postos de trabalho.
A obra estará concluída dentro
de nove meses. Os responsáveis

pela empresa optarem por investir
em Paredes “pela aposta na qualidade da mão-de-obra” e “excelente localização da zona industrial de
Baltar”.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Paredes, Celso Ferrei-

ra, “trata-se de uma empresa altamente responsável, com padrões de
qualidade de excelência”.
Celso Ferreira fez votos para que
a “construção corra bem em todos
os aspectos, seja rápida e vá ao encontro das expectativas”.

Sublinhou que a autarquia paredense está disponível para colaborar
com a empresa no que for necessário, pois de acordo com o autarca
“os investidores aqui são acarinhados, a nossa missão é sermos facilitadores dos investimentos”.
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Actividades Económicas
Timor recebe 4.º contentor de materiais doados pela Câmara de Paredes

Paredes dá continuidade à
cooperação com Timor
O Município de Paredes enviou, recentemente, o 4.º contentor com destino ao Centro Tecnológico Rota dos
Móveis, em Baucau, Timor Leste.
De acordo com o presidente da
Câmara Municipal de Paredes, Celso
Ferreira neste momento a fábrica instalada em Baucau “já produz mobiliário para organismos oficiais, como
embaixadas, hotelaria, escolas, numa
lógica de formação e produção”. O autarca tem expectativa que dentro de
três anos os timorenses possam gerir
e desenvolver na totalidade o projecto,
sem necessitarem da nossa ajuda”.
Para o edil “trata-se de um projecto de cooperação, de responsabilidade social dos empresários a Rota dos
Móveis para um povo irmão que necessita de ferramentas para se desenvolver”.
Celso Ferreira acredita que a médio prazo “pode acontecer em Timor
o que aconteceu em Paredes, ou seja,
o crescimento do sector industrial,
até porque têm matérias-primas e são
criativos, pessoas habilidosas. Sabem
trabalhar e manusear os instrumentos
e têm tido resultados muto interessantes”. “Se calhar estamos na presença de
uma geminação que já existe no plano
formal e que pode acentuar-se com a
relação histórica deste sector económico”, acrescenta.
Explica que fruto deste projecto
“temos sido contactados por inúmeros empresários que têm tecnologia
que já não usam e que gostariam de
doar para projectos similares”.
Celso Ferreira deu conta, que neste sentido, “decidimos avançar com a
Conferência de Doadores de Tecnologia Industrial que vai ter lugar no próximo ano”. “Vamos dar um contributo
muito importante com aquilo que é
uma intervenção industrial em Timor

e quando o projecto estiver no terreno
podem ser criados milhares de postos
de trabalho, ou milhares de profissões
industriais que é o que precisam e não
têm”. Lembra que “podemos estar na
presença de um doa maiores projectos
de cooperação da Lusofonia que nos
deixa a todos muito orgulhosos”.
Para o Padre Feliciano Garcês, impulsionador do projecto “Uma fábrica
para Timor” referiu que este momento aquela unidade fabril está preparada “para acolher um tronco e fazer
dele um móvel perfeitamente embalado”. Avançou que para além dos 50
postos de trabalho directos estão envolvidas no Centro Tecnológico de
Baucau mais de 500 famílias.

**

“Uma fábrica para Timor”

Sendo Paredes um dos concelhos
com o maior número de indústrias de
mobiliário do país (1268), com esta
iniciativa teve como objectivo assumir
um papel importante na cooperação
económica, industrial e profissional
com Timor Leste.
Ambas as instituições celebraram
um protocolo que teve como finalidade o envio de máquinas e tecnologias
necessárias para o funcionamento da
fábrica de móveis. Em contrapartida,
a diocese de Baucau cedeu o edifício
para a implementação da fábrica e o
abastecimento de energia eléctrica
para a mesma.
Para concretizar esta iniciativa, a
autarquia paredense criou a Associação para a Cooperação com Timor,
que engloba todo o Executivo camarário, o padre Feliciano Garcês (interlocutor entre a Câmara e a Diocese de
Baucau) e um industrial do concelho.
Numa primeira fase, no dia 9 de
Fevereiro de 2005, foi enviado um
primeiro carregamento de máquinas

4.º Contentor

“Uma fábrica para Timor” é
um projecto de cooperação entre
a Câmara Municipal de Paredes e
a Diocese de Baucau para a implementação de uma fábrica de produção de mobiliário em Baucau.
A fase de montagem decorreu na 2.ª quinzena de Fevereiro e
1.ª de Março de 2007, tendo sido
inaugurada no dia 19 de Março.
Esta fábrica tem a denominação
“Centro Tecnológico Paredes Baucau Rota dos Móveis”.
Irão seguir neste contentor ferramentas, máquinas, tintas, vernizes, ferragens, lixas, etc., tendo
sido algum do equipamento doado e outro adquirido, para assegurar o bom funcionamento da
fábrica.
Na sequência de um protocolo
assinado entre a ANIVEC/APIV,
a Diocese de Baucau e o Município de Paredes e apostando na cooperação económica, industrial
e profissional foram doadas pelo
CIVEC (Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário
e Confecção) várias máquinas de
costura, que irão ser distribuídas
pela Diocese de Baucau a várias famílias. Assim as famílias serão dotados de meios de produção que
permitirão produzir para uso próprio e para comercializar a partir
das suas casas. Ou seja lançar as
bases de uma economia familar.
Irão ser também enviados livros, roupas, roupas de cama, medicamentos, brinquedos, calçado,
enlatados, conservas, material escolar, extintores e jogos didácticos,
doados por particulares.

de mobiliário para criar uma unidade industrial de raiz no território de
Timor.
A colaboração estabelecida entre a
autarquia, as empresas de mobiliário
da região e a Diocese de Baucau contribuiu para a reconstrução de Timor.
A participação de Paredes possibilita a produção de mobiliário escolar para as escolas daquele território
e tudo será feito para que a criação de
novas profissões ligadas ao sector da
madeira e do mobiliário seja uma realidade. De referir que o protocolo prevê, ainda, a formação anual de 100 novos operários.
A fase de montagem decorreu na
segunda quinzena de Fevereiro e a
primeira de Março de 2007. Assim foi
criado o Centro Tecnológico de Baucau Rota dos Móveis. A inauguração
decorreu no dia 19 de Março de 2007,
data duplamente simbólica: dia de S.
José e dia da comemoração do décimo
aniversário da diocese de Baucau.
De acordo com o relatório “Uma
fábrica para Timor”: “o principal obParedes instala 1º
Centro Internet em
Timor

A Câmara Municipal com a
colaboração da Introduxi, entre
outras empresas, enviou computadores destinados a montar
o 1º Centro de acesso à Internet
em Baucau. Esta iniciativa permitirá aos cidadãos timorenses
sentirem-se mais integrados na
sociedade global e aceder a informação importante para o seu
desenvolvimento.

Empresas que doaram
máquinas/equipamento
para o 4.º contentor:

Casa Castelo de Castelo & Filhos, Lda.; Ediliber Editora de
Publicações, Lda.; Fercase –
Seabra & Babo, Lda.; Jocilma
– Indústria de Móveis, S. A. ;
Maria de Fátima dos Santos Ribeiro; Tintas 2000; Introduxi Computadores, Multimédia e
Serviços, S.A.
jectivo deste projecto consiste em
criar postos de trabalho para uma população que não tem trabalho e que
o procura. São muitos os jovens que
podem vir a integrar este projecto. A
falta de experiência profissional destes
jovens seria garantida por alguns elementos mais velhos. Têm, aqui, uma
grande importância os formadores
que irão de Portugal”.
O momento da visita do Presidente
da República timorense, Ramos Horta, a Portugal, o presidente da Câmara
Municipal de Paredes referiu que “o
êxito do primeiro projecto leva-nos a
crer que este modelo de cooperação
poderá vir a registar idêntico sucesso
em outras áreas, nomeadamente industriais e agrícolas”.
Refira-se que um dos técnicos que
partiu há alguns meses para dar formação no Centro Tecnológico de
Baucau Rota dos Móveis ainda se encontra em Baucau para “transmitir
conhecimento industrial”, afirma o
presidente da Câmara Municipal de
Paredes, Celso Ferreira.
De salientar que o Centro Tecnológico Rota dos Móveis de Baucau integra,
este momento, 50 trabalhadores.
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Turismo

Professores das AEC’s
participaram na
“Empreendedorismo”
mini-caminhada da
maratona do Porto
Debate no dia 3 de Dezembro de 2008, pelas
18 horas, na Casa da Cultura de Paredes

Falar de empreendedorismo é falar
da capacidade humana de suplantar limites. É também falar de conhecimento, inovação, sabedoria, visão, ousadia
e coragem. Este debate, o segundo que
a APPIS realiza, pretende debater todos estes conceitos e a forma como interligados podem tornar uma sociedade
mais competitiva.
PROGRAMA
ABERTURA (18h00)

Celso Ferreira – Presidente
do Município de Paredes
António Rocha – Presidente da
Direcção da Associação Paredes
pela Inclusão Social
DEBATE

Tal como era esperado, a participação na
mini-caminhada da maratona do Porto foi
uma grande festa.
Os professores das AEC’s de Paredes marcaram presença e desfrutaram de uma manhã
desportiva e soalheira fantástica. Caminha-

Carlos Daniel - Moderador
Peter Kelly – Helsinki Scholl of Creative
Entrepreneurship
Vitor Figueiredo – Direcção Geral de
Inovação e Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação
Miguel Monteiro - Introduxi - Computadores, Multimédia e Serviços, S.A.
CONVIDADOS:

Comunidade educativa e sector
empresarial
CONTACTOS:
Parque José Guilherme
4580-130 Paredes
Tel.: 255 788 800/59 Fax: 255 782 155
Email:
alexandra.teixeira@cm-paredes.pt

ram, correram e estreitaram laços com outras
escolas e reviram colegas que já trabalharam
no Município. Uma palavra especial para o
“dragão” Miguel Lopes, que um dia após o desaire portista com o Leixões, fez os 42 quilómetros non stop da maratona.

Concurso “Postais de Natal”
O pelouro da Educação da
Câmara Municipal de Paredes vai promover, à semelhança

dos anos anteriores, um concurso designado “Postais de Natal”,
que terá como objectivo escolher

o trabalho que servirá de base à
produção do Postal de Natal que
será utilizado por vários serviços

do município paredense na quadra natalícia. O desafio foi lançado às várias escolas do pré-escolar

e 1º ciclo. A exposição dos trabalhos decorrerá durante o mês
de Dezembro.
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Educação

“À Descoberta da Gastronomia da Rota dos
Móveis” com balanço positivo
A 3.ª edição do evento “À Descoberta da Gastronomia da Rota
dos Móveis” decorreu, como habitualmente, durante os fins-desemana do mês de Novembro.
Esta iniciativa assume-se, cada
vez mais, como um evento de referência no conjunto de actividades desenvolvidas ao longo do
ano pelo Município de Paredes.
O prato “Típico Gourmet –
Lombinho de Porco à Paredes”
foi, de resto, muito apreciado pelos clientes que visitaram os restaurantes aderentes, assim como
a sobremesa “Sabores de Paredes”.
Houve restaurantes que utilizaram a sobremesa todos os dias,
pois foi expressamente reconhecida a qualidade, o aspecto e o sabor como “muito agradável”.
A exemplo do que aconteceu
nas edições anteriores, todos os
clientes que visitaram os restaurantes aderentes no decurso deste
evento levaram para casa um garfo de madeira. Estes garfos foram
concebidos no concelho de Paredes pela Instituição Emaús e por
um artesão de Rebordosa.
O vereador responsável pelo Pelouro do Turismo, Mário Rocha,
faz um balanço positivo do even-

to. Sublinha que os restaurantes
já acolheram a iniciativa como
um marco que contribui decisivamente para o desenvolvimento
turístico do Município. Acredita
que o prato típico e a sobremesa criados no âmbito da terceira
edição “À Descoberta da Gastronomia da Rota dos Móveis” vão
ser muito bem aceites, quer pelos
paredenses, quer por quem visita
o concelho de Paredes.

Entrevista ao Chefe Rui
do Restaurante Terramar

Cor, Textura,
Sabor, Equilíbrio
e Apresentação
O Restaurante Terramar abriu
em Junho de 2007 e assume-se
como uma alternativa gastronómica de qualidade em Paredes.
- Qual a sua opinião acerca do
prato “Típico Gourmet – Lombinho de Porco à Paredes” e da sobremesa “Sabores de Paredes”?
Ambos merecem um parecer individual excelente. Em cada prato
conseguiu chegar-se a um bom resultado final.
- Qual a reacção dos clientes?
Existe uma expectativa criada acerca do prato. Após a sua degustação, fica sem dúvida, o resultado de
uma boa experiência.
- Acredita que os paredenses já
acolheram Novembro como o
mês da Gastronomia?
Ainda não, sinto que o efeito tem
sido mais evidente nas áreas periféricas do concelho.

- Considera que este evento contribui para o desenvolvimento turístico do concelho de Paredes?
Sim, poderá ter bons resultados
para o sector económico da nossa
actividade, mas terá de haver uma
maior persistência e intensidade na
divulgação.
- Na sua opinião, a iniciativa deve
ter continuidade?
Sim, sem dúvida alguma. Apenas saliento que terá de haver uma
maior união dos empresários do
sector para se obterem melhores
resultados.

No âmbito desta iniciativa
tiveram lugar dois workshops
num dos espaços do mercado
da renovada Feira de Paredes, a
cargo do Chefe Chakall.
Estes workshops tiveram
como objectivo a criação do
prato típico de Paredes, em conjunto com os restaurantes que
aderiram à iniciativa.

**

Chefe Chakall

Chakall é um viajante, um
cozinheiro e um apaixonado.
Talvez não por esta ordem, mas
só ele poderá definir a ordem
certa: um homem que viaja e se
apaixona por lugares distantes
e que colecciona sabores. Um
apaixonado pela cozinha e pelos
países que percorre. Um Chefe
que cozinha e viaja com paixão.
A sua imagem de marca é
marcada pelo turbante que
substitui o típico chapéu de
Chefe, e pelo cerrado sotaque
argentino. Duas características que, aliadas ao seu domínio da cozinha e ao seu apurado
sentido de humor, lhe conferiram um aspecto singular e uma
abordagem diferente da cozinha
internacional.
Chakall nasceu em Tigre,
Buenos Aires, a 5 de Junho de
1972. é filho de cinco culturas,
com família de origem galega,
suíço/alemã, basco francês, italiana e Argentina. Antes de ser
Chefe, estudou jornalismo na
Universidad del Salvador, trabalhando paralelamente como
jornalista no diário El Cronista
de Buenos Aires.
Hoje já conta com um programa de televisão, com um livro de receitas editado, uma
empresa especializada em catering e semanalmente faz vá-

rios espectáculos ao vivo no nosso
país e fora dele. Além de inúme-

ros prémios nacionais e internacionais.

6 · PAREDES · Dezembro 2008

Atelier Natal
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Saúde

Município “vestiu-se” de cor-de-rosa para
assinalar o Dia Nacional da Prevenção do
Cancro da Mama
Numa iniciativa de sensibilização, o Pelouro da Saúde da Autarquia de Paredes, em colaboração
com a Liga Portuguesa Contra
o Cancro – Núcleo Regional do
Norte, assinalou a data de 30 de
Outubro, Dia Nacional da Prevenção do Cancro da Mama.
Das acções desenvolvidas, Aula

de Ioga e Largada de Balões, a Sessão de Testemunhos das voluntárias do Movimento Vencer e Viver, dirigida às funcionárias do
Município, foi sem dúvida, uma
das mais impressionantes. Este
Movimento, decorrente da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, é
constituído por mulheres sobre-

viventes ao cancro da mama que,
diariamente, dão o seu contributo
para apoiar vítimas desta doença,
os seus familiares e amigos.
No Salão Nobre dos Paços do
Concelho e perante uma plateia
rosa, o Vereador da Saúde, Pedro
Mendes, ressalvou a preocupação
crescente com este caso, ao mesmo tempo que aplaudiu a imensa
força destas mulheres.
As voluntárias explicaram o
princípio que rege o Movimento
Vencer e Viver, o princípio de uma
para a outra, ou seja, a importância de dar o seu testemunho a outra mulher. Vencer a doença para
continuar a Viver é o seu lema.
Na sua exposição, referiram
que o número de casos de cancro da mama tem aumentado nos
últimos tempos, mas salvaguardaram que também tem aumentado o número de sobreviventes.
Este triunfo deve-se, sobretudo,
a um dos grandes objectivos que
possuem – a detecção precoce do
cancro.
Para que isto seja possível, estas

vencedoras apelam à população
feminina para que se conheça a si
própria, de modo a realizar, uma
vez por mês, o auto-exame das
mamas. Foi este o conselho dado
por Carolina Negreiros e Ana de

Lurdes Pires.
No final da sessão, foram distribuídos panfletos explicativos do
auto-exame e pin’s (laço cor-derosa) que simbolizam esta batalha
que é de todos.

Campanha inédita

Sociedade Civil em torno da Diabetes
**

No dia 14 de Novembro foi comemorado o Dia Mundial da Diabetes.
Recorde-se que o Dia Mundial
da Diabetes foi apresentado pela
Federação Internacional da Diabetes e pela Organização Mundial
de Saúde, como resposta à preocupação criada pelo aumento
significativo do número de casos
de diabetes registados em todo o
mundo.

**

O Município de Paredes
associou-se ao Centro
Hospitalar do Tâmega e
Sousa nesta iniciativa

Neste sentido, no passado dia
13 de Novembro, no auditório do
Centro Hospitalar do Tâmega e
Sousa, teve lugar uma grande iniciativa pública com a participação de diversas individualidades,
onde foi dado a conhecer a real dimensão da campanha da Diabetes,
promovida pelo CHTS, que passou já as fronteiras nacionais, ao
associar-se à Federação Internacional da Diabetes e Organização
Mundial de Saúde. Esta iniciativa
contou com a presença do verea-

dor com o pelouro da Saúde, Pedro Mendes.
Nesta cerimónia, foram anunciados publicamente os diversos
edifícios/monumentos históricos
que vão estar, a partir de dia 13,
iluminados de azul para sensibili-

zar a população para a problemática da Diabetes.
Esta vertente da campanha,
inédita na Região, é provavelmente a maior do País, podendo mesmo ultrapassar alguns países europeus.

Campanha em números:

- Iluminação de cerca de 20
edifícios/monumentos
históricos em toda a região (Amarante,
Baião, Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e
Penafiel).
- Colocação de 30 outdoors, em
toda a região, com alertas sobre
a doença, tendo sido conseguida
a união de 9 autarquias em torno desta campanha da Diabetes.
(Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada, Marco de
Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel).
- Até dia 14, Médicos do CHTS
deslocaram-se a várias escolas da
região para “dar aulas” sobre a
Diabetes.
- Distribuição, de milhares de
folhetos sobre a Diabetes.
- Duas grandes sessões de esclarecimento nos auditórios dos
Hospitais de Amarante e Penafiel,
com alunos das escolas secundárias, designadamente de Paredes,
onde estiveram presentes doentes
diabéticos com profissões de sucesso (Médico, Jornalista, Piloto

de Ralis, Professor, Carpinteiro)
que deram o seu testemunho sobre como viver com a doença.
- Realização de Peddy Paper
em Amarante e Penafiel, com alunos das escolas secundárias, promovido pelo Serviço de Medicina
Interna e com o apoio das Ligas
de Amigos dos Hospitais de São
Gonçalo e Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa.
- Milhares de pessoas estiveram
presentes na concentração Motard
de Inverno em Penafiel onde usaram uma pulseira azul para chamar à atenção para esta doença e
simultaneamente centenas de motas tiveram presas tiras de pano
azul aos veículos de duas rodas.
O Centro Hospitalar, está naturalmente orgulhoso por ter conseguido mobilizar a sociedade civil
e contribuir para sensibilizar esta
comunidade de mais de meio milhão de pessoas para uma doença
silenciosa mas altamente incapacitante.
A Câmara Municipal de Paredes foi um dos 20 edifícios que esteve iluminado (a azul) nas noites
de 14 para 15 e de 15 para 16 de
Novembro
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Ambiente

Limpeza
de mato em
Aguiar de
Sousa juntou
população

Novo
carro ao
serviço do
Ambiente
O Município de Paredes adquiriu um novo carro eléctrico, no
valor de 14 mil euros, para prestar
apoio ao Parque da Cidade de Paredes. Um veículo não poluente,
silencioso e amigo do Ambiente.
Características: Motor de 36V;
Velocidade de 22 KM/h e capacidade de carga de 227 Kg.

Obra de construção do
sistema de desodorização
na ETAR de Baltar
A Veolia Água – Águas de Paredes encontra-se, neste momento,
a promover uma obra de beneficiação da ETAR de Baltar, um investimento de 35 mil euros, com o
intuito de minimizar os impactos
dessa instalação na população envolvente.
As obras consistem na construção de um sistema de desodorização na obra de entrada, local onde
os odores são mais intensos.
O sistema de tratamento de
odores consiste na construção de
um edifício e na instalação de um
filtro de carvão activado, com uma
capacidade de tratamento de gases
de 1400 m3/h.
A par dessa infra-estrutura foi
efectuada a plantação de cedros,

que funcionarão como barreira adicional de cheiros, que ainda
poderão ser emanados pela instalação.

A conclusão dos trabalhos está prevista para o final de Dezembro, altura em que o arranque do sistema
está, também, previsto.

No passado dia 15 de Novembro, a AP – Águas de Paredes, S.A., promoveu na freguesia de Aguiar de Sousa,
mais concretamente no Lugar de Sarnada, uma acção
que teve como objectivo o envolvimento da população
numa limpeza de mato em torno da Estação de Tratamento de Água que a AP explora no local e que abastece
os núcleos populacionais de Sarnada e Senande.
Pelas 10h30, junto à Estação de Tratamento, teve lugar a recepção e explicação dos trabalhos. De seguida,
com ajuda de uma máquina retro-escavadora teve início
a limpeza do mato.
No final, pelas 12h30, os populares tiveram oportunidade de participar num magusto – já na área limpa de
mato – de confraternização, em que não faltou um bom
vinho, sardinhas, febras e acima de tudo a boa disposição e sentimento de obra feita.
Com esta acção a AP – Águas de Paredes, SA, enquanto entidade gestora no concelho de Paredes para a gestão
e exploração dos sistemas públicos de abastecimento de
água e de drenagem a tratamento de águas residuais procurou estar junto das populações que serve no dia-a-dia
e, também, chamar a atenção das populações para um
bem essencial que é a água, bem como, para o cuidado
que compete a todos na limpeza das florestas.
Recorde-se que em 2005 e 2006, o concelho de Paredes foi altamente fustigado por incêndios florestais.
A freguesia de Aguiar de Sousa foi uma das mais atingidas.
Em caso de uma nova calamidade, o local onde se situa a Estação de Tratamento, bem como a captação de
água associada, não estará livre de ser posta em causa no
que respeita a uma possível destruição, condicionando o
abastecimento às populações de Sarnada e Senande.

Juventude

Reunião com
Associações
Juvenis do
Concelho
O Pelouro da Juventude, na
pessoa da sua Vereadora, Raquel Moreira da Silva, levou a
cabo uma reunião de trabalho
com as Associações Juvenis do
Concelho de Paredes, no passado dia 31 de Outubro, pelas
18H00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Paredes.
Esta reunião teve como objectivo principal a colaboração

destas Entidades na concretização da Actividade Campanha
de Solidariedade – Natal 2008,
solicitando o trabalho dos jovens voluntários para o efeito.
Todos os anos estas Entidades colaboram estando, deste
modo, comprovado o trabalho em parceria entre a Autarquia e as Associações Juvenis
locais.
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Acção Social
Câmara de Paredes atribui subsídios a associações do concelho

Presidente da Câmara cumpre mais uma
promessa: Conferências de S. Vicente de Paulo
viram o seu subsídio aumentado
A Câmara Municipal de Paredes
deliberou, em reunião do Executivo Municipal, a atribuição do subsídio anual às Conferências de S.
Vicente de Paulo e Delegações da
Cruz Vermelha de Vilela e Sobreira, Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários de Paredes
e Agrupamentos de Escuteiros.
Desta forma, aos núcleos da
Cruz Vermelha foi concedido um
subsídio no valor de 15400 euros;
às Conferências de S. Vicente de
Paulo do concelho 12750 euros
(750 euros cada).
Recorde-se que em 2007, o Presidente da Câmara Municipal de
Paredes, Celso Ferreira, prometeu às Conferências um aumento
do subsídio este ano, porque têm
um papel muito importante no
terreno e a promessa acaba de ser
cumprida.
À semelhança do ano anterior,
as Corporações de Bombeiros
concelhias
Vão receber um subsídio de 26
mil euros cada.
Finalmente, os Agrupamentos de Escuteiros vão receber os
subsídios referentes aos anos de
2007/2008 de 500 euros cada (6
mil euros , na totalidade).

Campanha de Recolha de Alimentos – Natal 2008

O Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Paredes irá levar
a cabo a Campanha de Solidariedade – Natal 2008, nos dias 1, 6, 7, 8,
13 e 14 de Dezembro, nas principais
superfícies comerciais da região.
Esta iniciativa contará com a

participação de dezenas de Voluntários, provenientes de Agrupamentos de Escuteiros e Associações Juvenis do Concelho, bem como por
pessoas singulares que, segundo
a Vereadora do Pelouro de Acção
Social, Raquel Moreira da Silva …”

contribuem desta forma para o sucesso da Campanha e sem os quais a
mesma não seria possível”.
Assim, estão ainda abertas inscrições para quem quiser dar um
pouco do seu tempo a esta iniciativa. Poderá, para o efeito, contac-

tar o Pelouro de Acção Social da
Autarquia, através do telefone 255
788 810.
Apelamos a todos os Paredenses que participem nesta iniciativa,
contribuindo com: arroz, massa,
açúcar, óleo, azeite, enlatados, ale-

tria ou outros produtos com longo
prazo de validade.
Por mais insignificante que lhe
pareça a sua oferta, fará certamente
toda a diferença para quem dela necessita. Votos de um Natal Solidário para todos!!!
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Acção Social

Encontro Entre Nós – Natal 2008 Espaço Jovem do
Gajão – Dia Nacional
de Prevenção do
Cancro da Mama

Natal!!! Luzes, Presentes, Confraternizações, Árvores enfeitadas,
Mesas fartas, Comemorações...
Mais um ano nos encontramos
nesta data festiva, para conviver
com os amigos de sempre.
É neste espírito que Celso Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Paredes e Raquel Moreira da Silva, Vereadora do Pelouro

de Acção Social, se empenham,
mais uma vez, para a dinamização
do Encontro Entre Nós – Natal
2008, dirigida aos menos jovens
do Concelho.
Como é habitual, a Actividade
irá decorrer no Salão dos Bombeiros Voluntários de Paredes, que
este ano nos irá acolher “ainda
melhor” graças às obras de benefi-

ciação realizadas recentemente.
Dado o número de participantes, as 24 Freguesias do Concelho,
serão divididas por duas edições,
a realizar no dia 6 e 13 de Dezembro.
A animação é garantida, tendo
apenas que se fazer acompanhar
do Convite, Boa Disposição e Espírito Natalício!!!

Para assinalar o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da
Mama, a população feminina do
Empreendimento Camarário de
Cristelo foi convidada pela Vereadora Raquel Moreira da Silva, a
ornamentar alfinetes para colocar ao peito, sendo obrigatório
a presença do tão famoso laço

cor-de-rosa, símbolo da luta por
esta causa. O resultado foi muito
positivo, tendo sido criados alfinetes lindíssimos, com o cunho pessoal e criatividade de cada uma delas.
Enquanto se trabalhava, falou-se
desta problemática e dos métodos
de prevenção existentes para o seu
combate.

Espaço Jovem do Gajão – Atelier de Tapetes
O Espaço Jovem do Gajão,
dinamizado pelo Pelouro de Acção Social da Autarquia tem as
suas portas abertas diariamente,
com o objectivo de receber e acolher quem queira participar nas
suas Actividades.
Assim, tem sido desenvolvido um Atelier de Tapetes de Lã, o
que tem sido um verdadeiro sucesso junto da população feminina do Empreendimento Camarário de Cristelo, cativando deste
modo a sua presença no espaço.
Para a Vereadora deste Pelouro, Raquel Moreira da Silva, “trata-se de um Projecto inovador
que tem como objectivo chegar à
população alvo de um modo “informal” e assim intervir de forma
mais eficaz”.
Para o mês de Janeiro dar-se-á
início a outro Atelier com outro
tipo de técnica. Até lá, ainda há
muito trabalho para fazer.

Espaço Jovem do Gajão - Natal 2008
Chegada a época Natalícia,
é tempo de armar uma árvore
e de nela pendurar alguns presentes e enfeitá-la com ternura,
amor, paz e solidariedade. Com
todos estes ingredientes, meter

mão ao trabalho e preparar uma
belíssima Actividade, que seja demonstrativa do trabalho desenvolvido durante o ano inteiro.
Assim, o Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Pare-

des, vai dinamizar algumas Actividades de Natal com os habitantes
dos Empreendimentos Camarários do Concelho, que, segundo a
sua Vereadora, Raquel Moreira da
Silva “…é necessário existirem ac-

tividades que promovam o convívio e o bem-estar da população
residente nos Empreendimentos
Camarários do Concelho, uma vez
que fomentam a solidariedade entre todos”.

As Actividades ainda estão
no segredo dos Deuses, mas
adivinham-se momentos divertidos e cheios de Espírito Natalício.
Um Feliz Natal!!!!
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Protecção Civil

Balanço Vigilância
Florestal

A equipa de Vigilantes Florestais
da Câmara Municipal de Paredes
desenvolveu um trabalho essencial
durante os meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro, ao nível da
dissuasão, prevenção, sensibilização florestal e no combate dos incêndios florestais no Concelho de
Paredes.
Actuou em toda a área geográfica
do Concelho, efectuando vigilância móvel e percorrendo um total
de 14.700 km, em trajectos previamente definidos. Esta Vigilância e
os respectivos trajectos foram de
encontro ao previsto e definido no
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios da Câmara Municipal de Paredes, tendo em
conta os locais mais “problemáti-

cos” do Concelho, principalmente
ao nível do número de ocorrências
e das áreas com maior risco de incêndio.
Analisando os resultados finais, a
Equipe de Vigilantes Florestais contabilizou e detectou um total de 35
ocorrências de incêndios florestais,
queimas, reacendimentos, entre
outros. Ao nível da análise da distribuição mensal das ocorrências,
o mês em que se verificaram maior
número foi Julho e o menor foi Outubro. Ao nível da análise da distribuição horária das ocorrências, 24
foram detectadas no período do dia
entre as 12:00 e as 18:00 horas.
Embora seja prematuro para fazer o
balanço final do ano 2008, podemos
afirmar que, até à data, está a ser um

ano não problemático. É o melhor
resultado, ao nível da área ardida,
dos últimos 20 anos. A eficácia da
vigilância e da primeira intervenção
contribuiu para a diminuição do total da área ardida, embora o número de ocorrências seja mais elevado
que em anos anteriores.
Assim, a Vereadora da Protecção
Civil do Concelho de Paredes, Raquel Moreira da Silva, conclui …”o
dispositivo de Defesa da Floresta
contra Incêndios de Paredes, mais
concretamente a equipe de Vigilantes Florestais, foi eficaz e fundamental para a obtenção destes resultados. Conseguiu-se o objectivo
proposto para o Período Crítico de
reduzir a área ardida em incêndios
florestais.

Ocorrências

Corte da Via Bitarães
No dia 24 de Outubro a Equipa da Protecção Civil Municipal foi
chamada à rua do Caminho do Ribeiro em Bitarães, pelas 17h30, a
fim de sinalizar uma obra que punha em risco pessoas e viaturas, causado pelo aluimento da via.
Neste sentido procedeu-se ao isolamento da obra com grades de protecção e fita balizadora, com a respectiva sinalização temporária.

No passado dia 7 de Novembro, a Vereadora da Protecção Civil
da Câmara Municipal de Paredes, Raquel Moreira da Silva, destacou os técnicos do Serviço de Protecção Civil da Autarquia para a
Freguesia de Lordelo a fim de averiguarem o estado de um edifício
devoluto junto à Estrada Nacional 209 que ficou completamente
destruído na sequência de um incêndio que decorreu durante a
madrugada desse dia.
A deslocação ao local dos Técnicos da Autarquia teve como
principal objectivo o diagnóstico destinado à aplicação de cofragem em madeira nas portas e janelas do edifício, para substituição
do material que ardeu, já que a inexistência de qualquer resguardo poderia pôr em perigo os transeuntes que por ali passam diariamente.
Com estas acções, cumpre-se com um dos principais objectivos de
actuação destes Serviços, ou seja, a atenuação dos riscos colectivos
e a limitação dos seus efeitos.

No dia 4 de Novembro, os Técnicos do Serviço Municipal de
Protecção Civil da Câmara Municipal Paredes deslocaram-se à
Freguesia de Vilela na sequência de um Incêndio que deflagrou na
fábrica Maxi Mobiliário, a fim de prestar apoio e a assistência que
fosse necessário.
No entanto, a própria Vereadora da Protecção Civil Raquel Moreira da Silva contactou com um dos sócios gerentes, disponibilizando os meios ao seu alcance para que funcionamento da fábrica
seja restabelecido rapidamente, já que dela dependem directamente catorze funcionários.
O incêndio teve início cerca das 3h30 do dia 4 de Novembro,
hora a que os moradores deram o alerta e no combate estiveram
presentes várias Corporações de Bombeiros do Concelho de Paredes que prontamente chegaram ao local, tendo o fogo sido extinto
por volta das 7h30.
Os danos causados foram brutais, no entanto, graças à intervenção
dos Bombeiros o fogo ficou circunscrito ás instalações da fábrica
não tendo alastrado aos edifícios vizinhos.
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Cultura

Actividades
**

7 DEZEMBRO, 16H00

O NATAL NA CASA DA CULTURA

Programa Famílias “VerdeTerraVerde”
Auditório da Casa da Cultura

À semelhança dos anos anteriores a Câmara Municipal de Paredes vai levar a cabo diversas actividades para os mais pequenos,
dos 6 aos 12 anos de idade, no período das
férias de Natal.

Era uma vez… era uma vez uma VerdeTerraVerde.
Ora, um dia, um grupo de jovens dessa verdeterraverde, teve um encontro imprevisto e surpreendente
com …
Foi uma viagem fantástica repleta de aventuras, de histórias e mais histórias desde os tempos mais remotos
até esse dia, passando pela criação da verdeterraverde.
O pretexto para conhecer a história de Paredes, através
do diálogo entre uma das mais notáveis figuras paredenses do século XIX e um grupo de jovens que o acaso levou a esse encontro.

Neste sentido, nos dias 22, 23, 29 e 30 de
Dezembro vão decorrer na Casa da Cultura
de Paredes, entre outras actividades, as seguintes iniciativas:
Oficina de Expressão Dramática, dinamizada pela Companhia de Teatro Filandorra
(22 e 23 Dezembro) e Oficina de Expressão
Plástica “A Expressão Criativa” (29 e 30 de
Dezembro)

Dramaturgia e direcção - Fernando Soares
Intérpretes - Fernando, Rafael, Andreia e amigos
Companhia de Teatro Vale do Sousa e TIC TAC - Cristelo

**

A inscrição tem o custo de 10 euros e tem
um limite máximo de 20 elementos.

21 de Dezembro

Programa Famílias

Horário das Actividades:
8h45 às 12h45 e das 13h45 às 18h00

“A Estrela”, pela Companhia de Teatro Vale do
Sousa, às 16h00, no auditório da Casa da Cultura.

Espectáculo “O Palhinhas” encheu auditório da Casa da
Cultura de Paredes

No âmbito do Programa Famílias, a Casa da Cultura de
Paredes foi palco de mais um
espectáculo para os mais pequenos, desta feita, pela Companhia
de Teatro do Vale do Sousa. O
espectáculo teve uma excelente
adesão e pretende transmitir às
crianças a importância da educação cívica e das referências
para a cidadania, inclusão social

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

noite chovia muito e trovejava ainda mais. O vento assobiava como
se fosse uma grande orquestra só
de assobios e bombos. Belinha e
Zequita dormiam … De repente
batem a janela do quarto. Quem
será?
A importância da educação cívica e das referências para a cidadania, inclusão social e cultural. O
belo a partir de “dentro”.
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Desporto
Caminhada nocturna em Paredes

Outdoor em Grande

No passado dia 10 de Outubro
decorreu em Baltar, a primeira
caminhada nocturna.
Pelas 22h15 contavam-se já 42
pessoas, devidamente equipadas,
para começar a aventura. Estava uma noite muito agradável, o
cenário era de uma típica noite
de verão.

De lanterna na mão, os amantes da natureza mostravam impaciência para começar.
À entrada do kartódromo de
Baltar deu-se início ao que veio a
ser uma noite diferente. Ao longo do percurso, algumas pessoas
iam comentando, “se estivéssemos em casa estaríamos de co-

mando na mão sentados no sofá”.
Ora, numa altura em que cada
vez mais se ouve falar das vantagens que advêm da prática de
uma Actividade Física regular faz
todo o sentido que se criem condições para não haver desculpas e
ficar em casa a ver a “novela”.
O Outdoor é um programa de

Actividade Física ao Ar Livre, organizado pelo pelouro do Desporto da Câmara Municipal de
Paredes, que funciona todos os
sábados de manhã e de tempos
a tempos à sexta à noite. Como
se acredita que a sexta à noite
é uma boa altura para se lançar
mais este desafio aos “fiéis atle-

tas” a ideia prosseguiu. Para além
da presença dos “tais fiéis”, a iniciativa contou com a participação
de muitas outras pessoas. Pais e
filhos, jovens casais e até colegas
professores, todos deram o exemplo de como se pode passar uma
noite diferente, longe do stress do
dia-a-dia.

IV Torneio da Malha
No dia 8 de Novembro decorreu,
no Parque da Cidade de Lordelo, o
IV Torneio da Malha Inter–Freguesias, uma iniciativa do Pelouro do
Desporto do Município de Paredes.
Perante um regulamento específico foi realizado o torneio onde
cada Freguesia participou com três
elementos.
Pelas 14h20 foi feita a chamada
das equipas para confirmar a presença, seguindo-se o sorteio para
emparelhar as mesmas.

A prova teve início pelas 14h45
tendo finalizada às 17h30.
As medalhas e taças foram oferecidas pela autarquia paredense que
pretende, com esta iniciativa, proporcionar aos participantes uma
agradável tarde desportiva e de lazer, uma vez que a competitividade
inerente a este evento é substituída
por uma onda de amizade e companheirismo.
O convívio entre os participantes,
como sempre, foi excelente.

Actividades Desportivas nas Piscinas Municipais - Dezembro
**

Primeiros nove classificados foram:

Duas Igrejas - Vilela - Lordelo - Rebordosa - Vandoma
Cristelo - Cête - Gandra - Astromil

Dia 20 – Festa de Natal – Piscina de Lordelo – Manhã (crianças)
Dia 20 – Mega Hidro - Piscina de Lordelo – Tarde (adultos)
Dia 13 – Festa de Natal – Piscina de Rebordosa (crianças/adultos)
Dia 20 - Festa de Natal – Piscina Rota dos Móveis (crianças/adultos)
Dia 20 - Festa de Natal – Piscina de Paredes (crianças)
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Desporto
JOGOS OFICIAIS NAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO CONCELHO DE PAREDES - DEZEMBRO 2008
Dia
SEGUNDA
FERIADO

01

SEXTA

05

SÁBADO

DOMINGO

06

07

Hora

Equipa Visitada

Equipa Visitante

Modalidade Escalão

Divisão

Local

11 H 15

Olá Mouriz

Gulpilhares

Hóquei Patins M Infantis

Torneio Abertura

Pavilhão Municipal de Galegos - Penafiel

17 H 00

S. S. C. M. Paredes

C. N. A.

Pólo Aquático M Seniores

1ª Divisão Nacional

Piscina Rota dos Móveis

21 H 15

Os Romanos de Besteiros

E. D. C. Gondomar

Futsal M - Seniores

Div. Honra Distrital

Pavilhão Rota dos Móveis

13 H 15

U S C Paredes

U. D. Valonguense

Futebol 11 - Infantis

2ª Divisão Distrital

local a designar

15 H 00

U S C Paredes

F. C. Paços de Ferreira

Futebol 11 - Infantis

1ª Divisão Distrital

local a designar

15 H 00

C. F. Vandoma

C. J. Malta

Futsal F - Juniores

Distrital

Pavilhão Rota dos Móveis

16 H 00

F. C. Cristelo

Rebordosa A. C.

Futsal F - Juniores

Distrital

Pavilhão Rota dos Móveis

17 H 00

U S C Paredes

E. D. C. Gondomar

Futsal F - Juniores

Distrital

Pavilhão Rota dos Móveis

18 H 30

Casa do Benfica em Paredes

A. R. Lever

Futsal M - Seniores

Div. Honra Distrital

Pavilhão Rota dos Móveis

20 H 30

Rebordosa A C

Invicta Futsal

Futsal F - Seniores

1ª Div. Distrital

Pavilhão Rota dos Móveis

21 H 30

União Futsal 08

C. P. Sobreira

Futsal M - Seniores

3ª Div. Distrital

Pavilhão Rota dos Móveis

09 H 00

U S C Paredes

S. C. Nun'Alvares

Futebol 11 - Juvenis

2ª Divisão Distrital

local a designar

11 H 00

U S C Paredes

F. C. Penafiel

Futebol 11 - Iniciados

1ª Divisão Distrital

local a designar

15 H 00

Aliados F. C. Lordelo

C. F. União SAD

Futebol 11 - Seniores

2ª Divisão Nacional

Estádio do Aliados de Lordelo

15 H 00

U S C Paredes

A. C. Vila Meã

Futebol 11 - Seniores

3ª Divisão Nacional

local a designar

15 H 00

F. C. Cristelo

Vila Boa de Quires

Futebol 11 - Seniores

2ª Divisão Distrital

local a designar

15 H 00

C. C. D. Sobrosa

A. D. S. Pedro Cova

Futebol 11 - Seniores

2ª Divisão Distrital

C. C. D. Sobrosa

15 H 00

Olá Mouriz

F. C. Porto

Hóquei Patins M Juvenis

Torneio Abertura

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

16 H 30

Olá Mouriz

F. C. Porto

Hóquei Patins M Juniores

Torneio Abertura

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

Ovarense

Guimarães

Basquetebol Seniores

Supertaça Nacional

Pavilhão Rota dos Móveis

SEGUNDA
FERIADO

08

hora a
designar

QUARTA

10

17 H 00

Rebordosa A C

U. S. C. Paredes

Futsal F - Juniores

Distrital

Piscina Rota dos Móveis

SEXTA

12

21 H 15

U S C Paredes

Ases de Leça

Futsal M - Seniores

Div. Honra Distrital

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

15 H 00

U S C Paredes

Gondomar S. C.

Futebol 11 - Infantis

2ª Divisão Distrital

local a designar

17 H 00

S. S. C. M. Paredes

C. P. N.

Pólo Aquático M Seniores

1ª Divisão Nacional

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

18 H 30

Casa do Benfica em Paredes

Stº António Grijó

Futsal M - Seniores

Div. Honra Distrital

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

19 H 15

Cesgandra

Leões da Citânia

Futsal F - Seniores

2ª Div. Distrital

Pavilhão Manuel Moreira Neto

20 H 15

Aliados F C Lordelo

C. F. Portuense

Futsal F - Seniores

1ª Div. Distrital

Pavilhão Manuel Moreira Neto

21 H 30

Olá Mouriz

CART / Superinertes

Hóquei Patins M Seniores

3ª Div. Nacional

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

09 H 00

U S C Paredes

A. C. Vila Meã

Futebol 11 - Juniores

1ª Divisão Distrital

local a designar

11 H 00

Casa do Benfica em Paredes

União Pinheirense

Futsal M - Iniciados

2ª Div. Distrital

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

11 H 00
hora a
designar
15 H 00

U S C Paredes

Gondomar S. C.

Futebol 11 - Juvenis

1ª Divisão Distrital

local a designar

U S C Paredes

S. C. Nun'Alvares

Futebol 11 - Iniciados

2ª Divisão Distrital

local a designar

Aliança F. C. Gandra

C. C. D. Sobrosa

Futebol 11 - Seniores

2ª Divisão Distrital

Aliança F. C. Gandra

15 H 00

Olá Mouriz

Alfena

Hóquei Patins M Escolares

Torneio Abertura

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

SÁBADO

DOMINGO

13

14

QUINTA

18

15 H 00

SEXTA

19

21 H 15

FESTA DE NATAL DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE REBORDOSA
Os Romanos de Besteiros

15 H 00

SÁBADO

DOMINGO

SÁBADO

DOMINGO

20

21

27

28

Desportivo das Aves

Futsal M - Seniores

Div. Honra Distrital

FESTA DE NATAL DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE BALTAR

Pavilhão Rota dos Móveis
Pavilhão da Escola Secundária de Baltar
Pavilhão Rota dos Móveis

15 H 00

U S C Paredes

Amarante F. C.

Futebol 11 - Infantis

1ª Divisão Distrital

local a designar

15 H 00

C. F. Vandoma

C. J. Malta

Futsal F - Juniores

Distrital

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

16 H 00

F. C. Cristelo

Rebordosa A. C.

Futsal F - Juniores

Distrital

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

17 H 00

U S C Paredes

E. D. C. Gondomar

Futsal F - Juniores

Distrital

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

19 H 00

União Futsal 08

A. D. Carvalheiras

Futsal M - Seniores

3ª Div. Distrital

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

20 H 30

Rebordosa A C

U. S. C. Paredes

Futsal F - Seniores

1ª Divisão Distrital

Pavilhão Manuel Moreira Neto

21 H 30

Olá Mouriz

Seixas H. C.

Hóquei Patins M Seniores

3ª Div. Nacional

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

09 H 00

U S C Paredes

Rebordosa A. C.

Futebol 11 - Juvenis

2ª Divisão Distrital

local a designar

10 H 00

Olá Mouriz

a designar

Hóquei Patins M Infantis

Torneio Abertura

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

11 H 00

U S C Paredes

Gondomar S. C.

Futebol 11 - Iniciados

1ª Divisão Distrital

local a designar

15 H 00

Olá Mouriz

Juventude Pacense

Hóquei Patins M Juvenis

Torneio Abertura

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

15 H 00

Rebordosa A. C.

Oliveira do Douro

Futebol 11 - Seniores

3ª Divisão Nacional

Comp. Desp. de Azevide

16 H 30

Olá Mouriz

Juventude Pacense

Hóquei Patins M Juniores

Torneio Abertura

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

15 H 00

U S C Paredes

F. C. Caldas

Futebol 11 - Infantis

1ª Divisão Distrital

local a designar

20 H 30

Aliados F C Lordelo

U. S. Mamede

Futsal F - Seniores

1ª Div. Distrital

Pavilhão Rota dos Móveis

11 H 00

U S C Paredes

A. C. Vila Meã

Futebol 11 - Iniciados

1ª Divisão Distrital

local a designar

11 H 00

Casa do Benfica em Paredes

Vila Boa do Bispo

Futsal M - Iniciados

2ª Div. Distrital

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

15 H 00

Olá Mouriz

Vila Boa do Bispo

Hóquei Patins M Escolares

Torneio Abertura

Pavilhão da Escola Secundária de Baltar

Nota final: Por motivos imprevistos, os eventos, bem como os locais e horários podem ser alterados, sendo o Município de Paredes alheio a tal facto. Sempre que possível será anunciado publicamente, em tempo útil.
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CONTACTOS ÚTEIS

APDIS realiza
1.º Curso de Acção
Educativa
A Associação para o Desenvolvimento Integral da Sobreira está a levar a cabo o 1º Curso de Acção Educativa – a cargo da Agito - que decorrerá ao longo de um ano e meio (sete
horas p/dia).
O pontapé de saída desta iniciativa, inédita no sul do
concelho, contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Paredes, Celso Ferreira. O autarca, que desde
o início do mandato elegeu a Educação como a sua grande
aposta e prioridade para contribuir para a melhoria da formação dos paredenses não podia deixar de se associar a esta
iniciativa, que reúne 16 formandos, dos 23 aos 40 anos.
De acordo com o presidente da APDIS, Arnaldo Barros,
aquela instituição realiza formações há cerca de cinco anos
e garante que até 2013, muitas outras surgirão, de modo “a
proporcionar uma melhor qualidade de vida à população

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

da Sobreira”.
Garante que a procura de cursos de formação tem sido
muito elevada e que neste sentido “esta é uma oportunidade
e uma mais valia não só para a população da Sobreira, mas
também de todo o sul do concelho.”
Refira-se que, neste momento, também decorrem na
APDIS cursos de formação no âmbito do Programa Novas
Oportunidades, entre outros.
Um esforço daquela instituição que contribui decisivamente para o desenvolvimento do concelho e para a melhoria do nível de escolaridade/formação dos paredenses.

- Pavilhão Gimnodesportivo............................................................... 255 788 894
- Pavilhão Rota dos Móveis.................................................................. 224 447 720
- Biblioteca Municipal........................................................................... 255 785 970
- Casa da Cultura.................................................................................... 255 780 440
SERVIÇOS DO AMBIENTE
ECOCENTROS
Cristelo..................................................................................................... 962 050 235
Lordelo..................................................................................................... 962 050 233
Paredes..................................................................................................... 962 050 234
- Linha de Ambiente............................................................................. 255 788 999
E-mail: linhambiente@cm-paredes.pt
- Horto Municipal....................................................................................255776713
- Veolia, Águas de Paredes................................................................... 255 880 770
- Polícia Municipal................................................................................. 255 788 917

AGENDA ASSOCIAÇÕES
Duração: 88 min. M/06 anos.
Dia 13 de Dezembro (Sábado)
15h30 – Tom e Jerry – Peripécias de Natal
Duração: 45 min; M/04 anos.
Dia 20 de Dezembro (Sábado)
15h30 – Noddy Salva o Natal
Duração: 95 min; M/04 anos.
Dia 27 de Dezembro (Sábado)
15h30 – O Nascimento de Cristo
Duração: 97 min; M/06 anos.

CETE

BANDA MUSICAL DE CETE

EXPOSIÇÕES
O NATAL DO MENINO JESUS
EXPOSIÇÃO ITINERANTE
DESPORTOS RADICAIS AQUÁTICOS
Patente no Centro de Saúde de Lordelo.
AS TRADIÇÕES DO NATAL PORTUGUÊS
Patente na Escola Secundária de Vouzela
O NATAL NA ARTE EUROPEIA
Patente no Centro de Formação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário
Presidente: Francisco Sousa - 961 424 023

ESCRITOR DO MÊS
FERNANDO NAMORA

LORDELO

BIBLIOTECA DA
FUNDAÇÃO A LORD
VAMOS OUVIR UMA HISTÓRIA
Dia 15 de Dezembro (2ª feira)
10h30 – O Patinho na terra do pai natal
TV Guia Editora
Dia 22 de Dezembro (2ª feira)
10h30 – A Verdadeira história do Pai Natal
Porto Editora
Dia 29 de Dezembro (2ª feira)
10h30 – João e o Pé de Feijão
Edições
TEATRO DE FANTOCHES
DIAS: 2,3,5,9,10,12,16,17,19,23,24,26,30,31
11H00 – As renas do Pai Natal
ACTIVIDADES
CAIXA-BIBLIOTECA:
Serviço de leitura em presença no
Centro de Saúde de Lordelo.
«NUNCA É TARDE»
A Biblioteca da Fundação A Lord concebeu uma

nova actividade cultural relacionada com a
dinamização do Livro e da Leitura.
Por isso tem o prazer de o convidar a participar na actividade «Nunca é tarde», que se
realiza no Auditório da Biblioteca, à sextafeira, pelas 15 horas.
As marcações deverão ser feitas para o
telefone. 224449140 ou e-mail biblioteca@
alord.pt.
SESSÃO DE CINEMA
Dia 04 de Dezembro (5ª feira)
10h30 – O Milagre do Natal
Duração: 60 min. M/ 4 anos.
Dia 11 de Dezembro (5ª feira)
10h30 – A Lenda do Conto de Natal
Duração: 60 min; M/ 4 anos.
Dia 18 de Dezembro (5ª feira)
10h30 – Bob o Construtor – O Natal Branco do Bob
Duração: 60 min; M/ 4anos.
ESPECIAL CINEMA
Dia 06 de Dezembro (Sábado)
15h30 – Santa Cláusula 3 – Natal em risco

VIII ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA
A Biblioteca da Fundação A LORD está a
festejar este mês o seu VIII aniversário.
Dia 2 de Dezembro às 11H00 – Hora do
Conto com entrega de lembranças aos
participantes.
Dia 3 de Dezembro às 11H00 – Leitura
dramatizada com entrega de lembranças
aos participantes.
Dia 4 de Dezembro às 11H00 – Sessão de
cinema com surpresas e entrega de lembranças aos participantes.
Dia 5 de Dezembro às 11H00 - Teatro de
Fantoches com entrega de lembranças
aos participantes.
Dia 6 de Dezembro às 15H30 - Teatro Infantil pelos alunos do 3º ano da EB1 de Soutelo com a peça “ Os Sarilhos do Amarelo”.
FILANTROPIA / ADIL - EXPOSIÇÃO
A PINTORA JOSEFA DE ÓBIDOS E O MENINO JESUS
ESCRITOR DO MÊS
SAINT-EXUPÉRY

Agenda Municipal - Mês Dezembro
ACÇÃO SOCIAL
6 e 13 de Dezembro - Encontro Entre Nós

Publicação mensal

19 de Dezembro - Festa de Natal - Empreendimentos Camarários

Propriedade: Câmara Municipal de Paredes
Director: Presidente do Município, Celso Manuel Gomes Ferreira
Impressão: Diário do Minho
Depósito Legal: 272259/08
Tiragem: 30 000 exemplares

Dias de não recolha de lixo em 2008
8 de Dezembro - Dia de Nossa Senhora da Conceição
25 de Dezembro - Natal

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Baltar........................................................................................................ 224 151 632
Cete........................................................................................................... 255 755 720
Lordelo..................................................................................................... 224 447 777
Paredes..................................................................................................... 255 788 788
Rebordosa............................................................................................... 224 157 440
- Cruz Vermelha de Sobreira............................................................... 224 332 334
- Cruz Vermelha de Vilela.................................................................... 255 872 115
CENTROS DE SAÚDE
Baltar........................................................................................................ 224 151 669
Cristelo..................................................................................................... 255 782 454
Gandra..................................................................................................... 224 157 630
Lordelo..................................................................................................... 224 442 720
Paredes..................................................................................................... 255 782 318
Rebordosa............................................................................................... 224 112 266
Sobreira.................................................................................................... 224 331 525
GNR
Lordelo..................................................................................................... 224 441 838
Paredes..................................................................................................... 255 788 760
- Santa Casa da Misericórdia de Paredes........................................... 255 780 220
- Hospital da Misericórdia de Paredes............................................... 255 780 310
- Hospital Padre Américo Vale do Sousa
(Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa)......................................... 255 714 000
- Tribunal de Paredes............................................................................ 255 788 470
- CTIMM – Lordelo.............................................................................. 255 880 770
- CFPIMM............................................................................................... 255 880 480
- CESPU................................................................................................... 224 157 100
- Cooperativa Agricola de Paredes..................................................... 255 780 710
- Adega Cooperativa de Paredes......................................................... 255 780 480
- AE Paredes............................................................................................ 255 777 374
- EDP........................................................................................................ 255 005 600
FARMÁCIAS NO CONCELHO
- Central, Lugar da Estação, Sobreira................................................. 224 330 541
- Central de Rebordosa,
Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, Rebordosa............................. 224 442 073
- Confiança, Largo Nuno Álvares, Castelões Cepeda.................... 255 781 272
- De Recarei, Igreja, Recarei...................................................................224339059
- Ferreira de Vales, Av. B. Voluntários, Rebordosa.......................... 224 113 522
- Lusa, Rua EN 209, Lugar de Moinhos, Lordelo............................ 224 441 837
- Maria Adelaide, Rua Central, Gandra............................................ 224 114 669
- Moderna, Passos, Cristelo................................................................. 255 783 190
- Nogueira, EN 209, Lordelo................................................................ 224 442 105
- Ruão, Rua 1.º Dezembro, Castelões Cepeda.................................. 255 777 578
- Senhora da Guia,
Edif. Novel, EN 15, Senhora da Guia, Vandoma.......................... 224 159 794
- Senhora do Vale, Av. Senhora do Vale, Cete...........................255 755 030/1/2
- Vasconcelos, Lugar de Tanque, Baltar............................................. 224 151 610
- Vitória, Talho, Beire.........................................................................255 782 024/5
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
PERMANENTE MÊS DE DEZEMBRO
(A farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente,
desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte)
1ª Semana (1-7 de Dezembro)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
2ª Semana (8-14 de Dezembro)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
3ª Semana (15-21 de Dezembro)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
4ª Semana (22-28 de Dezembro)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia Ferreira de Vales, Rebordosa
5ª Semana (29-31 de Dezembro)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa

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