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Novo posto da GNR: Lordelo,
Rebordosa, Gandra,Vilela, Duas
Igrejas, Sobrosa, Cristelo, Astromil e
Vandoma passam a ter mais segurança

A Câmara Municipal de Paredes e a Associação Empresarial de Paredes vão organizar, de 7 a 15 de Junho, a 16ª Mostra
de Mobiliário “Paredes – Rota dos Móveis”. O certame voltará
a ter como palco o Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.

Desporto Página 4

Grande Prémio Paredes Rota
dos Móveis com chegada
apoteótica a Rebordosa
A terceira edição do Grande Prémio Internacional Paredes Rota dos Móveis saldou-se por um assinalável êxito,
consubstanciado numa presença massiva de espectadores
ao longo de todo o percurso, num excelente espectáculo
desportivo e numa “luta” empolgante pela vitória final.

Acção Social Página 8

O Secretário de Estado da Administração Interna, Rui Sá Gomes, presidiu à assinatura de um protocolo entre a DirecçãoGeral de Infra-estruturas e Equipamentos do MAI, Câmara Municipal de Paredes e a Guarda Nacional Republicana para
construção de um novo posto da GNR em Lordelo, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Dia dos Vizinhos

Governo atribui 10,5 milhões de euros a Paredes Página 11

7 novos centros escolares

Numa tentativa de proporcionar um dia de convívio, partilha e boa disposição, o Pelouro de Acção Social dinamizou,
pela primeira vez, a Festa dos Vizinhos, que teve lugar no Parque da Cidade de Paredes e juntou os residentes nos Empreendimentos Camarários do Concelho.

No âmbito do QREN, Paredes
já tem as verbas garantidas para
a construção de 7 Centros Escolares.
O Município foi contemplado
com a maior fatia de verbas atribuídas (10,5 milhões de euros em
fundos comunitários) num claro
reconhecimento pela qualidade
da sua Carta Educativa.
Cerca de 15 milhões de euros
vão ser investidos nos 7 territórios educativos.

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

Mostra de Mobiliário de 2007
ultrapassou os 33.000 visitantes
Ao longo dos 8 dias da exposição,
que decorreu 2 a 10 de Junho de
2007, os cerca de 50 expositores
foram visitados por mais de 30 mil
pessoas, que escolheram Paredes
para conhecer as últimas tendências em mobiliário e decoração.
Políticos, empresários, designers, decoradores e público em
geral elogiaram a aposta vencedora
na qualidade e novo design de mobiliário, por parte das empresas de
Paredes.
Além da exposição e venda de
mobiliário, o certame incluiu propostas de decoração, tendências de
design, provas de vinho, sugestões
gastronómicas da região de Paredes e uma exposição fotográfica de
pontos de interesse turístico, consolidando a imagem de um concelho, não só industrial, onde se
concentra 65% da produção nacional de mobiliário, mas também um
destino turístico a descobrir.
O espaço com cerca de 5 mil
metros quadrados, distribuídos por
dois pavilhões, também acolheu
um restaurante, cujas mesas foram

decoradas por um designer ou um
fabricante de mobiliário, espaços
de exposição temática e zonas de
prova gastronómica.
As Mostras de Mobiliário de
Paredes - Rota dos Móveis têm vindo a cativar cada vez mais público,

maioritariamente oriundo de Espanha, norte e centro de Portugal,

sendo já consideradas por muitos
uma referência em feiras de mobiliário abertas ao público.
Celso Ferreira, Presidente da
Câmara Municipal de Paredes, que
se mostrou-se muito satisfeito com
o crescente sucesso deste evento.

**

Sucesso “Cadeira
Parade 2007”

A 14.ª Mostra de Mobiliário
Paredes Rota dos Móveis recebeu
nas suas instalações uma exposição única. Jovens artistas plásticos da Escola EB 2,3 de Cristelo
criaram 39 cadeiras inspiradas
em grandes nomes da arte contemporânea.
Uma acção concertada entre
aquele estabelecimento de ensino e a Câmara Municipal de
Paredes, que contou com o apoio
dos empresários de mobiliário do
concelho, tendo oferecido a matéria-prima. Os respectivos alunos
lançaram mãos à obra retratando
obras dos melhores pintores e artistas plásticos do último século.
Esta exposição revelou-se um
sucesso, sendo convidada para
estar presente em diversos eventos no país.

De 7 a 15 de Junho

16.ª Mostra
de Mobiliário
Paredes – Rota
dos Móveis
A Associação Empresarial de
Paredes, com o apoio e colaboração da Câmara Municipal de Paredes, vai organizar, de 7 a 15 de
Junho, a 16.ª Mostra de Mobiliário “Paredes - Rota dos Móveis”,
certame que voltará a ter como
palco o Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.
Com mais esta iniciativa e depois do assinalável êxito das edições anteriores pretende-se reafirmar a pujança do concelho de
Paredes no que se refere à indústria de mobiliário, apostando-se
no seu reconhecimento como o
maior centro produtor, responsável por 65% da produção nacional.
O certame, que estará aberto
ao público e a profissionais, terá
nove dias de duração e pretendese que se distinga pela qualidade apresentada, quer ao nível dos
stands, quer ao nível da sua decoração e design.
Os objectivos da 16.ª Mostra

de Mobiliário “Paredes - Rota
dos Móveis” passam claramente pela promoção e dinamização do sector, apresentando produtos e/ou serviços
que se relacionam com a indústria, por divulgar o concelho como local ideal para adquirir mobiliário e afirmar
“Paredes - Rota dos Móveis” a
nível nacional.
Pretende-se reeditar um
certame de elevada qualidade, capaz de proporcionar aos
industriais do concelho uma
oportunidade excepcional de
promoção dos seus produtos
e marcas.

** APOSTA NA GALIZA
A aposta na promoção passa, além de Portugal, pelos
meios de comunicação, com
mais de 100 spots de televisão
e 2940 spots de rádio na Galiza.
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Desporto
Grande Prémio Paredes Rota dos Móveis com chegada apoteótica a Rebordosa

Domínio na montanha não chegou para garantir
vitória da equipa de Paredes - Rota dos Móveis
Para que se pudesse dizer que
tudo acabou em bem faltou um
pouco mais de sorte à formação da
Fercase-Paredes Rota dos Móveis,
a mesma sorte que lhe poderia ter
valido o triunfo individual ou colectivo.
A terceira edição do Grande Prémio Internacional Paredes Rota dos
Móveis saldou-se por um assinalável êxito, consubstanciado numa
presença massiva de espectadores
ao longo de todo o percurso, num
excelente espectáculo desportivo e
numa “luta” empolgante pela vitória final.

**

GALIZA RECEBE GPI PAREDES
ROTA DOS MÓVEIS

Com partida de Santiago de
Compostela e com uma etapa toda
ela cumprida na Galiza, o GPI Paredes Rota dos Móveis orgulha-se
da sua condição de ser a única prova portuguesa que faz uma incursão pelo país vizinho. Uma situação tanto mais importante quando
é certo que para além dos aspectos
desportivos (são muitos os espanhóis que integram os plantéis das
formações nacionais) não se podem descurar aspectos comerciais
e financeiros - Espanha, e a Galiza,
são um mercado de proximidade e
de referência e como tal, a promoção da Rota dos Móveis sai a ganhar
com este tipo de iniciativas.
À partida sabia-se que a edição deste ano da corrida promovida pela PAD sob os auspícios do
Município de Paredes ia ser a mais
dura de sempre. Muita montanha e
trajectos nem sempre fáceis deixavam claro que se estava na presença
de uma prova traçada para os melhores e para os mais afortunados
(uma ligeira queda pode deitar tudo
a perder).
Assim se veio a confirmar com

Eládio Jiménez (da equipa da casa)
a cair na primeira etapa e a perder
tempo para o grupo da frente, o que

José Azevedo (Benfica) caiu e com
menos sorte que Jiménez, pois teve
mesmo de abandonar a prova.

público que nunca regateou apoio
aos ciclistas. Um pouco por todo
o concelho foram aos milhares na
berma da estrada, dando razão às
palavras proferidas por Celso Ferreira, aquando da apresentação oficial da equipa Fercase-Paredes Rota
dos Móveis: “Estou certo que no ciclismo somos um grande clube e
que não nos irá faltar o apoio dos
mais de 90 mil paredenses”.
Assim foi, o que deixa bem claro quão acertada tem sido a aposta no apoio à modalidade (através
da realização do Grande Prémio) e

**

o deixou irremediavelmente afastado da discussão final. Também

A chegada a Paredes, no segundo
dia, confirmou a liderança do irlandês Nicolas Roche e deu uma ideia
do que se ia passar nas etapas seguintes. Milhares de pessoas acorreram à beira da estrada e trouxeram
ainda mais entusiasmo a uma prova
por si só vibrante.
Para os dois derradeiros dias esperava-se que a montanha “fizesse
das suas” e assim aconteceu. Apesar
dos esforços dos ciclistas da Fercase-Paredes Rota dos Móveis, sempre dispostos a lançar tentativas de
fuga, seria a formação da LA MSS a
impor a sua lei e a “assaltar” as três
primeiras posições da geral. Foi assim em Lordelo e repetiu-se o cenário em Rebordosa, com o primeiro
lugar a ficar entregue a Pedro Cardoso.
No circuito escolhido para o derradeiro dia, mais uma vez a nota de
referência especial vai para o muito

à equipa (que promove o nome da
principal referência económica do
concelho - a indústria do mobiliário).
Numa prova de tudo quanto
se tem dito (e escrito) sobre o seu
verdadeiro valor, a formação da
FERCASE-PAREDES ROTA DOS
MÓVEIS colocou dois dos seus elementos no grupo da frente neste
derradeiro dia e amealhou vitórias
atrás de vitórias nas sucessivas passagens pelo Prémio da Montanha,
arrebatando para si o símbolo da
classificação dos trepadores, cabendo esse privilégio a Gustavo Rodrigues, secundado pelo seu companheiro de equipa Eládio Jiménez.
Aliás, Jiménez viria a ganhar o
troféu especial criado para homenagear a título póstumo Bruno Neves (recentemente falecido) e que
distinguia o ciclista que mais pontuasse na Montanha na derradeira etapa.
Registe-se, ainda, o excelente
terceiro lugar de Eládio Jiménez na
tirada, a deixar perceber que, não
fora uma queda na ligação Santiago
de Compostela-Padrón, onde perdeu bastante tempo, que o iria impedir de ir mais longe, pois era um
dos ciclistas em melhor momento
de forma e com condições para discutir a vitória.
Em jeito de balanço, realce para
o facto de a Fercase-Paredes Rota
dos Móveis ter colocado cinco ciclistas nos primeiros vinte e ter confirmado a sua vocação para terrenos
difíceis.

Classificações - Geral Individual

1.º CARDOSO, Pedro
2.º ZABALLA, Constantino
3.º VICIOSO, Angel
4.º MESTRE, Ricardo
5.º GIL, Koldo
6.º RODRIGUEZ, Alexis
13.º SANTOS, Virgílio
14.º MANCEBO, Francisco
19.º CARDOSO, André
21.º JIMENEZ, Eládio
38.º BARBOSA, Bruno
41.º RODRIGUEZ, Gustavo

LA MSS
LA MSS
LA MSS
Palmeiras-Tavira
Liberty
Fercase-Rota Móveis
Fercase-Rota Móveis
Fercase-Rota Móveis
Fercase-Rota Móveis
Fercase-Rota Móveis
Fercase-Rota Móveis
Fercase-Rota Móveis

POR EQUIPAS
1.º LA MSS		
2.º Fercase-Rota Móveis 		
3.º Acqua Saponne		
4.º Liberty Seguros		
5.º Palmeiras Resort		
6.º Boavista		
7.º Benfica		
PRÉMIO DA MONTANHA
1.º RODRIGUEZ, Gustavo Fercase-Rota Móveis
2.º JIMENEZ, Eládio
Fercase-Rota Móveis
3.º ZABALLA, Constantino LA MSS

5h10m51s
a 21s
a 22s
a 34s
a 53s
a 01m05s
a 01m28s
a 01m28s
a 02m02s
a 02m08s
a 07m26s
a 10m14s
045h33m51s
045h35m46s
045h36m49s
045h37m42s
045h38m04s
045h38m09s
045h38m39s
60 Pontos
48 Pontos
46 Pontos
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Vida Municipal
Investimento de 1,5 milhões de euros

Parque Empresarial de Paredes acolhe mais
uma empresa - DST - Domingos Teixeira
A Câmara Municipal de Paredes
e a Parque Invest, parceira da autarquia, assinaram o oitavo contratoprograma com vista à instalação da
empresa dst, Domingos da Silva Teixeira, SA, no Parque Empresarial de
Paredes, em Baltar/Parada.
Refira-se que a primeira fase do
Parque Empresarial de Paredes está
concluída, o que corresponde a 71
mil metros quadrados de área vendida. A empresa dst, Domingos da Silva Teixeira, SA dedica-se à actividade da construção civil e ocupará uma
área de 5 mil metros quadrados. Pretende criar naquela zona industrial
cerca de 15 postos de trabalho, produzir numa primeira fase 10 mil metros cúbicos de cimento e investir 1,5
milhões de euros.
De acordo com o presidente da
Câmara Municipal de Paredes, Celso
Ferreira, esta empresa vem dar continuidade à estratégia de diversificação
do tecido empresarial, naquele Parque Empresarial. “A dst vem juntarse ao município que já se granjeou
em termos de credibilidade. Temos
grandes expectativas em relação ao
futuro, pois o concelho está na primeira linha no investimento no norte de Portugal”.
O autarca destacou que Paredes
tem em mãos 450 milhões de euros
de investimento privado, sem esquecer de referir os 150 milhões de in-

vestimento já consolidado. “Por isto
e por muitas outras coisas, somos
um exemplo para o país”, sublinhou
Celso Ferreira.
O responsável pela dst, Domingos Teixeira, revela que a sua empresa facturou 145 milhões de euros, em
2007 e que possui cerca de 900 funcionários.

**

Paredes tem em mãos 450
milhões de euros de investimento privado

Garante que foi efectuado um estudo de mercado e que a escolha recaiu sobre Paredes, pois tem “um
melhor potencial de desenvolvimento”.
Destacou a nova geração na gestão da Câmara Municipal de Paredes e que “estamos aqui para ser um
bom parceiro”.
De acordo com este responsável a
escolha recaiu, ainda, no Parque Empresarial de Paredes por vários motivos, designadamente a sua “localização, a isenção de taxas, as condições
únicas da infra-estrutura e o óptimo
trabalho que tem sido desenvolvido
quer pela Câmara, quer pela Parque
Invest, no sentido de criarem as melhores condições para que nos pudéssemos lá instalar”.
Recorde-se que o referido Parque
é considerado um dos pólos de exce-

lência, devidamente infra-estruturado, com óptimas acessibilidades e excelente localização geo-estratégica.

**

Empresa - dst - Domingos
teixeira

O percurso da dst foi profundamente marcado pela aquisição de
uma pedreira em 1990. Múltiplos
factores permitiram que a década de
90 fosse um círculo virtuoso de desenvolvimento associado a profundas transformações na empresa, das
quais se destacam novas áreas de negócio, contratação de quadros qualificados e transformação jurídica da
sociedade em sociedade anónima.
A dst planeia o futuro para que
em cada momento do presente os

seus serviços e produtos sejam mais
competitivos, a sua imagem seja reforçada, as expectativas dos colaboradores sejam satisfeitas e os interesses dos accionistas estejam
defendidos.
Concentra no Centro de Produção uma pedreira com duas Centrais
de Britagem, a Central de Betão Preparado, a Central de Betão Betuminoso, o Centro de Transformação de
Rochas Ornamentais, a Metalomecânica pesada, a Serralharia de limpos,
a Empresa de Electricidade, a Unidade de Carpintaria, o Centro de Logística, o Laboratório de Betão preparado, Misturas de Betuminosas e solos,
os Estaleiros Centrais, Restaurante com capacidade para 100 pessoas, Consultório Médico, Gabinete de

Enfermagem e Escritórios Centrais
com auditório para formação.
A dst está certificada no âmbito
de produção de betão pronto e produção e aplicação de betão betuminoso. A empresa eléctrica da dst
também está certificada.
Tem em curso a certificação para:
gestão de contratos, logística manutenção, metalomecânica, rochas ornamentais, unidade de madeira e higiene, segurança e saúde no trabalho.
A dst foi PME Excelência Construção em 1998, 1999 e 2001.
O apoio a actividades Culturais
é outra das estratégias da empresa e
do grupo dst, cabendo a esta empresa, entre outras actividades apoiar o
teatro.
O Ambiente tem sido uma das
preocupações da empresa, quer ao
nível dos investimentos realizados,
quer ao nível da cultura da empresa. “Eco-Obra, obra limpa e obra segura” é a mensagem que tem vindo a
pôr em prática.
Neste sentido, Celso Ferreira aproveitou a oportunidade para lançar o
repto para que a dst possa patrocinar
o projecto PT Paredes com Teatro,
que envolve 14 associações do concelho e que já atraiu, nesta segunda
edição, cerca de 5 mil espectadores.
O responsável pela dst não descartou
a hipótese de vir a apostar na Cultura, também em Paredes.

A Lord inaugurou auditório

Celso Ferreira: “Vai beneficiar a comunidade
de Lordelo e o Município”
A Cooperativa A Lord, que se encontra a celebrar o 75º aniversário, inaugurou o seu novo auditório.
“Um investimento de 3 milhões de
euros, suportado na totalidade por
capitais próprios”, referiu o seu presidente, Francisco Leal.
A cerimónia de inauguração, que
decorreu com pompa e circunstância contou com a presença de várias
figuras ilustres, entre as quais o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira o ministro dos
Assuntos Parlamentares, Augusto
Santos Silva, a Governadora civil do
distrito do Porto, Isabel Oneto, o representante do Primeiro-Ministro,
assessor para os Assuntos Sociais,
Artur Penedos, a responsável pelo
CAE, Antónia Marques, responsáveis por associações de bombeiros,
culturais, etc.
O auditório permitirá a realização de inúmeras actividades, como
teatro, música, conferências, cinema, entre outras. Será um centro de

quanto Paredes cresceu”.
Foi com grande satisfação que se
associou a “mais esta prova de sucesso”, numa clara referência ao auditório.
O governante considera que “é
importante que as instituições assumam a responsabilidade de abrir
caminho para progressos futuros.
Numa alusão a uma proximida-

dinamização social, cultural e económica para Lordelo e para a região.
O Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, disse que o Município congratula-se com mais este
equipamento que “vai beneficiar a
comunidade de Lordelo e o Município”.
Lançou um desafio aos responsáveis pela A Lord para estabelecer

compromissos de colaboração com
a autarquia paredense, designadamente no que respeita à realização
de espectáculos. “Será uma grande oportunidade para que a comunidade possa crescer, evoluir e qualificar-se, um espaço que permitirá
desmistificar o conhecimento e a
aprendizagem”, assegurou.
O ministro Augusto Santos Silva destacou que é “testemunha do

de existente “há muitos anos com o
concelho de Paredes”, Santos Silva
destacou as apostas da A Lord, fundação e cooperativa, “no domínio da
solidariedade, qualificação, cultura e
educação”.
Acredita que o novo auditório vai
“abrir novas oportunidades não só
para os lordelenses mas para toda a
região”.
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Vida Municipal

Celso Ferreira na apresentação
da Rota do Românico
Os Presidentes das Câmaras do
Vale do Sousa apresentaram, no Dia
Nacional dos Monumentos e Sítios
a Rota do Românico, na presença
do Ministro da Cultura, José Pinto
Ribeiro, que elogiou o projecto. “É
um projecto de paixão, que deixará uma cicatriz no Vale do Sousa”,
afirmou.
Foram apresentados 21 monumentos que se enquadram no período medieval e remontam ao início
da nação, num seminário organizado pela Comunidade Urbana do
Vale do Sousa.
Iniciada há cerca de 10 anos, a
Rota do Românico conduziu obras
de restauro e conservação dos monumentos, realizou estudos de valorização e salvaguarda das envolventes aos monumentos, houve
qualificação de recursos humanos

e produção de diversos materiais
informativos como uma publicação científica, um guia turístico,
uma brochura de apresentação, um
mapa de bolso, um filme promocio-

nal, um sítio na internet e peças de
merchandising.
O principal objectivo da Rota do
Românico foi o de criar um produto de turismo religioso forte, colo-

Autarca de Paredes
junto dos peregrinos
a caminho de Fátima

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, foi ao
encontro dos peregrinos de Paredes
que se deslocaram a pé ao Santuário
de Fátima.
Recorde-se que a Obra do Bem
Fazer e a Obra de Caridade ao Doente e ao Paralítico foram respon-

sáveis pelo apoio a centenas de
pessoas, que durante cerca de uma
semana percorreram um longo percurso, a pé, até Fátima.
Neste sentido o edil fez questão
de se associar aos peregrinos numa
das paragens para tomar uma refeição, em Soure e Coimbra, respecti-

vamente.
Refira-se que a autarquia paredense, há alguns anos a esta
parte que presta apoio a estas peregrinações.
Este é sempre um momento de
grande emoção que fica registado no coração de todos.

cando o Vale do Sousa no mapa de
uma das actividades mais rentáveis
do país.
Envolvidos no projecto estiveram a Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Norte, a Comunidade Urbana do Vale
do Sousa, a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, o
Instituo de Turismo de Portugal, o
Instituto Português do Património
Arquitectónico, a ADETUR, as seis
autarquias do Vale do Sousa, o Gabinete de Apoio ao Turismo da região e a Igreja.
De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, “a
Rota permite valorizar o nosso património e a história e só com investimento público é que podemos
adoptar equipamentos de grande
envergadura, embora os privados
também sejam vitais. Apesar de ser
um projecto de excelência não pode
viver só de equipamentos românicos e a sua evolução está dependente daquilo que nós quisermos”.

Juventude

Jovens de Paredes
participam na
Universidade
Júnior

No âmbito do Pelouro da Juventude foi celebrado um protocolo
de colaboração entre o Município
de Paredes e a Universidade Júnior
da Universidade do Porto, no qual
a autarquia, para além do apoio no
transporte a todos os jovens participantes nas actividades, durante o
mês de Julho, vai pagar a propina a
11 jovens.
Os critérios de nomeação dos
alunos apoiados está previsto num
regulamento efectuado para o efei-

to, sendo critério fundamental o
bom aproveitamento escolar, bem
como pertencerem a uma família
economicamente desfavorecida
e/ou que evidencie algum tipo de
dificuldade de integração social.
Até à data já há 5 inscrições: da
Escola Secundária de Paredes, da
Escola E.B. 2/ 3 de Cristelo e da
Escola E.B. 2/ 3 de Lordelo. Recorde-se que as restantes Escolas
E.B. 2/3 e Secundárias ainda se
podem inscrever.
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Vida Municipal
Novo posto da GNR de Lordelo vai finalmente sair do papel

Secretário de Estado da Administração
Interna veio a Paredes assinar protocolo
O Secretário de Estado da Administração Interna, Rui Sá Gomes,
presidiu à assinatura de um protocolo entre a Direcção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos do MAI,
Câmara Municipal de Paredes e a
Guarda Nacional Republicana para
construção de um novo posto da
GNR em Lordelo.
O edifício será construído num
terreno municipal, estando a empreitada a cargo do município e o projecto e os custos associados à sua execução sob a responsabilidade da DGIE,
ao abrigo da Lei de Programação das
Forças de Segurança, através da qual
se prevê um investimento de 1 milhão de euros. Servirá, dentro de dois
anos, uma população de cerca de 50
mil habitantes. De acordo com o Secretário de Estado “não faz sentido
falar em cidadania plena se não houver segurança que é uma prioridade
que tem que existir em todo o país”.
O “sucesso da segurança depende de

todos”, acrescentou o governante.
Rui Sá Gomes referiu que durante este ano vão entrar ao serviço 4500
novos agentes da PSP e GNR, que
melhorarão a capacidade de resposta das forças de segurança. “É um
esforço notável de todo o país. Isto
não é propaganda. São factos. Isto
representa uma aposta decisiva do
governo no domínio da segurança,
porque é a primeira das liberdades”,
avançou.
“Toda a aposta na segurança é
das mais rentáveis, o retorno é muito
mais rápido”, deu conta o Secretário
de Estado.
Agradeceu o empenhamento do
Presidente da Câmara Municipal de
Paredes e da Governadora Civil do
Porto. Acredita que o referido protocolo vai permitir a melhoria das
condições de trabalho das forças de
segurança e dignificar as forças de
segurança no exercício das suas funções. “Não se trata de mais um proto-

colo para ficar na gaveta é para cumprir”, concluiu.

**

“Desta vez é que é”

O Presidente da Câmara de Paredes, Celso Ferreira, acredita que a
construção do novo quartel da GNR,
em Lordelo, vai finalmente ser uma
realidade. “Desta vez é que é”. O documento foi, pela primeira vez, homologado por um membro do governo, asseverou.
“Quando há entendimento entre a
tutela e a administração local os processos avançam e foi isso que aconteceu”, sublinhou ao autarca.
O autarca espera que este investimento seja complementado com
o reforço dos militares da GNR no
concelho de Paredes.

Celso Ferreira expressou o agradecimento à Governadora Civil do
distrito do Porto, Isabel Oneto, presente na cerimónia, pelo “contributo e disponibilidade permanente e
total”.

**

segurança no concelho
reforçada em Lordelo,
Rebordosa, Gandra, Vilela, Duas Igrejas, Sobrosa,
Cristelo, Astromil e Vandoma

O novo posto da GNR de Lordelo deverá estar concluído dentro de
dois anos e vem reforçar a segurança
no concelho.
De acordo com o protocolo, o
município de Paredes comprometese a promover e fiscalizar a empreita-

Laborinho Lúcio, Ex-Ministro da Justiça, apresentou livro na Casa da Cultura

da de construção do posto territorial
da GNR.
A DGIE fornecerá ao município o
projecto de execução do modelo de
referência relativo ao Posto Territorial e o Município procederá à adaptação do projecto de execução com
o terreno.
Os custos de execução da empreitada serão suportados pela DGIE até
ao valor da adjudicação, acrescido de
IVA, que suportará ainda os encargos com eventuais trabalhos a mais,
até ao limite de 5% do valor da adjudicação.
Concluída a empreitada, o Município paredense formalizará a doação
do terreno ao Estado, com vista ao
impulso do processo de doação, junto da Direcção Geral do Tesouro e
Finanças.

Elogiou projecto educativo de Paredes
A Casa da Cultura de Paredes
foi palco da apresentação do livro
“Educação, Arte e Cidadania”, de
Laborinho Lúcio, professor universitário e ex-ministro da Justiça.
No livro, o autor reflecte sobre
os três temas que lhe servem de
título, encontrando na Arte “uma
dimensão imprescindível na formação das pessoas e na modelação
de uma cidadania activa, individual e colectiva”, como pode ler-se
no prefácio.
De acordo com o ex-ministro
da Justiça, “é necessário chamar
os ignorantes à acção para que ponham perguntas e coloquem os especialistas a pensar, no sentido de

encontrarem as respostas”.
Para Laborinho Lúcio “não há
educação formal escolar se não for
através da Arte, porque é através
da Arte que o homem se transcende individualmente”.
Foi com grande satisfação que o
Presidente da Câmara Municipal
de Paredes, Celso Ferreira, assistiu
à apresentação do livro e que ouviu os elogios do autor ao projecto da autarquia na área da educação. “Do mesmo modo que somos
afoitos a criticar a acção política
devemos, também, elogiá-la quando tal se justifica, referiu. “A esperança está no exemplo do projecto
que em Paredes se está a desenvolver. Concluiu Laborinho Lúcio.
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Obras Municipais

Inauguração da Rua da Escola das Lages - Cete
O Executivo inaugurou a Rua
da Escola das Lages, em Cete.
A autarquia investiu cerca de
120 mil euros na obra que compreendeu a pavimentação do
acesso que liga o centro da vila à
zona da Escola das Lages.
Recorde-se que se tratava de
um caminho rural, com cerca de

três metros e que sofreu um alargamento para sete. Celso Ferreira,
presente na inauguração adiantou
que a mesma rua vai ser contemplada com iluminação ainda este ano,
pois considera ser uma grande necessidade, designadamente para as
crianças que se dirigem para a escola no Inverno.

O autarca prometeu, ainda, a pavimentação da rua entre a Granja Velha e a Rua Entre Ribeiros.

Adiantou aos cetenses que decorre
a fase de negociação para a aquisição da parte privada do Mosteiro

Rua do Polidesportivo – Cete
Está em curso a obra de
pavimentação em betuminoso do acesso ao Polidesportivo de Cete e que
envolverá um esforço da
autarquia paredense de 50
mil euros.

Rotunda em Campos - Vilela
Estão a decorrer as obras para
a construção de uma rotunda no
Lugar de Campos em Vilela.
Dando continuidade à requalificação da Estrada Municipal
602-1, em Vilela e após acordo
com os proprietários dos terrenos, finalmente foi possível avançar para a sua concretização.
Esta obra vai ao encontro dos
anseios e necessidades da população de Vilela e permitirá uma
melhor ordenação do tráfego.
Ao todo a Câmara Municipal de
Paredes investe cerca de 600 mil
euros nesta obra, que para além
da rotunda, compreende a construção de várias infra-estruturas,
tais como: rede de águas pluviais;

saneamento; iluminação pública
subterrânea; construção de pas-

seios; infra-estruturação com fibra
óptica, etc.

de Cete, bem como do Covão,
uma zona de clara beleza no concelho.
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Acção Social
Dia dos Vizinhos

“Socializar e potenciar
a Solidariedade local”
Com o objectivo de proporcionar
um dia de convívio, partilha e boa
disposição, o Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Paredes, dinamizou, pela primeira vez,
a Festa dos Vizinhos, no dia 11 de
Maio, no Parque da Cidade de Paredes.
Esta actividade destinou-se à
população residente nos Empreendimentos Camarários do Concelho (Castelões de Cepeda, Cristelo,
Gondalães, Lordelo e Madalena) e
de acordo com a vereadora responsável pelo Pelouro de Acção Social,

Raquel Moreira da Silva, teve como
objectivo promover a socialização,
coesão social, uma vida em conjunto e criar novos laços de solidariedade entre os vizinhos.
A actividade teve início com a
realização de uma missa campal,
celebrada pelo Padre Feliciano Garcês, à qual se seguiu um almoço volante, onde cada participante partilhou a sua refeição.
Durante a tarde decorreu um espectáculo musical, seguido de um
conjunto de actividades recreativas, das quais fizeram parte jogos de

malhas, damas e dominó. Durante
todo o dia as crianças tiveram à sua
disposição um insuflável.
De salientar que a Câmara Municipal deu o seu contributo para o
almoço, bem como apoio logístico e
recursos humanos.

Encontro Entre nós – Verão 2008

Autarquia leva 3 mil idosos a Fátima
O Pelouro de Acção Social da
Câmara Municipal de Paredes
encontra-se a dinamizar, como
tem vindo a ser hábito, nos meses
de Maio, Junho e Julho, a Actividade “Encontro Entre Nós – Verão 2008”. A iniciativa dirige-se à
população com mais de 60 anos
de idade, portadora do Cartão
Sénior e tem como objectivo

proporcionar momentos de cultura e lazer, colmatando, para além
da solidão em que vivem, carências
a nível cultural e social, sendo para
muitos a única oportunidade de vivenciarem novas experiências.
Este ano, os participantes têm a
oportunidade de conhecer a nova
Igreja do Santíssimo Sacramento no
Santuário de Fátima, seguindo-se

uma passagem pela Praia da Tocha,
a fim de usufruírem de uma tarde de lazer e convívio salutar, bem
como o contacto com uma das raras
praias do país, que mantém ainda
viva a arte Xávega.
Esta iniciativa conta com a participação de cerca de 3000 seniores, residentes nas 24 freguesias do concelho de Paredes.

**

Encontro Entre Nós – Junho

SOBREIRA

02 DE JUNHO (Segunda-feira)

MADALENA
GONDALÃES

04 DE JUNHO (Quarta-feira)

CASTELÕES DE CEPÊDA
DUAS IGREJAS

06 DE JUNHO (Sexta-feira)
16 DE JUNHO (Segunda-feira)

VILELA

19 DE JUNHO (quinta-feira)

ASTROMIL
VILA COVA CARROS

25 DE JUNHO (quarta-feira)

BALTAR

27 DE JUNHO (sexta-feira)
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Património

Município de Paredes
assinala Dia da Terra
No dia 22 de Abril comemorou-se
o Dia da Terra e o Município de Paredes, em articulação com o departamento de Geologia da Faculdade
de Ciência da Universidade do Porto organizou uma visita às Minas de
Ouro de Castromil, na freguesia da
Sobreira, Paredes.
Esta iniciativa contou com mais
de meia centena de alunos do 7º ano
de escolaridade da Escola de Guifões, Matosinhos, e respectivos professores.

A actividade teve início, durante a manhã, no auditório da Casa da
Cultura de Paredes com a orientação
do Geólogo Prof. Doutor Alexandre
Lima, que apresentou um programa
de multimédia preparatório para a
visita de campo e dinamizou uma
relação interactiva com os jovens.
Na parte da tarde, depois de almoçarem no Parque de Merendas
da Sobreira, arrancaram para o percurso pedestre, durante o qual foram convidados a observarem as-

pectos particulares da geologia e
das práticas de exploração mineira,
culminando na visita subterrânea
a uma das galerias de prospecção,
onde puderam presenciar testemunhos das práticas de exploração romana.
A esta dinâmica de divulgação
e de sensibilização para o conhecimento e preservação do património
geomineiro do concelho de Paredes
irão seguir-se várias iniciativas do
género.

Habitação Social

Saúde

Reuniões com moradores dos
Empreendimentos Camarários
Com o intuito de preservar as
habitações sociais e melhorar a
sua utilização por parte dos arrendatários, o Pelouro de Acção
Social da Câmara Municipal de
Paredes realizou, nos meses de
Abril e Maio, reuniões periódicas com a população residente
nos cinco Empreendimentos Camarários do Concelho, designadamente Castelões de Cepeda,

Cristelo, Gondalães, Lordelo e Madalena.
As referidas reuniões decorreram
no Salão Nobre dos Paços do Concelho com a seguinte ordem de trabalhos: análise e discussão do actual
Regulamento de Utilização de Habitações Sociais; regularização das
dívidas dos moradores, relativas às
rendas das habitações; Festa dos Vizinhos, entre outros.

A vereadora responsável pelo
Pelouro de Acção Social, Raquel Moreira da Silva, salientou
a importância das reuniões, bem
como o cumprimento obrigatório do Regulamento de Utilização
de Habitações Sociais, nomeadamente no que respeita à sua utilização, respeito e regras de boa
vizinhança e regularização das
rendas em atraso.

Alienação de Património
do “Bairro o Sonho”
O Município de Paredes propôs
a todos os inquilinos arrendatários
do Empreendimento O Bairro “O
Sonho” a aquisição das suas habitações.
O preço que foi comunicado aos

inquilinos foi calculado nos termos
do artº 4º do DL 141/88, de 22 de
Abril, na redacção dada pelo artº
1º do DL 288/93, de 20 de Abril,
conjugado com o DL 329-A/2000,
de 22 de Dezembro e Portaria

430/2006, de 03 de Fevereiro.
De igual modo foi-lhes comunicado que, nos termos Tabela I, anexa à Portaria nº 1063/90, de 19 de
Outubro, poderiam beneficiar de
um desconto em função da modalidade de pagamento que adoptassem (pronto pagamento ou entrada inicial), desde que o pagamento
tivesse lugar no prazo a fixar pelo
Município. Além deste desconto
foi também comunicado que os inquilinos poderiam beneficiar, de
acordo com a deliberação do Executivo Municipal de 24/11/2006,
de um desconto adicional que varia, também, em função da modalidade de pagamento que escolher,
sendo que o seu valor máximo de
10%.
Esta iniciativa ainda se encontra
a decorrer, mas até à presente data,
já foram celebradas 5 escrituras,
encontrando-se a decorrer os procedimentos administrativos para a
venda de mais 5 ou 6 processos de
venda.

Tensão arterial, glicose,
electrocardiograma e espirometria

Paredes
promoveu
rastreios para
a população

O protocolo assinado entre o
Município de Paredes e o Hospital da Misericórdia de Paredes, no
âmbito do projecto “Maio Mês do
Coração”, revelou-se um verdadeiro sucesso.
Recorde-se que este protocolo teve como objectivo disponibilizar transporte às pessoas mais
desfavorecidas de todas as freguesias do concelho de Paredes,
para, nas instalações do Hospital
da Misericórdia de Paredes, lhes
serem proporcionados, gratuitamente, testes de determinação da
tensão arterial, glicose, electrocardiograma e espirometria, com

o intuito de diagnosticar precocemente patologias deste foro e, ainda, no caso de existir necessidade
de avaliar ou tratar o paciente por
recurso a meios técnicos e auxiliares de diagnóstico mais diferenciados, o paciente beneficiará
de um regime especial.
Neste sentido, o objectivo
foi conseguido e foram cerca de
1500 as pessoas que procuraram
o transporte disponibilizado pela
autarquia paredense. Preocupadas com a sua saúde fizeram
questão de participar nesta iniciativa que desejam tenha continuidade.
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Educação

Assembleia Municipal da Juventude
envolveu alunos de escolas do concelho
Sendo a escola um espaço privilegiado para fomentar a construção de uma sociedade igualitária e
solidária, o município de Paredes,
através do Pelouro da Educação,
realizou a Assembleia Municipal
da Juventude, que teve lugar, no
Dia da Europa, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.
Foram abordados temas relacionados com o ambiente, nomeadamente “Energias alternativas e preservação do meio ambiente”.
Recorde-se que este projecto
teve como público-alvo os alunos
das E.B 2,3 e Secundárias (E.B 2,3
de Lordelo, Rebordosa, Paredes,
Escola S/3 Daniel Faria de Baltar
e secundária de Vilela), que trabalharam este tema ao longo do ano
lectivo e que culminou com a realização desta Assembleia, onde foram votadas moções apresentadas
pelos alunos dos diferentes níveis
de ensino.
Foi objectivo deste hemiciclo contribuir para a resolução de

questões que afectam o quotidiano das escolas e engrandecer o poder de argumentação dos alunos,
abordando um tema de extrema
relevância para os jovens, propondo sugestões e abordando casos de
risco.
Participaram nesta iniciativa

59 Deputados eleitos no universo
das Escolas E.B.2,3 e Secundárias
do concelho, segundo o princípio
da representatividade. A mesa da
Assembleia foi composta por um
elemento de cada um dos grupos
parlamentares com assento na Assembleia Municipal de Paredes.

A iniciativa teve como objectivos incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política; dar a conhecer o significado
de Assembleia Municipal enquanto órgão representativo do Município; incentivar as capacidades de
argumentação na defesa das ideias,
com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade
da maioria e contribuir assim para
a formação cívica dos jovens proporcionando o desenvolvimento
de competências que lhes permitam gerir conflitos, formular juízos
de valor acerca da vida social, ser
tolerantes e solidários.
O vereador da Educação, Pedro
Mendes, participou da Assembleia
Municipal da Juventude e regozijou-se com o interesse e empenho
dos alunos. Acredita que os objectivos foram conseguidos e que os
jovens estão no bom caminho para
contribuir para um melhor ambiente, para uma melhor cidadania
e para um país melhor.

**

Projectos
apresentados:

Escola Básica do 2.º e 3.º
ciclos de Rebordosa
“Agora é caro mas vai valer a
pena mais tarde”
Escola EB 2,3 de Paredes
Medidas para garantir e zelar
pelo futuro da terra
Escola Secundária de Vilela
Energias alternativas – formas
de preservar o Ambiente
Escola S/ 3 Daniel Faria –
Baltar
Incentivar a prática dos 3 R’s
Escola EB 2/ de Lordelo
Construção de um Parque eólico
na cidade de Lordelo
Mini-aerogeradores para o
uso doméstico e para o uso
industrial

Projecto Gira-Volei
é um sucesso em Paredes
As Escolas de S. Marcos, em Rebordosa e a de Corregais, em Lordelo receberam a visita do Vereador
da Educação da Câmara Municipal
de Paredes, Pedro Mendes.
O mote foi a entrega de material desportivo (bolas e tshirt’s), no
âmbito do projecto Gira-Volei, aos
cerca de 200 alunos de ambos os estabelecimentos de ensino, que, refira-se, são os que têm mais alunos
inscritos na actividade.
A iniciativa contou, ainda com
as presenças do Presidente e o Director – Técnico da Associação de
Voleibol do Porto.
De acordo com o vereador Pedro
Mendes, o Município “tem vindo a

apostar na diversidade da prática da
actividade física, que se traduz na
organização de competições regulares nos agrupamentos, para além
das modalidades de voleibol, andebol, mini-básquete, atletismo, futebol, natação e jogos tradicionais”.
Recorde-se que o projecto GiraVolei resulta de uma parceria entre
a Câmara Municipal de Paredes, a
Federação Portuguesa de Voleibol e
a Associação de Voleibol do Porto.
Dando cumprimento à planificação
prevista, para o desenvolvimento
das Actividades de Enriquecimento
Curricular, nomeadamente na área
da actividade física e desportiva,
a implementação do projecto em

questão visa a generalização da prática da modalidade no 1.º ciclo.
A Associação de Voleibol do Porto encerrou a época de 2006/2007
com 18300 atletas inscritos na modalidade, sendo que mais de 1600
são do Município de Paredes.
O Gira-Volei é um projecto de
iniciação ao voleibol, sendo um
jogo fácil, divertido e competitivo e é principalmente uma actividade de ar livre, visto poder utilizar qualquer tipo de piso que não
ofereça perigo para o praticante,
sendo perfeitamente exequível na
quase totalidade das escolas do
concelho de Paredes. Destina-se
às crianças dos 6 aos 16 anos de

idade.
Face ao valor educativo do referido projecto e porque o mesmo
integra o escalão etário dos alunos

que frequentam as actividades de
enriquecimento curricular, pretende-se criar o maior número possível de centros oficiais da modalidade, nas respectivas escolas.
Objectivos: contribuir para o
desenvolvimento global e harmonioso das crianças; proporcionar
oportunidades para que as crianças
e jovens possam viver experiências
agradáveis, fazer novos amigos,
aprender novas habilidades, adquirir hábitos de autodisciplina e persistência e aprender a cooperar e a
competir com lealdade; aprender a
viver com os outros, fomentando
as relações pessoais dos jovens entre si, com os outros Centros GiraVolei e com os professores e levar a
prática do voleibol a zonas onde os
clubes são inexistentes.
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Governo atribui 10,5 milhões de euros a Paredes – a maior verba atribuída a um concelho do norte

Paredes já tem as verbas
garantidas para a construção
de 7 novos Centros Escolares
No âmbito do QREN, Paredes
já tem as verbas garantidas para a
construção de 7 novos Centros Escolares, cujo arranque das obras
está já programado, pela autarquia,
para o mês de Agosto do presente ano.
A cerimónia que decorreu no
edifício da Alfândega do Porto e
que contou com a presença do Primeiro-ministro, José Sócrates, da
Ministra da Educação, Maria de
Lurdes Rodrigues e do Ministro do
Ambiente, Ordenamento do território e Desenvolvimento Regional, Francisco Nunes Correia, teve
como objectivo a assinatura de protocolos relativos a 126 projectos
para a reabilitação ou construção
de Centros Escolares com 56 Câmaras Municipais do norte do país, no
âmbito do QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional). O
Município de Paredes foi representado pelo seu Presidente Celso Ferreira e pelo Vereador da Educação
Pedro Mendes.
Na ocasião o Primeiro-ministro, referiu que a orientação dada
ao QREN foi que deveria dar uma
especial prioridade às candidaturas
dos Centros Escolares. Assim considerou: “Esta cerimónia mostra
como a Educação é uma prioridade
do QREN”.
Na região norte dos 126 projectos para Centros Escolares, 67 refe-

rem-se a obras de ampliação e 59 a
construção de raiz de novos edifícios, estimando-se que sirvam uma
população escolar de 33.600 alunos
(9.160 do pré-escolar e 24.440 do
primeiro ciclo do ensino básico).
No total, quando os projectos
estiverem finalizados, serão disponibilizadas 1.400 salas de aula,
num investimento total elegível de
142 milhões de euros, cabendo aos
fundos comunitários uma comparticipação de cerca de 100 milhões
de euros.

**

Governo reconhece
que “Paredes está no

caminho certo” e
atribuíu cerca de 30%
das verbas reservadas ao
norte do país

A Câmara Municipal de Paredes
foi assim contemplada com a maior
fatia de verbas atribuídas a um município do norte do país: 10,5 Milhões de euros em fundos comunitários, cerca de 30% das verbas
atribuídas nesse dia.
“Trabalhámos muito para alcançar isto, pelo que o Governo apenas
reconheceu o nosso projecto que é
extremamente ambicioso” referiu
na ocasião o Presidente da Câmara,

Celso Ferreira.
Este facto é uma clara demonstração do reconhecimento do Governo pela Qualidade dos projectos
apresentados e pela oportunidade
da Carta Educativa de Paredes. O
Município vê assim reconhecida a
sua ambição por mais e melhor Paredes. Um concelho mais bem preparado para o futuro através de uma
estratégia de gestão bem planeada
continua a dar frutos.

**

15 milhões de euros de
investimento

No total cerca de 15 milhões de

euros vão ser investidos nos 7 novos
Centros Escolares. A concepção e
das Escolas EB1/Jardim-de-infância
de Vilela; Mouriz; Duas Igrejas; Recarei; Gandra e Rebordosa nº1, bem
como concepção, ampliação e construção da EB1/Jardim-de-infância
de Paredes, previstas na Carta Educativa de Paredes.
Celso Ferreira considerou ser
este “O Dia Zero da revolução Educativa no Concelho de Paredes”,
realçou igualmente o apoio e empenho da Directora Regional de
Educação do Norte e da Ministra
da Educação, acrescentando: “Esta
verdadeira revolução Educativa resultará que daqui a quatro ou cinco
anos teremos um cenário completamente diferente”.
O Presidente da Câmara Municipal acredita que assim é possível
alterar o paradigma do Abandono
Escolar em oito anos, reduzindo-o
muito significativamente.

**

Obras arrancam até ao
final de Agosto

A construção dos novos 7 Centros
Escolares deverá arrancar até ao final do mês de Agosto deste ano,
sendo que o período para apresentação de candidaturas para edificação das escolas já terminou, estando
prevista a adjudicação das empreitadas para breve.

Paredes apresentou projecto pela Inclusão Social
em congresso internacional de educação
Pela aposta na Educação, o
Município de Paredes foi seleccionado para participar no
Fórum Boas Práticas, que teve
lugar de 24 a 26 de Abril, no âmbito do X Congresso Internacional das Cidades Educadoras, no
Brasil.
O 4º Fórum Boas Práticas
apresentou estratégias no âmbito
da cultura local, inclusão social e
cidadania.
Entre os projectos portugueses destaque para o “Empresários pela Inclusão Social”, da Câmara Municipal de Paredes.
O Presidente da autarquia,
Celso Ferreira, e o vereador responsável pelo Pelouro da Educação, Pedro Mendes, estive-

ram presentes naquele evento, onde
apresentaram o projecto que visa
combater o insucesso e o abandono escolares.
O objectivo estratégico é combater o insucesso e o abandono escolares, através da prevenção e da
mediação de factores de risco e da
indução de factores externos de sucesso.
O projecto está no terreno no
concelho paredense, desde o passado mês de Outubro. Já foram entrevistados mais de 2300 alunos do
7.º e 8.º ano.
Recorde-se que Paredes foi a primeira autarquia a constituir uma
associação para operacionalizar
este projecto e conta com a participação de mais de 43 empresas lo-

cais, de resto, um passo decisivo no
combate ao abandono escolares e
exclusão social em Paredes.
“Trata-se de um projecto inovador, cujo objectivo é evitar o abandono escolar”, refere Celso Ferreira.
O projecto, totalmente financiado por empresários locais, incluiu
a contratação de nove mediadores
que acompanham os alunos em risco de abandono escolar.
Uma recente sondagem realizada
pela Câmara Municipal de Paredes
indicou que 57 por cento dos 2.300
alunos, de 13 a 15 anos, já pensaram em abandonar a escola. “É um
número dramático, o que explica a
razão pela qual Paredes está, actualmente, entre as nove piores cidades

portuguesas em termos de abandono escolar”, esclarece o autarca.
Num prazo de oito anos, o objectivo do projecto é que Paredes faça
parte do grupo dos 30 municípios
portugueses com as melhores práticas de qualidade do ensino. Participaram, igualmente, no congresso
responsáveis por projectos de educação de 77 cidades da Argentina,
Brasil, França, Finlândia, Colômbia, Chile, Coreia do Sul, Itália, México e Espanha.
O Congresso foi uma iniciativa
da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE) que promove a ideia de que as cidades devem proporcionar o aprendizado,
para além das salas de aula.
Com o tema construção de Ci-

dadania em Cidades Multiculturais, o congresso inspirou-se nos
princípios de promoção da cidadania global e da consolidação
da democracia, a partir do respeito à pluralidade das diversas
manifestações sócio-culturais,
expressos na Carta das Cidades
Educadoras.
A troca de conhecimentos e de
experiências reuniu representantes das 340 cidades educadoras e de cidades não membros da
AICE, organizações da sociedade civil comprometidas com a
educação para a diversidade, a
cooperação solidária internacional, a liberdade de expressão e o
diálogo inter-cultural em condições de igualdade.
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Desporto

1.º Grande Prémio
de Atletismo de Rebordosa
O Grupo Desportivo da Portela,
com o patrocínio da Câmara Municipal de Paredes e da Junta de Freguesia de Rebordosa, organizou o
1.º Grande Prémio de Atletismo
Rebordosa, que se realizou no dia

4 de Maio.
Nas provas, que tiveram o seu
epicentro na Praça da Comunidade, em Rebordosa, inscreveram-se
e participaram um total de 578 atletas, federados e não federados, a tí-

tulo individual ou organizados em
equipas ou escolas e estiveram representadas 28 organizações colectivas. Completaram as provas 421
atletas.
A organização considera que os
objectivos propostos e desejados
foram atingidos, quer pelos números, quer pela diversificação dos
escalões etários dos participantes,
com a faixa das crianças e jovens a
atingir os 67% e os veteranos 21%,
como incentivo ao atletismo das camadas mais jovens e mais idosas da
população.
Para a realização desta prova foi
essencial o apoio e contributo, tanto monetário como em géneros e
serviços prestados, de muitas empresas, industriais, comerciantes,

associações e pessoas individuais
que permitiram que a prova se realizasse da melhor forma e sem problemas.
De referir que foi com grande
satisfação que o presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso

Ferreira, se associou à entrega dos
prémios, taças e troféus aos participantes.
Este evento teve ainda o apoio
técnico da Associação de Atletismo
do Porto e da Desportave - Eventos
Desportivos.

Baptismo de Mergulho
na Piscina Municipal
de Lordelo
A Piscina Municipal de Lordelo foi palco de um Baptismo de
Mergulho.
Esta actividade teve a prestá-

vel colaboração da Escola de Mergulho do Norte, empresa que colabora, frequentemente, com a Piscina
Municipal de Lordelo, nas activida-

des subaquáticas ali desenvolvidas.
Estiveram presentes 15 utentes a
quem lhes foi entregue um Diploma
de Mergulho.

Actvidades nas Instalações Desportivas Municipais - Junho
www.cm-paredes.com/agenda

Dia

Domingo

Sábado

Domingo

1

7

8

Hora

Equipa Visitada

Equipa Visitante

Modalidade Escalão

Local

09.00

U S C Paredes

C F Valadares

Futebol de 11 Juvenis B - M

Sintético Municipal
Pavilhão Municipal de Paredes

10.00

Olá Mouriz

Santa Cruz

Hóquei em Patins Iniciados - M

11.00

U S C Paredes

F C Porto

Futebol de 11 Iniciados A - M

Sintético Municipal

16.00

Aliados F C Lordelo

G D Serzedelo

Futebol de 11 Seniores - M

Estádio do Aliados F C Lordelo

16.15

Olá Mouriz

Lavra

Hóquei em Patins Juvenis - M

Pavilhão Municipal de Paredes

18.00

Olá Mouriz

Oliveirense

Hóquei em Patins Juniores - M

Pavilhão Municipal de Paredes

10.00

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis

18.00

Aliados F C Lordelo

10.00

U S C Paredes

10.00

Fluvial Portuense
Leça F C

Pavilhão Rota dos Móveis
Futsal

Seniores - F

Futebol de 11 Juvenis B - M

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis

Sintético Municipal
Pavilhão Rota dos Móveis

16.00

Olá Mouriz

Infante de Sagres

Hóquei em Patins Escolares - M

16.00

U S C Paredes

Aliados F C Lordelo

Futebol de 11 Seniores M

Estádio das Laranjeiras

9

Terça
- Feriado

10

Quarta

11

17.00

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis

Pavilhão Rota dos Móveis

Quinta

12

17.00

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis

Pavilhão Rota dos Móveis

Sexta

13

17.00

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis

Pavilhão Rota dos Móveis

10.00

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis

Pavilhão Rota dos Móveis

14

Domingo

15

Sábado

21

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis

Pavilhão Municipal de Paredes

Segunda

Sábado

17.00

Pavilhão Municipal de Paredes

10.00
17.00

Pavilhão Rota dos Móveis

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis
U S C Paredes

Gondomar S C

Pavilhão Rota dos Móveis
Futebol de 11 Infantis B - M

Sintético Municipal

16.15

Olá Mouriz

Espinho

Hóquei em Patins Juvenis - M

Pavilhão Municipal de Paredes

21.30

Olá Mouriz

Entrecancelas

Hóquei em Patins Seniores - M

Pavilhão Municipal de Paredes

10.00
11.00

XVI Mostra do Mobiliário Paredes Rota dos Móveis
U S C Paredes

09.00

A D Lousada

Pavilhão Rota dos Móveis
Futebol de 11 Juvenis B - M

Mini Olimpíadas da Pequenada - Fase Final Municipal

Sintético Municipal
Pav. Munic. Paredes Sintético Municipal

Domingo

22

16.15

Olá Mouriz

Nortecoope

Hóquei em Patins Juvenis - M

Pavilhão Municipal de Paredes

Terça

24

17.00

U S C Paredes

Leixões S C

Futebol de 11 Infantis B - M

Sintético Municipal

Nota final: Por motivos imprevistos, os eventos, bem como os locais e horários podem ser alterados. Sempre que possível será anunciado publicamente, em tempo útil.
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Informação Útil
Z
AGENDA CULTURAL

13 DE JUNHO, ÀS 22H00
Programa Conta-me Histórias com os Clã, no auditório da Casa da Cultura de
Paredes

DIA

GRUPO

LOCAL

PEÇA

HORA

1 DE JUNHO

ASSOCIAÇÃO
JUVENIL DE
GANDRA

BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS
DE BALTAR

CALENDÁRIO /
PALAVRAS HÁ
MUITAS

16H

7 DE JUNHO

ASSOCIAÇÃO
JUVENIL DE
GANDRA

SALÃO DA
JUNTA DE
FREGUESIA DE
REBORDOSA

CALENDÁRIO /
PALAVRAS HÁ
MUITAS

21H30

8 DE JUNHO

GRUPO DE
TEATRO
EXPERIMENTAL
DE DUAS IGREJAS

CENTRO SOCIAL
DE CETE

A IMPORTÂNCIA
DE ENQUADRAR

16H

14 DE JUNHO

TEATRO PALCO –
GRUPO DE
TEATRO DE
SOBROSA

CASA DA
CULTURA DE
PAREDES

GRUPO DE
TEATRO AMADOR
DE CRISTELO

AUDITÓRIO
DO GRUPO DE
JOVENS DA
SOBREIRA

28 DE JUNHO

GRUPO DE
TEATRO AMADOR
DE CRISTELO

SALÃO DA ASS.
SOCIAL E
CULTURAL DE
LOUREDO

29 DE JUNHO

GRUPO DE
JOVENS DE
VANDOMA

CLÃ

14 DE JUNHO, ÀS 21H30
Programa PT Paredes com
Teatro, coma peça “Fantasminha Pluft” pelo Teatro Palco –
Grupo de Teatro de Sobrosa,
no auditório da Casa da CulGrupo
de Teatro de Sobrosa
tura
de Paredes.

21 DE JUNHO

A peça juvenil

PLUFT
O Fantasminha

CONTACTOS ÚTEIS

PT PAREDES COM TEATRO / JUNHO

JUNHO

de Maria Clara Machado

encenação de J. Fernandez

“Você é bobo, Pluft. Gente é que tem
medo de Fantasma e não fantasma
que tem medo de gente”

O FANTAS MINHA

AUTO DA INDIA

** BITARÃES

21H30

21H30

** GONDALÃES
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO N.º 1061 DE GONDALÃES
13 E 14 DE JUNHO – Promessas do Agrupamento de Sobrosa

** RECAREI
POVAR – SERVIÇO DE ÁGUA DOMICILIÁRIA DE RECAREI, CRL
Informa os associados que a Direcção terá
uma reunião de trabalho no dia 1 de Junho,
a partir das 10h00. Para qualquer assunto os
interessados devem dirigir-se ao edifício da
Junta de Freguesia de Recarei.

** SOBREIRA
8 DE JUNHO - Parque de Merendas de So-

AUTO DA INDIA

21H30

16H

breira - 3º Concurso de Pesca e Arraial (Inscrição até 2 de Junho)
PROGRAMA:
07h30 – Concentração na Cruz Vermelha
09h00 – Início da Prova
13h00 – Almoço
14h30 – Início do Arraial
31 DE MAIO - Lançamento da primeira pedra da “Creche, Centro de Dia e Serviço de
Apoio Domiciliário” da Associação para o
Desenvolvimento Integral da Sobreira
11h00 – Recepção dos convidados junto à
sede da APPDIS
11h30 – Lançamento da 1ª pedra
12h00 – Almoço

Agenda dos Pelouros – Junho
**
**
**
**
**
**

Cultura - Encontr’Artes – 20, 21, 22, 27, 28, 29 de Junho - PT Teatro – 1, 7, 8, 14, 21, 28, 29 de Junho - Itinerâncias de Verão –
6,7,13,14,20,21,27,28 de Junho
Educação - Dia da Criança – 1 de Junho - Marchas Populares - 20 de Junho
Actividades Económicas - 16.ª Mostra Mobiliário Paredes Rota dos Móveis – 7 a 15 de Junho
Acção Social - Encontro entre Nós – Verão – 2, 4, 6, 16, 19, 25, 27 de Junho - Peddy Paper - 13 de Junho - Convívio e actividades físicas para os idosos residentes nos Lares do Distrito do Porto
Ambiente - Dia Mundial do Ambiente – 5 de Junho - Semana do Ambiente – 2 a 8 de Junho
Juventude - Inscrições abertas para a Universidade Júnior (www.universidadejunior.up.pt)

Dias de não recolha de lixo em 2008
Publicação mensal
Propriedade: Câmara Municipal de Paredes
Director: Presidente do Município, Celso Manuel Gomes Ferreira
Impressão: Coraze
Depósito Legal: 272259/08
Tiragem: 24 000 exemplares

- Biblioteca Municipal........................................................................... 255 785 970
- Casa da Cultura.................................................................................... 255 780 440
SERVIÇOS DO AMBIENTE
ECOCENTROS
Cristelo..................................................................................................... 255 781 013
Lordelo..................................................................................................... 224 442 882
Paredes..................................................................................................... 255 788 920
- Linha de Ambiente............................................................................. 255 788 999
- Horto Municipal....................................................................................255776713
- Veolia, Águas de Paredes................................................................... 255 880 770
- Polícia Municipal................................................................................. 255 788 917

PARQUE DE
MERENDAS
SONHO DE UMA
JUNTO À JUNTA
NOITE DE VERÃO
DE FREGUESIA DE
MOURIZ

29 DE JUNHO – Festa da paróquia com eucaristia
11h00 - Almoço
15h00- Actividades recreativas

PISCINAS MUNICIPAIS
Lordelo..................................................................................................... 224 449 043
Paredes..................................................................................................... 255 788 893
Rebordosa............................................................................................... 224 159 177
Rota dos Móveis, Recarei..................................................................... 224 337 420
- Pavilhão Gimnodesportivo............................................................... 255 788 894
- Pavilhão Rota dos Móveis.................................................................. 224 447 720

AGENDA ASSOCIAÇÕES

CENTRO DE CONVÍVIO DE BITARÃES
O Centro de Convívio de Bitarães vai proporcionar duas semanas de praia aos seus
utentes, de 23 de Junho a 4 de Julho, na praia
da Madalena. A actividade é aberta à comunidade pelo preço de 60 euros. Os interessados devem contactar a referida instituição, de segunda a sexta-feira, das 14h00 às
18h00, através dos números 255777472 e
918737052.

Câmara Municipal de Paredes
Parque José Guilherme
4580-130 Paredes
Telef. 255 788 800
Fax: 255 782 155
E-mail: cmparedes@cm-paredes.pt

** 10 de Junho Dia de Portugal
** 21 de Julho Festas da Cidade e do Concelho
** 15 de Agosto Dia da Assunção de Nossa Senhora
** 1 de Novembro Dia de Todos os Santos
** 8 de Dezembro Dia de Nossa Senhora da Conceição
** 25 de Dezembro Natal

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Baltar........................................................................................................ 224 151 632
Cete........................................................................................................... 255 755 720
Lordelo..................................................................................................... 224 442 387
Paredes..................................................................................................... 255 788 788
Rebordosa............................................................................................... 224 157 440
CENTROS DE SAÚDE
Baltar........................................................................................................ 224 151 669
Cristelo..................................................................................................... 255 782 454
Gandra..................................................................................................... 224 111 208
Lordelo..................................................................................................... 224 442 720
Paredes..................................................................................................... 255 782 318
Rebordosa............................................................................................... 224 112 266
Sobreira.................................................................................................... 224 331 525
- Cruz Vermelha de Sobreira............................................................... 224 332 334
- Cruz Vermelha de Vilela.................................................................... 255 872 115
GNR
Lordelo..................................................................................................... 224 441 838
Paredes..................................................................................................... 255 788 760
- Santa Casa da Misericórdia de Paredes........................................... 255 780 220
- Hospital da Misericórdia de Paredes............................................... 255 780 310
- Hospital Padre Américo Vale do Sousa
(Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa)......................................... 255 714 000
- CTIMM – Lordelo.............................................................................. 255 880 770
- Tribunal de Paredes..............................................................................255788470
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 MAIO
(A farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente,
desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte)
1ª Semana (2-8 de Junho)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
2ª Semana (9-15 de Junho)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa
3ª Semana (16-22 de Junho)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
4ª Semana (23-29 de Junho)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa
5ª Semana (30 de Junho)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa

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

Protecção Civil

Universidade
Júnior 2008

Comemorações
do 1º Dia Municipal
do Bombeiro

No âmbito do Pelouro da Juventude, foi celebrado um Protocolo
de colaboração entre o Município
de Paredes e a Universidade Júnior
da Universidade do Porto, em que
a Autarquia, para além do apoio no
transporte a todos os jovens participantes nas actividades da Universidade durante o mês de Julho,
irá apoiar 11 jovens, pagando a
propina.
Os critérios de nomeação dos
alunos apoiados está previsto num
regulamento efectuado para o efeito, sendo critério fundamental, o
bom aproveitamento escolar bem
como, pertencerem a uma família

economicamente desfavorecida e/
ou que evidencie algum tipo de dificuldade de integração social.
Até à data já nos chegaram 5
inscrições da Escola Secundária
de Paredes, da Escola E.B. 2/ 3 de
Cristelo e da Escola E.B. 2/ 3 de
Lordelo.
Aguardamos as inscrições das
restantes Escolas E.B. 2/3 e Secundárias, pelo que podem recortar ou
copiar o formulário que reproduzimos neste jornal e remetê-lo ao Pelouro da Juventude – Universidade
Júnior – Câmara Municipal de Paredes – Parque José Guilherme –
4580 -128 Paredes.

UNIVERSIDADE
JÚNIOR
Inscreve-te em: www.universidadejunior.up.pt
FICHA DE INSCRIÇÃO

(Só para alunos com Bolsa da Câmara Municipal de Paredes)
ESCOLA:

NOME DO ALUNO:

MORADA:

CÓDIGO POSTAL:
DATA DE NASCIMENTO:
BILHETE DE IDENTIDADE:
LOCAL DE EMISSÃO:
TELEFONE:

Tendo em conta que o Socorro à população do Município de
Paredes é assegurado pelas cinco Corporações de Bombeiros
Voluntários com Actividade no
Concelho, a Câmara Municipal de
Paredes declarou oficialmente o
último Domingo do mês de Maio,
como o Dia Municipal do Bombeiro. Este ano as comemorações
tiveram lugar no dia 25 de Maio,
data posterior à edição deste jornal, pelo que na próxima edição
desenvolveremos este tema.
Esta Homenagem tem como

TELEMÓVEL:
CONTACTO TELEFÓNICO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:

ANO DE ESCOLARIDADE: 			

TURMA:

CURSO DA UNIVERSIDADE JÚNIOR QUE PRETENDE FREQUENTAR
(ENUMERAR 6 CURSOS POR ORDEM DE PREFERÊNCIA):

O ALUNO SÓ PODE FREQUENTAR A UNIVERSIDADE JÚNIOR NA SEMANA DE 21 A 25 DE JULHO.
CASO O(A) ALUNO(A) TENHA MENOS DE 18 ANOS DE IDADE, DEVERÁ SER ASSINADA
A DECLARAÇÃO, PELO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO.

,

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO DO MENOR
							
AUTORIZO A SUA PARTICIPAÇÃO NA UNIVERSIDADE JÚNIOR, A DECORRER ENTRE OS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2008.
PAREDES,		

DE			

DE 2008

(ASSINATURA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO)

PROGRAMA
10:00 - Formatura e Hastear da
Bandeira Nacional (Parque José
Guilherme)
- Cerimónia de Entrega de Condecorações
- Desfile apeado
12:00 - Missa Campal
13:00 - Almoço
15:00 - Exposição de Meios e
Equipamentos dos Bombeiros
Voluntários (Parque da Cidade)
- Exposições Temáticas (Parque
da Cidade)
- Desfile Motorizado

OCORRÊNCIAS DA PROTECÇÃO CIVIL - ABRIL

DECLARAÇÃO
EU,							

principal objectivo enaltecer o importante contributo dado na Segurança, Protecção e Socorro da população, bens e animais, bem como
expressar o reconhecimento público
a quem arrisca a sua vida na ajuda ao
próximo.
Assim, o Pelouro de Protecção Civil da Câmara Municipal de Paredes,
em colaboração com as cinco Corporações de Bombeiros do Concelho,
preparou a Comemoração do Dia
Municipal do Bombeiro, no dia 25
de Maio, de acordo com o seguinte
Programa:

,

DIA 17
- Aluimento de via, na Freguesia de Rebordosa, na Rua
Santo António. Ficando metade da via intransitável. Procedeu-se à sinalização temporária da via.
DIA 18
- Queda de um Eucalipto

na Avenida Sá Carneiro, na Freguesia de Duas Igrejas. Procedeu-se ao
corte e limpeza da via.
DIA 20
- Queda de muro do Campo do
Aliados Futebol Clube de Lordelo
devido ao seu desmoronamento, na
Freguesia de Lordelo.
Procedeu-se ao encerramento

da via e foi colocada sinalização
temporária.
DIA 28
- Derrame de Óleo na via desde a Rua do Sampaio, na Freguesia de Cristelo até à Rua dos Paços, na Freguesia de Besteiros.
Procedeu-se à segurança da
via com pó de carbonato.
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Protecção Civil

97.º Aniversário da Guarda Nacional
Republicana (GNR)
No passado dia 3 de Maio, o Pelouro de Protecção Civil da Câmara
Municipal de Paredes, em parceria
com o Grupo Territorial da GNR
de Penafiel, que abrange os concelhos de Amarante, Baião, Freamunde, Felgueiras, Lousada, Marco de
Canavezes, Paços de Ferreira e Paredes, assinalou a Comemoração
do 97.º Aniversário da Guarda Nacional Republicana, uma Iniciativa
comemorada a nível Nacional, mas
que este ano foi descentralizada
para os diferentes Destacamentos
Territoriais.

**

Paredes foi escolhido
como sede das
comemorações, de entre
os 9 concelhos que o
Grupo Territorial de
Penafiel abrange

O Concelho de Paredes acolheu
o Evento que decorreu no Parque
José Guilherme, proporcionando
aos cerca de 1 milhar de visitantes que por lá passaram, um contacto mais directo com os diversos

meios, equipamentos e recursos de
que a GNR dispõe no seu âmbito
de actuação, através de um fantástico “Plastron” (Demonstração de
Meios/Actividades) que teve como

principal objectivo “ (…) aproximar a GNR da população. Pretendemos que se quebre a barreira
entre as pessoas e as forças de segurança”, sublinhou o Capitão Babo

Nogueira do Destacamento Territorial da GNR de Penafiel.
Numa curta intervenção, Celso
Ferreira, o Presidente da Autarquia
Paredense, destacou a importância
deste género de iniciativas, uma vez
que permite uma maior proximidade entre a população e as forças que
zelam pelo seu bem-estar.
Fizeram parte desta mostra vários meios disponibilizados pelos
vários Destacamentos do Distrito,
tais como:
- DTER Penafiel (Destacamento
Territorial): uma viatura NES (Núcleo Escola Segura) com a respectiva guarnição; uma viatura de Patrulhamento Urbano; um Jeep.
- SICGTER: Viatura NAT (Núcleo de Apoio Técnico) com a respectiva guarnição e meios.
- OCD/SEPNA GTER: Viatura
SEPNA (Serviço de Protecção da
Natureza e do Ambiente) com motociclos e a respectiva guarnição.
- SECCINO GTER: Binómios
disponíveis com os respectivos

meios (demonstração com cães polícia treinados).
- GNR/GIPS: Viatura GIPS com
respectiva guarnição.
- Patrulha de Cavalaria: Binómios e respectivos meios (demonstração com cavalaria).
- Pelotão de Infantaria: Uma
equipe com a respectiva viatura/
meios.
- Sub-destacamento de Trânsito de Penafiel: Uma viatura ligeira
com guarnição e respectivos meios;
Um motociclo com guarnição.
Cada uma destas Especialidades
fez uso do seu fardamento, armamento e equipamento.
No dia em que se comemorava o
97.º Aniversário da Guarda Nacional Republicana, o Autarca anunciou estar já agendada para o próximo dia 13 de Maio a assinatura
de um Protocolo com o Secretário
de Estado da Administração Interna, Dr. Rui Sá Gomes, para a construção do Posto de Lordelo, uma
solução que irá finalmente pôr termo ao problema das actuais instalações. Adiantou ainda que o novo
Edifício terá uma área de construção de cerca de 1200m2, implantado num terreno com 2600m2, que
ficará localizado numa Zona Central em Lordelo, possivelmente junto ao Pavilhão Municipal Rota dos
Móveis ou nas proximidades da
Igreja. Será a própria Câmara a lançar o concurso público para o novo
Edifício, recebendo posteriormente do Governo a transferência de
toda a verba correspondente à adjudicação.
Entretanto, fez ainda saber que
recebeu do Ministério da Administração Interna a garantia do reforço de efectivos da GNR para o
Concelho, destinados aos Postos de
Paredes e Lordelo, que certamente
contribuirão para diminuir a insegurança que se tem vivido no Concelho.
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