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Mais de 20 milhões
de euros em obras
O Executivo Municipal visitou algumas obras em curso
no concelho. O esforço financeiro que
está a ser efectuado
um pouco por todo o
concelho visa a infraestruturação, requalificação e construção
de vias, num investimento de mais de 20
milhões de euros.
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Um bom regresso
ao Parque José
Guilherme
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Ministro da Agricultura
elogia Câmara de Paredes
Sousacamp abre 1ª unidade de produção de cogumelos em Paredes

A Câmara Municipal de Paredes, através do Pelouro de Turismo levou a cabo a 16ª Mostra de Artes Populares, no recentemente requalificado Parque José Guilherme.
Com esta iniciativa o Município de Paredes teve como objectivo apoiar e incentivar a prática de actividades artesanais ao
nível local e regional, bem como trazer as gentes de volta ao
Parque: um objectivo plenamente conseguido.

O Grupo Sousacamp abriu este
mês uma unidade de produção agrícola de cogumelos - a terceira do
grupo - na freguesia da Madalena,
no concelho de Paredes, que vai criar
150 postos de trabalho e representa
um investimento de nove milhões
de euros. O Grupo lidera o mercado
nacional de cogumelos frescos.
Uma segunda unidade está já projectada para Paredes num investimento de mais 11 milhões de euros,
que criará condições para mais 110
postos de trabalho.

http://www.cm-paredes.pt
Canal de vídeos de Paredes: http://videos.sapo.pt/paredes
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Cultura
Paredes demonstrou que sabe receber

Milhares participaram e assistiram
às Festas da Cidade e do Concelho
A Câmara Municipal de Paredes
levou a cabo as Festas da Cidade e
do Concelho em honra do Divino
Salvador, de 16 a 21 de Julho.
Música e Coros, na Igreja de Paredes; a actuação da Escola de Dança de Paredes; o II Festival de Tunas
Académicas; a actuação do Grupo
de Fados “Capas Negras”; Festival
de Ranchos Folclóricos; exposição
de Veículos Antigos - Automóveis,
Bicicletas, Charretes, Coches e Motos; Feira de Antiguidades e Numismática; actuação dos Expensive Soul; Concertos pelas Bandas de

Música de Cête, Baltar, Vilela e Orquestra Ligeira do Vale do Sousa;
um concerto de Marco Paulo e Marchas Luminosas, com a participação
de grupos de animação, ranchos folclóricos, carros alegóricos, escolas
de samba e grupos de bombos, bem
como um baptismo de voo num helicóptero disponível junto ao Parque
da Cidade são alguns dos exemplos
das actividades que decorreram ao
longo de cinco dias.
No que ao momento religioso diz
respeito, a Igreja Matriz de Paredes
acolheu uma Missa Solene em Hon-

VEJA O VÍDEO EM:
http://videos.sapo.pt/
p3dr4OE7hLiv8keJ0rEj

ra do Divino Salvador, presidida
por D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e que contou com a
presença do Presidente da Câmara
Municipal.
A Majestosa Procissão em Honra do Padroeiro, o Divino Salvador,
contou, pela primeira vez, com a
participação de todos os andores
dos Padroeiros das paróquias do
concelho e que, à semelhança dos
anos anteriores, também atraiu milhares de pessoas à cidade de Paredes, distribuídas pelo percurso da
procissão.

S. ROMÃO - AGUIAR DE SOUSA

STA. MARINHA - ASTROMIL

S. MIGUEL - BALTAR

S. MIGUEL - BEIRE

S. COSME E S. DAMIÃO - BESTEIROS

S. TOMÉ - BITARÃES

DIVINO SALVADOR - CASTELÕES DE CEPEDA

S. PEDRO - CETE

S. MIGUEL - CRISTELO

NOSSA SENHORA DO Ó - DUAS IGREJAS

S. MIGUEL - GANDRA

S. PEDRO - GONDALÃES
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DIVINO SALVADOR - LORDELO

S. CRISTOVÃO - LOUREDO

STA. MARIA MADALENA - MADALENA

S. ROMÃO - MOURIZ

S. MARTINHO - PARADA DE TODEIA

S. MIGUEL - REBORDOSA

N. SENHORA DO BOM DESPACHO - RECAREI

S. JOÃO BAPTISTA - SOBREIRA

STA. EULÁLIA - SOBROSA

STA. EULÁLIA - VANDOMA

S. JOÃO EVANGELISTA - VILA COVA DE CARROS

STO. ESTEVÃO - VILELA
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Cultura

CESPU, Casa do Gaiato e Emaús agraciadas
com Medalha de Ouro do Município
Na segunda-feira das Festas, Feriado Municipal, o Município de
Paredes homenageou três Instituições: CESPU, Emaús e Casa do
Gaiato e do Calvário de Beire, distinguindo-as com a Medalha de
Ouro do Município.
Foi com imensa satisfação pessoal que o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira,
presidiu à primeira atribuição de
uma condecoração e homenagem
depois da entrada em vigor do novo
Regulamento Municipal de Condecorações.
De acordo com o edil “a atribuição de uma condecoração deve ser
vista numa perspectiva de máximo reconhecimento público, como
forma de dizer muito obrigado por
tudo o que fizeram e continuam a
fazer pelas pessoas”. Considerou as
três instituições “com elevado sentido de responsabilidade social”.
Fez questão de destacar que

“uma das obrigações de homens
públicos é reconhecer e distinguir
todos aqueles que por mérito próprio, muitas vezes com parcos recursos, exercem acções de beneficência e que nos devem encorajar
e deixar-nos a todos orgulhosos.”
Considerando especialmente os
contributos da Casa do Gaiato e do
Emaús, numa área de “grande sensibilidade, de desigualdade entre
cidadãos, que não tiveram a mesma felicidade, que se reflecte numa
causa tão nobre, sensível, aberta e
desinteressada”.
Celso Ferreira realçou o meritório trabalho desenvolvido pela
Casa do Gaiato. “Não é fácil trabalhar com pessoas incapazes, com
anomalias psíquicas profundas,
doentes incuráveis ou até em fase
terminal de vida. É preciso muita preparação, a todos os níveis,
mas sobretudo, coragem, dedica-

ção, trabalho e sentimento de amor
pelo próximo. É bom que nos lembremos, que um dia após outro, há
pessoas que apenas por amor a uma
causa, enfrentam enormes dramas,
debatem-se com enormes dificuldades, em sofrimento pelo outro,
fazendo da solidariedade o seu próprio modo de vida”.
Asseverou, de igual modo, que a
Associação de Apoio ao Deficiente Mental – EMAÚS, desenvolve
no concelho de Paredes, “uma relevante missão de apoio ao deficiente
mental, numa atitude perfeitamente
benemérita e de pura beneficência,
em proveito daqueles que mais necessitam”.
Refira-se que esta homenagem
decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que é segundo o
autarca paredense “o sítio certo e o
momento certo para reconhecer o
papel que estas duas instituições desenvolvem em prol do concelho”.

Este reconhecimento significa,
para Celso Ferreira, um compromisso sério: “queremos continuar a trabalhar convosco, com o objectivo de ajudar a transmitir aos
doentes/beneficiários um melhor
conforto”.
No que diz respeito à CESPU,
Celso Ferreira referiu: “A actuação é
diferente, tem um negócio especial:
educar e formar, para que os jovens
possam encarar o futuro de forma
mais confiante”.
O autarca garantiu que tem
acompanhado a evolução da CESPU e que esta condecoração é o reconhecimento pelo “excelente trabalho de gestão e pelo muito que
tem feito nestes 25 anos de existência”. “Sentimos a CESPU também
como um pouco nossa”, vincou.
Adiantou que a autarquia tem
vários projectos em comum com
aquela instituição de ensino e que se

encontram a trabalhar na futura cidade universitária “para que a CESPU possa continuar o seu excelente

trabalho que muito tem contribuído para a projecção e enriqueci-

mento do concelho Paredes – Rota
dos Móveis”.
Celso Ferreira considera que o
Feriado Municipal deve ser utilizado para “garantir a unidade do
concelho, pois está em causa a municipalidade do concelho”. O reconhecimento pelas instituições terá
continuidade pois, assegurou, “temos muitas instituições que prestam elevados serviços ao concelho”.
Foi com enorme satisfação e orgulho que António Cardoso, em
representação do Emaús recebeu a
Medalha de Ouro do Município: “o
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela associação Emáus”,
destacou.
No mesmo sentido, em representação da Casa do Gaiato, o Padre
António Baptista dos Santos agradeceu a homenagem e salientou o
trabalho meritório e a missão de
ajudar os que mais necessitam.
O principal responsável pela
CESPU, Almeida Dias, afirmou que
esta homenagem “é o reconhecimento formal e mais sentido que
uma instituição pode ter”.

Destacou a visita de empresários de Paredes a Angola que a
instituição está a preparar para os
próximos meses, onde “deverão encontrar pontos importantes de colaboração”.

**

“Paredes é a nossa
sede, podem contar
connosco. Para
onde vamos, levamos
Paredes” - CESPU

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, acompanhado da
sua equipa e restantes convidados
procedeu, ainda, à inauguração da
Ponte sobre a ribeira de Sentiais,
junto ao Parque da Cidade, que permite a ligação da parte norte deste
equipamento de lazer à parte sul,
uma obra no valor de 800 mil euros.
Em breve o Parque da Cidade deverá alargar-se ainda mais por forma
a proporcionar aos paredenses e a
quem nos visita um espaço de lazer
ímpar na região.

Agosto 2008 · PAREDES · 5

Acção Social

3 500 séniores no “Encontro
Entre Nós” - Verão 2008

No passado dia 17 de Julho a Freguesia de Rebordosa encerrou a
Actividade “Encontro Entre Nós
– Verão 2008”, este ano dedicada à
descoberta da beleza arquitectónica
da Igreja da Santíssima Trindade, no
Santuário de Fátima e à descoberta de um novo local de veraneio, a
Praia da Tocha.
No primeiro, contou-se com a ex-

plicação de um especialista em Arte
Sacra, o Irmão Abílio, que teve a tarefa de explicar aos 3500 Séniores do
Concelho de Paredes, todas as particularidades desta Igreja tão grandiosa e com tantas histórias e detalhes
para descobrir. A Praia da Tocha foi
um destino novo para a maioria dos
séniores, que tiveram a oportunidade de contactar com a Arte Xávega e

usufruir, também, da beleza paisagística do local.
Este ano, a actividade superou todas as expectativas, tendo contado
com a participação de 3500 idosos,
face aos 3000 da edição de 2007.
O mês de Julho foi dedicado às
freguesias de Bitarães, Cête, Gandra,
Mouriz, Besteiros, Cristelo, Recarei
e Rebordosa.

Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens
de Paredes
A Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens intervém apenas
no Concelho de Paredes de acordo com o artigo 15º da Lei 147/99
Protecção de Crianças e Jovens em
Perigo (LPCJP), que determina
a sua intervenção apenas na área
abrangente do município.
A intervenção da CPCJ tem
lugar sempre que sejam sinalizadas situações de risco/perigo, por
parte de qualquer Entidade com
Competência em Matéria de Infância e Juventude, ou qualquer
Cid ad ão,
que
têm
como dever sinalizar, com
vista na segurança e
melhoria de
qualidade
de vida dos
menores/jovens.
A CPCJ inicia a sua intervenção instaurando Processo de Promoção e Protecção para cada menor/jovem sinalizado, avaliando
os Factores de Protecção e Factores de Risco a que este está exposto. Após o Consentimento expresso dos Progenitores e Menor/
jovem, a CPCJ avalia e diagnostica
a situação vivida pelo menor/jovem, sendo que para tal a Autarquia disponibiliza todos os recursos necessários, de modo a que a

aplicação da Medida de Promoção
e Protecção seja a mais adequada
ao Superior Interesse do Menor/
Jovem.
As medidas aplicadas pela
CPCJ têm duas formas de execução Meio Natural de Vida e em
Regime de Colocação (art. 35º da
LPCJP), fazendo parte integral do
Acordo de Promoção e Protecção
proposto pela CPCJ aos intervenientes no referido processo.
A CPCJ remeterá o Processo
à instancia superior, quando haja
oposição ou
retirada expressa de
c o n s e nt i mento dos
intervenientes no processo
ou
quando o
mesmo não
é cumprido na integra (art. 68º
da LPCJP), cumprindo-se com o
Principio de Orientação Principio de Subsidiariedade (art. 4º alínea J da LPCJP).
Desta forma, verifica-se que
no que se refere à LPCJP, a intervenção processa-se segundo o primado da intervenção informal e
de proximidade, numa primeira
linha, situando-se assim a CPCJ
num segundo patamar de intervenção, e os Tribunais no topo da
pirâmide.

têm ainda oportunidade de participar em diversas actividades, das
quais se destacam as aulas de Hip
Hop coordenadas por um monitor
assistente.
O encerramento da activida-

de foi assinalado no dia 18 de
Julho, com a realização de um
almoço/convívio
oferecido
pela autarquia, que teve lugar
no Parque da Cidade de Paredes.

“Vamos de Férias 2008”

Arrancou no passado dia 8
de Julho, o Programa “Vamos
de Férias 2008”, uma iniciativa
do Pelouro de Acção Social da
Câmara Municipal de Paredes,
que tem como principal objec-

tivo proporcionar férias balneares
às crianças e jovens mais carenciadas, residentes nos Empreendimentos Camarários do Concelho,
designadamente Castelões de Cepeda, Cristelo, Gondalães, Lorde-

lo e Madalena.
A actividade tem como destino
a praia da Memória, Concelho de
Matosinhos, local onde as crianças e jovens, para além de desfrutarem da excelente época balnear,
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Actividades Económicas
16.ª Mostra de Artes Populares

Um bom regresso ao
Parque José Guilherme
A Câmara Municipal de Paredes,
através do Pelouro de Turismo levou a cabo a 16ª Mostra de Artes
Populares, de 10 a 13 de Julho, no
recentemente requalificado Parque
José Guilherme.
Com esta iniciativa o Município de Paredes teve como objectivo
apoiar e incentivar a prática de actividades artesanais ao nível local e

regional, bem como trazer as gentes de volta ao Parque: um objectivo
plenamente conseguido.
Esta edição contou com a presença de cerca de 40 artesãos não
só do concelho mas também oriundos de outras partes do país, conjugando produtos tradicionais e modernos.
Este ano foi possível encontrar

deliciosa e única doçaria tradicional, broa caseira, trabalhos em madeira, bordados e rendas, cestaria,
cerâmica e vidro, tapeçarias entre
outras artes decorativas.
Para animar os dias, o certame
contou com o espectáculo da Associação Cultural e Musical de Paredes (Orquestra Ligeira do Vale
do Sousa), com a participação dos

Ranchos Folclóricos da Casa da
Povo da Sobreira e de Vilarinho de
Cima, Gandra, com a actuação do
Grupo de Teatro Amador de Cristelo - “Auto da Índia ???” e com diversões para os mais novos, insufláveis,
palhaço Mimo, etc.
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, e a
sua equipa visitaram todos os arte-

sãos, que, aproveitaram esta presença para solicitar ao Executivo que dê
continuidade ao evento.
A opinião de que o regresso da
iniciativa ao Parque José Guilherme resultou em pleno foi partilhada
por todos.
Centenas de pessoas visitaram a
16.ª Mostra de Artes Populares Paredes Rota dos Móveis.

ARTESÃOS PRESENTES:

PAREDES Amélia Almeida - Bordados à mão | Ana Maria
Ferreira Sousa Costa - Trabalhos em massa de fimo, madeiras com aplicação de pedras e sacos de feltro e croché
| Carlos Augusto C. S. Moreira - Sandálias, cintos, pulseiras,
porta-chaves | Emaús - Trabalhos em madeira | José Joaquim Braga Pereira - Trabalhos em madeira | Liliana Raquel
Tavares Silva - Bijuteria | Luís Teixeira de Sousa - Peças em
madeira | Maria da Sílvia Maria Vieira da Costa e Silva e
Alda Rosendo Moreira - Técnica do guardanapo e lavores;
CALDAS DA RAINHA Leila de Almeida e Fernando José
- Velas e sabonetes, mosaicos de azulejos, bijuteria, reciclagem de Jornal;
ESPOSENDE Abílio dos Santos Pereira - Doçaria tradicional;
LOUSADA Lousoficíos -António Peixoto Magalhães Cestaria | Arnaldo Nunes Vieira - Quadros representativos
de monumentos e paisagens em pedra e madeira | Município de Lousada - Artur de Oliveira Ribeiro – Cestaria;
LINDA-A-VELHA Ana Isabel Delgado - Doces de Amêndoa, licores, mel e produtos regionais;
MAIA Vanessa Sofia Azevedo de Vizela - Trabalhos em esponja direccionados às crianças;
MELGAÇO Leonardo Arsénio Dias - Vinho Alvarinho Coto
da Moura;
MIRANDELA Mário Jorge Morais Fernandes - Alheiras de
Mirandela e fumeiro;
PENAFIEL Lucília Miranda e Etelvina Ferraz - Peças de
madeira pintados à mão e tapeçarias | Maria Alice do Vale
Leal - Artigos para o lar | Maria Rosa Santos Oliveira - Fabrico de Pão | Maria José da Rocha - Trabalhos em linho e
tapeçaria | Maria Teresa Lopes da Costa - Ponto de cruz,
rendas e artes decorativas;
PORTO Sofia Sobreira – Joalharia;
PÓVOA DO VARZIM Márcia Januário Carneiro S. S. Almeida Macedo - Material em pó de pedra, velas artesanais
e materiais de terra cota;
VALONGO Cucamacuca – Art – Brinquedos tradicionais e
trabalhos em ardósia;
VILA NOVA DE GAIA Maria do Carmo Alves - Cerâmica e
vidro;
VIZELA Município de Vizela - Doçaria tradicional Bolinhol.
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Vida Municipal
9 milhões de euros de investimento criam 150 postos de trabalho

Ministro da Agricultura
elogia Câmara de Paredes
Sousacamp abre 1.ª unidade de produção de cogumelos em Paredes
O Grupo Sousacamp abriu em
Julho uma unidade de produção
agrícola de cogumelos – a terceira
do grupo - na freguesia da Madalena, no concelho de Paredes, que vai
criar 150 postos de trabalho e representa um investimento de nove
milhões de euros. O Grupo lidera
o mercado nacional de cogumelos
frescos.
Uma segunda unidade está já
projectada para Paredes num investimento de mais 11 milhões de euros, que criará condições para mais
110 postos de trabalho.
Os responsáveis abriram as portas da empresa para dar a conhecer
o seu projecto. Ao convite compareceram o Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, Jaime Silva, o Presidente da
Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, o Director Regional de
Economia e o Director Regional da
Agricultura, entre outros., que tiveram oportunidade de visitar esta
nova unidade de produção, que desenvolve a sua actividade nas áreas
de produção, embalagem e comercialização de cogumelos.
Esta unidade deverá produzir
e embalar entre 3500 a 4000 toneladas de cogumelos por ano, das
quais 60% destinam-se à vizinha
Espanha.
Recorde-se que a Sousacamp foi
criada em 1989 e assume-se como
um complexo de produção e comercialização de cogumelos e composto orgânico.
A primeira fábrica do grupo foi
construída na pequena aldeia de
Benlhevai, concelho de Vila Flor e a

segunda em Mirandela.
Na gama de produtos da empresa figuram os cogumelos silvestres, brancos e castanhos,
pré-embalados e avulsos e são
também comercializados cogumelos congelados e cogumelos desidratados.
No entanto, segundo o administrador, Artur Sousa, o projecto mais “arrojado” do grupo está a
ser construído na zona industrial
de Vila Real, tendo sido classificado como um Projecto de Interesse
Nacional (PIN).

**

Segunda unidade
de produção em
Paredes será uma
realidade muito em
breve

Artur Sousa, mentor do projecto desde 1989, realça a persistência, o espírito empreendedor e a
investigação como parte determinante no sucesso do projecto.
O administrador não pretende
ficar por aqui. Quer ir mais longe e
apostar noutras oportunidades de
desenvolvimento, designadamente no que concerne à produção de
cereais e à produção biológica. A
segunda unidade de produção em
Paredes será uma realidade muito
em breve.
A Sousacamp aguarda apoios
do Ministério da Agricultura para
este projecto que pretende reforçar a economia local, regional e
nacional.

**

Celso Ferreira
elogia preferência
por Paredes no
investimento da
Sousacamp e criação
de novos postos de
trabalho

Foi com grande satisfação que o
Presidente da Câmara Municipal de
Paredes, Celso Ferreira, se associou
a esta visita. Refere que “o projecto
merece grande carinho. Não é todos
os dias que os empresários avançam
para um investimento sem ter garantias dos fundos comunitários a que
se candidataram”. Considera a empresa “importante para Paredes, para
a região e para o País”.

De acordo com Celso Ferreira,
esta região, sendo a mais deprimida do país, carece de investimento e
neste sentido, “este projecto da Sousacamp, além do investimento que
enriquece Portugal e o concelho de
Paredes, tráz consigo duas grandes
mais-valias: cria emprego qualificado e valoriza os trabalhadores”.
A empresa que o autarca já intitula de líder, “será uma referência”, pois
nas suas palavras “escolheu a melhor
localização estratégica”.
Felicitou os responsáveis pela
Sousacamp “pelo trabalho realizado e pelo potencial económico e social que podem desenvolver a partir
daqui”.
Celso Ferreira reforçou estar
imensamente satisfeito com a entrada em funcionamento de mais uma
empresa, de mais um equipamento industrial, gerador, não só de riqueza, mas também de postos de
trabalho.
“Esta unidade industrial, que terá
mais de 60% da sua produção tomada pelo país vizinho vem contribuir para que o concelho de Paredes
veja diversificada a sua indústria, de
modo a resistir mais facilmente aos
impactes negativos das sucessivas
crises económicas”.
São conhecidas as dificuldades da
região em matéria de desemprego,
de analfabetismo e de exclusão social e, por isso, Celso Ferreira afirma
que não se poupará a esforços para
captar investimento, para trazer empresas para o concelho, de modo a
resolver os problemas que afectam
os munícipes.
Celso Ferreira, dirigindo-se ao
Ministro da Agricultura, enfatizou
as dificuldades que as pessoas enfrentam e pediu o seu empenhamento para, em conjunto com a Câmara,
atrair mais empresas e mais postos

de trabalho, única forma de combater a exclusão social e a pobreza que
lhe está associada.
Recorde-se que Paredes dispõe de
condições de excelência, ímpares a
nível nacional, designadamente no
que respeita às acessibilidades, à proximidade com o Porto e, igualmente,
por dispor um pólo universitário no
concelho e parques empresariais infra-estruturados e apoiados com taxas de IMT reduzidas.

** MINISTRO JAIME SILVA
DESTACA PAREDES
NA CAPACIDADE
DE CAPTAÇÃO DE
INVESTIMENTOS

Para além de assegurar que
os “agricultores portugueses
têm produtos de excelência”, o
ministro Jaime Silva destacou
o “sucesso do empresário, que
começou com 20 anos – Artur
Sousa - arranjou um bom parceiro financeiro e tem ambição de fazer ainda mais.
O governante considera este projecto de “interesse
relevante para a região, pelo
emprego que cria, pelo caderno de investimentos que se
propõe fazer e para a agricultura portuguesa”, felicitando a
autarquia pelo bom trabalho
desenvolvido na captação do
investimento.
Garantiu que a Sousacamp
terá apoios e referiu, numa
alusão à autarquia paredense,
que “temos que trabalhar em
parceria para que os projectos
fiquem em nossa casa”. Rematou que o projecto “ajuda a ter
mais confiança no futuro”.
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Obras Municipais

MAIS DE 20 MILHÕES
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, e os seus vereadores visitaram algumas obras
financeiro que está a ser efectuado um pouco por todo o concelho e que visa a infra-estruturação,

A

comitiva observou várias obras, entre as quais:
Largo dos Chãos – Bitarães; EM 597 – Bitarães /
Gondalães / Beire / Louredo; Rua de S. Miguel – Cristelo; Rua do Preletieiro – Cristelo; EM 602-1 – Vilela;
Alameda de Portugal – Lordelo; Parque do Rio Ferreira Lordelo; Via Rota dos Móveis - Rebordosa / Gandra; Parque Empresarial da Serrinha - Fojo Velho;
Rua Nova do Cerno – Rebordosa; R6-R9 – Rebordosa;
Capela de S. Marcos; Igreja Velha; Rua de S. Miguel –
Gandra; Rua do Infantário – Gandra; Balneários Sport
Clube de Nun’Álvares – Recarei; Jardim Central da Sobreira; Arranjo Urbanístico junto à Igreja de Mouriz;
EM 595 – Cristelo, Duas Igrejas, Vandoma.

REBORDOSA

ZONA DESPORTIVA

RECAREI

VEJA O VÍDEO EM:
http://www.cm-paredes.com/paredes_live/listar_detalhes.php?id=111&id_cat=6

ACESSOS E PARQUE
DE ESTACIONAMENTO
DO PAVILHÃO
ROTA DOS MÓVEIS
ALAMEDA DE
PORTUGAL - LORDELO
A obra teve como objectivo dotar o Pavilhão Rota dos
Móveis de um conjunto de acessos e respectivo parque
de estacionamento, que permite o seu funcionamento
pleno, com um acesso fácil ao pavilhão, tanto para quem

SOBREIRA

ANTES

DEPOIS

vem de Lordelo como de Rebordosa e lugares de estacionamento suficientes para as necessidades desta infraestrutura.
Os principais trabalhos consistiram no movimento de

terras, águas pluviais, lancis, passeios, pavimento em betuminoso e iluminação pública, ajardinamento e instalação de equipamentos lúdicos na Alameda de Portugal,
bem como de caminhos pedonais e áreas de lazer.
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DE EUROS EM OBRAS
em curso no concelho e aproveitaram a oportunidade para demonstrar e partilhar com os jornalistas o esforço
requalificação e construção de vias, ao todo um investimento de mais de 20 milhões de euros.
ANTES

DEPOIS

A presente obra refere-se ao arranjo urbanístico a decorrer
na freguesia da Sobreira, que será denominado como “Centro
Urbano da Vila da Sobreira”, uma das novas centralidades do
Concelho.

A intervenção consiste na execução de arruamentos, estacionamento e passeios, que juntamente com o adro da Igreja e a
Estrada Nacional 319 vão limitar um espaço livre destinado a
uma futura zona verde de lazer – Jardim Central da Sobreira -

que fará a ligação entre a sede da Junta de Freguesia e a Igreja
paroquial. Será executada a rede de águas pluviais, definição
dos espaços verdes, sistema de rega, iluminação pública e sinalização rodoviária.

ANTES

DEPOIS

O projecto de requalificação do troço da E.M. 597 com um
comprimento de 3 366,00 metros, entre o entroncamento desta com a EX – N 106-2 (Bitarães) e o entroncamento da E.M.
597, com o C.M. 1322 (Louredo) consiste no alargamento e
rectificação de um arruamento já existente, sendo executado
um novo pavimento em betão betuminoso, excepto num tro-

ço de estrada em Louredo, que será em cubos de granito.
Numa primeira fase será necessário proceder à demolição
de muros de vedação e de suporte existentes com a respectiva reconstrução, para se proceder ao alargamento da plataforma, bem como, para possibilitar a construção de duas rotundas previstas. Localizam-se no entroncamento da EX-N 106-2

QUALIFICAÇÃO
URBANÍSTICA
FRENTE À JUNTA
DE FREGUESIA
DA SOBREIRA

REQUALIFICAÇÃO DA
EM 597 - BITARÃES ,
GONDALÃES, BEIRE
E LOUREDO

com a EM 597 e a outra no entroncamento desta última, com
o CM 1158 (de acesso ao centro de Beire), de forma a proporcionar maior segurança rodoviária e dar maior fluidez ao
trânsito. Execução de rede de drenagem de águas pluviais e residuais, abastecimento de água e execução de passeios e estacionamento, faz, igualmente, parte dos trabalhos.

BENEFICIAÇÃO
DA E.M.595
- 2ª FASE

A intervenção na E.M. 595 pretende anular algumas das
suas deficiências, como a definição geométrica dos entroncamentos, a inexistência de passeios pedonais, a fraca sinalização horizontal e vertical e, essencialmente, a inexistência de
infra-estruturas de águas pluviais predominando, assim, uma
imagem urbana um pouco opaca.

Como tal, a intervenção no que respeita ao traçado em
planta da E.M. 595 irá incidir no alargamento do arruamento
para uma faixa de rodagem de 7 metros, com passeios a ter a
largura máxima de 2.25 metros, tendo especial atenção a execução das infra-estruturas de águas pluviais. Em todos os entroncamentos e cruzamentos existentes haverá um tratamen-

to cuidado, quer a nível de infra-estruturas de águas pluviais,
quer a nível de sinalização e integração com a E.M. 595.
Ao nível de sinalização horizontal e vertical, implementarse-á todo um conjunto de sinalética, de forma a aperfeiçoar
todo o traçado da E.M. 595.
É de salientar que toda esta dignificação de imagem urbana a implementar na E.M. 595 terá um relevo mais acentuado
com a inserção da Via Estruturante proposta, que se desenvolverá entre duas rotundas, Rotunda Rota dos Móveis e uma
nova rotunda a implantar na E.M. 595, em Duas Igrejas.
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ANTES

DEPOIS

O projecto desta obra tem como objectivo o alargamento e requalificação do arruamento envolvente ao Largo dos Chãos.

Pretende-se dignificar toda a envolvente à Capela da Nossa Senhora dos Chãos, utilizando-se apenas materiais nobres. Será

ARRANJO
URBANÍSTICO
DO LARGO DOS
CHÃOS

executada a rede de drenagem de águas pluviais, aplicada sinalização horizontal e colocada iluminação semelhante à do Parque
José Guilherme.

ZONA
DESPORTIVA
DE GANDRA

O projecto da presente obra tem como objectivo levar a
cabo a execução da 1ª fase da terraplanagem na zona desportiva de Gandra.

TRABALHOS:
Movimento de terras; Decapagem da área a movimentar; Escavação e/ou desmonte em terreno de qualquer natureza, in-

ANTES

DEPOIS

Está a ser completamente transformada numa área de terreno envolvente ao Rio Ferreira, de modo a criar o Parque
Urbano do Rio Ferreira, com as respectivas infra-estruturas

para a população local. A qualificação desta excelente zona
irá proporcionar não só uma Nova Centralidade, mas uma
zona de lazer, sobretudo agradável para práticas desportivas

cluindo se necessário a utilização de explosivos, para a implantação da zona desportiva; Execução de aterro com terras
provenientes da escavação.

PARQUE
URBANO DO
RIO FERREIRA

ao ar livre. Está a ser executada a construção de infra-estruturas, tais como: rede de águas pluviais, abastecimento de
água potável, iluminação pública; construção de caminhos
pedonais e zonas ajardinadas; instalação de parques infantis,
recintos desportivos e mobiliário urbano.

COMPLEXO
DESPORTIVO
DE VANDOMA

Decapagem geral de toda a área a intervencionar e execução de todos os movimentos de terras para colocação dos futuras arruamentos de acesso à futura zona desportiva de Vandoma.
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CIDADE
DESPORTIVA DE
PAREDES (MOURIZ)
A obra tem como objectivo levar a cabo a execução de terraplanagens na Cidade Desportiva de Paredes.
TRABALHOS:
- Movimento de terras; Decapagem da área a movimentar;
Escavação e/ou desmonte em terreno para a implantação da
zona desportiva; Execução de aterro com terras provenientes
da escavação.

Concelho acolhe
46 novos Abrigos
A Câmara Municipal de Paredes vai
colocar 46 Abrigos um pouco por todo o
concelho. Para já apenas foram colocados
10 (2 em Vilela, 2 em Astromil, 2 em
Baltar, 1 em Bitarães, 1 em Besteiros e 2
em Lordelo). Um investimento de 70 mil
euros.
A estrutura em ferro metalizado e lacado tem telhado em policarbonato alveolar
e vidros de 8 milímetros temperados.
Esta medida tem como principais
objectivos servir os utentes das carreiras de
transportes públicos, onde, naturalmente,
se incluem os alunos que diariamente
os utilizam nas suas deslocações para os
estabelecimentos de ensino.

Novo quiosque para venda
de jornais e revistas no
Largo Nun’ Álvares
O Entroncamento do Largo Nun’ Álvares com o Parque José Guilherme acolhe
desde há poucos dias um quiosque para
venda da imprensa nacional e regional.
Trata-se de um equipamento tradicional,
romântico, com uma integração natural
naquele espaço e no Parque José Guilherme, recentemente requalificados.
A estrutura é em alumínio lacado, os
painéis e cobertura em resina de poliéster
reforçada a fibra de vidro.
Recorde-se que este equipamento, no
valor de 22 mil euros, segue a linha da restante requalificação, bem como do mobiliário urbano colocado nestas imediações
que já se encontra em funcionamento.
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Apresentação de Meios e Equipamentos
de Prevenção de Incêndios

Na sequência da assinatura do
Protocolo de colaboração para a
Instalação de Meios e Equipamentos de Defesa da Floresta (no qual
foi definido que a Junta de Freguesia de Recarei assegurava o local de
estacionamento da E.V.A. e o Centro Social e Paroquial de Recarei assegurava o apoio logístico, nomeadamente as refeições), nos meses
de maior risco de incêndio, no sul
do concelho de Paredes, que decorreu no passado dia 26 de Junho, o
Pelouro de Protecção Civil da autarquia paredense assinalou, no
passado dia 2 de Julho, o início da
actividade da Equipa de Vigilância
Avançada dos Bombeiros Voluntários de Cete, composta por um
grupo de 5 homens (ECIN) e três
viaturas: VLCI (Veículo Ligeiro de
Combate a Incêndios), VFCI (Veículo Florestal de Combate a Incêndios) e um VTTU (Veículo Tanque
Táctico Urbano) e contou com a
presença de várias individualidades
ligadas à Protecção Civil.
A cerimónia decorreu nas instalações do Complexo Desportivo
da Casa do Povo de Recarei (local
cedido pela Junta de Freguesia de

Recarei e pela Casa do Povo de Recarei), onde todo este dispositivo
irá permanecer durante o período
crítico, servindo de base logística conducente a uma imediata intervenção e domínio do fogo em
caso de incêndio. O local foi escolhido estrategicamente permitindo, deste modo, uma intervenção

mais rápida e eficiente, reduzindo a
distância e o tempo para as eventuais missões de combate a incêndio,
evitando o alastramento do fogo e
consequentemente, minimizando
os seus efeitos.
Raquel Moreira da Silva, vereadora do Pelouro de Protecção Civil do Município, aproveitou o mo-

mento para apresentar a Equipa
de Vigilantes Florestais da Câmara Municipal de Paredes, composta por 4 elementos e uma viatura
dotada com um kit de primeira intervenção, que procederá ao patrulhamento e vigilância das zonas
florestais do concelho, mais susceptíveis à propagação de incêndio.
A referida equipa actua em dois
turnos diários durante o período
crítico, em articulação com outros
agentes da Protecção Civil. Tem
como função detectar eventuais
focos de incêndio, bem como sensibilizar e alertar a população para
os riscos da utilização indevida
das actividades, ou acções que envolvem o uso do fogo nos espaços
florestais, assim como, servir de
elemento dissuasor às intenções
de colocação de fogo e ainda actuar nas missões de primeira intervenção no combate ao incêndio, já
que dispõem de equipamento para
o efeito.
Neste seguimento, destacou

também o papel da Equipa de Sapadores Florestais da Associação
Florestal do Vale do Sousa, constituída por 5 elementos com equipamento variado, tendo sublinhado, a
propósito, a existência de um Protocolo de colaboração entre aquela
instituição e o Município, que prevê
acções de limpeza e silvicultura em
todo o território concelhio.
Por fim, salientou o papel fundamental da equipa da Protecção Civil, no que diz respeito ao apoio logístico no teatro das operações.
Celso Ferreira, Presidente da
autarquia paredense, referiu que a
ideia de avançar com um projecto
desta envergadura é já muito antiga, sendo portanto, com grande satisfação que assiste agora à sua concretização, visto que assinala uma
nova etapa para a Protecção Civil,
nomeadamente no que concerne
à prevenção e combate aos incêndios florestais, sobretudo para três
freguesias da área de intervenção
dos Bombeiros Voluntários de Cete
(Aguiar de Sousa, Recarei e Sobreira), que passam a dispor de uma
Equipa de Vigilância Avançada, capaz de actuar mais rápido e, consequentemente, mais eficaz nas acções de combate.
Neste sentido, apontou para a
importância de sensibilizar a comunidade para que todos sejam
parte da solução e não do problema, porque a floresta é de todos.
No final, os convidados puderam, ainda, conhecer as instalações,
onde ficará instalada a equipa nos
próximos meses.
VEJA O VÍDEO EM:
http://www.cm-paredes.
com/paredes_live/listar_detalhes.php?id=115
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Jornada Técnica Distrital

Defesa da Floresta
contra incêndios

Consciente da necessidade de
planear e debater os assuntos relativos à prevenção de incêndios florestais, o Pelouro de Protecção Civil da
Câmara Municipal de Paredes, em
parceria com o Comando Distrital
de Operações de Socorro do Distrito do Porto (CDOS), dinamizou, no
passado dia 26 de Junho, uma Jornada Técnica Distrital dirigida aos
Agentes de Protecção Civil do Distrito, no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios.
O evento teve lugar no Centro
Pastoral Nossa Senhora da Conceição, em Castelões de Cepeda e visou, essencialmente, dar a conhecer as boas práticas dos Gabinetes
Técnico Florestais e do Serviço Municipal de Protecção Civil dos 16
Municípios do distrito do Porto,
contribuindo para a troca de informações e experiências práticas, no
sentido de aumentar a eficácia na
prevenção de incêndios florestais.
Neste contexto, Celso Ferreira,

Presidente da autarquia paredense,
reforçou a importância deste tipo
de iniciativas e dos dividendos que
delas se podem tirar, destacando, a
este nível, o importante contributo
da partilha do saber técnico para a
protecção da floresta.
O Comandante Distrital, José
Teixeira Leite, sublinhou o excelente trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelos técnicos dos
Gabinetes Florestais, que se tem revelado fundamental na prevenção
e combate ao flagelo dos incêndios
florestais.
A jornada foi marcada pela assinatura de um Protocolo de Colaboração para a instalação de meios e
equipamentos de Defesa da Floresta, nos meses de risco de incêndio,
no sul do concelho de Paredes, entre a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cete, a
Junta de Freguesia de Recarei e o
Centro Social e Paroquial de Recarei.

Tendo em conta que a zona sul
do concelho é a que abrange a maior
área florestal, o referido Protocolo
prevê a instalação de uma Equipa de
Vigilância Avançada, composta por
três viaturas de combate a incêndios, cuja área de actuação coincide
com a do Corpo de Bombeiros de
Cete, numa estratégia de acção concertada entre os Agentes de Protecção Civil locais, que visa, essencialmente, tornar mais rápido e eficaz o
combate aos incêndios florestais.
Tal como referiu Raquel Moreira da Silva, vereadora do Pelouro
de Protecção Civil, este Protocolo concretiza uma ambição antiga,
sendo, portanto, com grande satisfação que assistiu à assinatura do
mesmo, uma vez que é mais um
passo em prol da defesa de bens,
pessoas e animais.
Finda a primeira parte dos trabalhos desta Jornada Técnica, o
Jardim-de-Infância “Gente Miúda”
da freguesia da Sobreira, apresentou uma dança intitulada “Viva a
Floresta”, criada no âmbito do Clube de Protecção Civil, cuja mensagem alerta para o perigo de fazer
fogo na floresta.
Na segunda parte dos trabalhos,
deu-se continuidade à apresentação das boas práticas pelo que, finda a sessão, os Agentes de Protecção Civil mostraram-se satisfeitos e
certamente mais enriquecidos com
esta partilha de experiências.
VEJA O VÍDEO EM:
http://www.cm-paredes.
com/paredes_live/listar_detalhes.php?id=110&id_cat=8

A Sensibilização Florestal
no Concelho de Paredes

A Câmara Municipal de Paredes tem vindo a desenvolver um
importante trabalho, essencial e
fundamental, ao nível da prevenção dos incêndios florestais, da
divulgação da legislação e da sensibilização da população.
Este trabalho tem vindo a ser
intensificado com o início da
época crítica de incêndios florestais (definida pela Portaria n.º
566/2008 de 30 de Junho, cujo
período está compreendido entre
01 de Julho a 15 de Outubro) com
os objectivos principais de esclarecer, informar e apoiar os cidadãos do concelho de Paredes.
Estas iniciativas de sensibilização e divulgação são instrumentos essenciais, quiçá os mais
importantes, para manter a população informada e a par da
legislação em vigor, e com isto
tentar reduzir o número de ocorrências e área ardida no concelho
de Paredes.
Assim, a autarquia, através da
sua Equipa de Vigilantes Florestais está a distribuir mão a mão,

panfletos, desdobráveis e calendários por todo o concelho, com
especial incidência nas freguesias que apresentam áreas florestais de maior risco de incêndio
florestal.
Foram, também, colocados
em locais estratégicos do concelho, outdoors e minired’s, proporcionando à população informação sobre os números de
emergência em caso de incêndio
florestal e também algumas notas informativas sobre legislação,
regras de segurança e modos de
actuação no caso de incêndio
florestal.
O objectivo final desta acção
é de reduzir as ocorrências no
concelho e, consequentemente,
a dimensão dos grandes incêndios, nunca descurando a protecção de pessoas e bens.
A “Prevenção” é o nosso
maior aliado para fazer face ao
flagelo dos incêndios florestais e
a “Sensibilização”, o veículo para
mais rapidamente transmitir a
informação.

“PROTEJA A FLORESTA;
PROTEJA-SE A SI”

Ocorrências Protecção Civil

18 DE JUNHO - Intervenção na Avenida Ponte de Areias, na freguesia de Cête: viatura largou parte da carga (areia e gravilha) na via
pública, tendo-se procedido à limpeza da via e colocação de sinalização temporária.
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900 alunos no encerramento das Actividades
de Enriquecimento Curricular
Realizou-se no passado dia 21 de
Junho, no Pavilhão Rota dos Móveis
em Lordelo, a festa de encerramento
das Actividades de Enriquecimento
Curricular 2007/2008 do concelho
de Paredes.
Promovida pelo Pelouro da Educação, esta iniciativa contou com a
preciosa colaboração dos Agrupamentos de escolas, dos professores
titulares das turmas e dos professores que leccionam nas quatro áreas
das AEC’s (Ensino de Inglês, Actividade Física e Desportiva, Ensino
de Música/Expressão Musical e Expressão Plástica).

Recorde-se que as referidas actividades decorrem da importância
de continuar a adaptar os tempos
de permanência dos alunos na escola às necessidades das famílias e,
simultaneamente, de garantir que
são pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas.
Uma grande moldura humana
constituída na sua maioria por pais
e familiares encheu por completo o
pavilhão e apoiou de forma entusiástica ao longo de todo o “espectáculo” os pequenos participantes

e pôde, durante o evento, comprovar o excelente trabalho efectuado
no concelho, durante as actividades
mencionadas. Assistiram a notáveis
desempenhos, quer musicais, quer
coreográficos, quer gímnicos, quer
artísticos e na maior parte das apresentações foram abordados numa
perspectiva interdisciplinar.
A Festa de Encerramento teve
início com a cerimónia protocolar
de entrega de prémios aos alunos
vencedores da 1ª edição das Mini-olimpíadas da Pequenada, que
competiram nas modalidades de
Andebol, Minibásquete, Futebol e
Atletismo e que foi presidida pelo
Presidente da Câmara Municipal
de Paredes, Celso Ferreira. Foram
muitos os premiados que por certo
jamais esquecerão os momentos vividos e o apoio dado nas bancadas
pelos respectivos colegas.
Foram 900 os alunos do 4º ano
que participaram nesta festa de encerramento, apresentando-se como
os principais intervenientes. Identificados com tshirt s de cores garridas e diferenciadas por agrupamento, com o logótipo da Rota dos
Móveis geraram um efeito visual
extraordinário, associado a um alinhamento muito bem estruturado
com selecções musicais de grande
impacto, que favoreceu um clima de
alegria constante.

Ao longo da festa, alunos e professores, mostraram que “é bom
crescer em Paredes”, tendo sido esta
uma verdadeira homenagem a todos os finalistas que concluem agora o 1º ciclo do ensino básico da melhor forma, com grandes ligações à
escola, que se espera mantenham
no futuro, associado aos maiores
êxitos escolares.
Esta foi uma actividade verdadeiramente integradora em que
todos os alunos puderam, sem excepção, evidenciar os seus dotes e
revelar o seu talento.
Durante esta iniciativa foram,

também, projectadas imagens das
mais diversificadas iniciativas desenvolvidas nas escolas do concelho
e que permitiram retratar um ano
lectivo muito rico do ponto de vista educativo. Foi desta forma festiva
que alunos e professores partiram
para umas férias bem merecidas.
VEJA O VÍDEO EM:
http://www.cm-paredes.
com/paredes_live/listar_
detalhes.php?id=109&id_
cat=15
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600 alunos estiveram nas
“Mini-olimpíadas da Pequenada”
Com o objectivo de aumentar
as possibilidades de práticas lúdicas e pré-desportivas, com crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico no
concelho de Paredes, o Pelouro da
Educação preparou, para o presente ano lectivo, um Programa Municipal de Actividade Física e Desportiva, delineando um modelo de
intervenção, conjuntamente com a
comunidade educativa e outras entidades do associativismo desportivo local, regional e nacional.
O referido programa envolveu
semanalmente milhares de alunos durante as actividades de enriquecimento curricular e aos sábados possibilitou a participação
em encontros/competições que
decorreram nas escolas sede dos
respectivos agrupamentos, ou em
instalações desportivas municipais.
Neste ano lectivo foram contempladas as modalidades de Natação,
Andebol, Minibásquete, Futebol e
Atletismo.
Durante o mês de Junho decorreram as Festas da Natação, em
cada uma das quatro piscinas municipais, com os alunos do 1º ciclo
que frequentaram ao longo de todo
o ano um projecto de iniciação à
modalidade. Nas mesmas, os alunos executaram circuitos de destrezas e jogos lúdicos que evidenciaram uma assinalável adaptação ao
meio aquático. Foram, ainda, premiados com certificados de participação e diplomas de 25 e 50 metros em diferentes estilos de nado.

A motivação dos alunos e o nível
do seu desempenho foram, também, resultado do profissionalismo
dos professores que com eles trabalharam.
Tal como o previsto, este foi “
um ano em movimento” em que se
pretendeu dar um grande contributo para a formação integral das
crianças deste concelho e para a
promoção da prática de actividade
física regular e diversificada pelas
mesmas.
O ano lectivo não poderia terminar da melhor forma para os
alunos e professores da Actividade
Física e Desportiva. Em ano de Jogos Olímpicos foi possível assistir,
no relvado sintético de Paredes, à
1ª edição das Mini-olimpíadas da
Pequenada que permitiram a quase
500 alunos competir nas modalidades de Atletismo, Andebol, Minibásquete e Futebol e que foi um êxito assinalável.
O Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, marcou presença no relvado cumprimentando e apoiando os pequenos atletas.
Nas palavras que dirigiu aos alunos
e aos pais realçou a importância da
prática da actividade física regular
e das primeiras vivências desportivas que justificam as iniciativas,
que neste âmbito o Executivo tem
apoiado e que contribuirão de forma inequívoca para a melhoria da
qualidade de vida das crianças e jovens e para o desenvolvimento desportivo do concelho.

PARA A POSTERIDADE FICAM OS VENCEDORES DESTA EDIÇÃO DAS
MINI-OLIMPÍADAS DA PEQUENADA, NAS DIFERENTES MODALIDADES:
FEMININO

ATLETISMO

Lançamento do Peso
1ª

Ana Nunes EB1 Noval-Vilela

1º

Lançamento do Vórtex
1ª

1º
1º

Álvaro Vanhangula EB1 Paredes
Corrida de Velocidade

Inês Baltarejo EB1 de Parada

1º

Corrida de Barreiras
1ª

Rafael Teixeira EB1 Granja-Gandra
Salto em Comprimento

Débora Moreira EB1 Corregais-Lordelo
Corrida de Velocidade

1ª

Adriano Silva EB1 Calvário 2 Recarei
Lançamento do Vórtex

Sara Cunha EB1 Noval-Vilela
Salto em Comprimento

1ª

MASCULINO

Lançamento do Peso

Álvaro Vanhangula EB1 Paredes
Corrida de Barreiras

Cátia Silva EB1 Granja-Gandra

1º

Álvaro Vanhangula EB1 Paredes

Corrida de Estafetas

Corrida de Estafetas

1ª

Inês Baltarejo
Mónica Seabra
Sandra Moreira
Cláudia Barbosa

Vítor Hugo
Carlos Miguel
Tiago Nunes
Gonçalo Coelho

1ª

EB1Bustelo-Recarei

1ª

EB1 Sobrosa

1ª

Vilarinho de Cima-Gandra

EB1 Parada

FEMININO
FEMININO

1º

ANDEBOL
1ª

EB1 Igreja-Lordelo
MASCULINO

EB 1Oural

MINIBÁSQUETE
1ª
EB1 Redonda-Madalena
FUTEBOL

MASCULINO
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Educação

Marchas Populares percorreram
ruas da cidade
Autarquia ofereceu
O Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Paredes promoveu
as já tradicionais Marchas Populares,
no dia 20 de Junho.
Neste sentido, o respectivo pelouro convidou todas as instituições escolares e Centros Sócio-Educativos
do concelho a desfilarem pelas ruas
da cidade de Paredes.
A esta iniciativa aderiram cerca
de 2000 participantes, distribuídos
por: Escolas do 1.º Ciclo do Ensino
Básico, Jardins-de-infância, Creches,
ATL e Centros Sócio-Educativos.

Dando continuidade à política de
sensibilização/educação ambiental
que tem vindo a ser desenvolvida nas
escolas paredenses, o tema escolhido
para as Marchas Populares de 2008
foi “Pegada Ecológica”.
Este tema, pela sua actualidade e
pertinência, fortemente substanciado no ambiente urbano das cidades
é um conceito amplo que possibilita às escolas utilizar o talento e a
imaginação e, ao mesmo tempo, a
formação/informação acerca da temática.

A concentração teve início no
Largo da Estação, seguiu-se a Avenida da República e o final decorreu em ambiente de grande festa no
Parque José Guilherme, onde os esperava o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira e
o restante Executivo.
À semelhança de anos anteriores
centenas de pessoas deslocaram-se
à sede do concelho para apreciarem os mais pequenos, que vestidos
a rigor, desfilaram pelas ruas da cidade.

**

material escolar e
didáctico ao Centro Social
e Paroquial de Vilela

Vencedores:

1º Classificado:
Associação de Desenvolvimento Integral de Lordelo
(ADIL)
2º Classificado:
E.B.1 Chãos
3º Classificado:
Obra de Assistência Social de
Sobrosa

VEJA O VÍDEO EM:
http://www.cm-paredes.
com/paredes_live/listar_detalhes.php?id=108

A Câmara Municipal de Paredes respondeu afirmativamente ao pedido do Centro Social
e Paroquial de Vilela de oferta
de material escolar e didáctico:
um quadro, manuais escolares
do 1.º ciclo do ensino básico, cadernos, canetas, lápis e resmas
de papel.
Refira-se que de acordo com
aquele Centro de Dia existem
algumas dificuldades financei-

ras e muitas pessoas analfabetas
e outras, que por falta de prática
da leitura e da escrita sentem várias dificuldades. Neste sentido,
a Direcção do Centro está a ministrar aos utentes um curso de
alfabetização e conta agora com
o apoio da autarquia paredense
para o sucesso da iniciativa.
O curso teve início no mês
de Julho e prolongar-se-á por
Agosto e Setembro.
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Juventude

Universidade Júnior
A Universidade Júnior é um
Programa Nacional de iniciação ao ambiente universitário
para os jovens do ensino básico
(2.º e 3.º ciclos) e secundário e
tem como principal finalidade a
promoção do gosto pelo conhecimento em áreas tão diversificadas como as Ciências, as Engenharias, as Letras, o Desporto e
as Belas Artes.
No âmbito do Protocolo estabelecido no dia 7 de Março de

2008, entre o Município de Paredes e a Universidade Júnior da
Universidade do Porto, o Pelouro
da Juventude da Câmara Municipal de Paredes já proporcionou
transporte gratuito a cerca de 32
jovens residentes no concelho,
que puderam sentir um pouco
da vida académica e familiarizarse com diversas áreas, tendo ainda a oportunidade de conviver
com outros jovens, vindos de todos os pontos do país.

Semana da Juventude 2008
A Actividade “SEMANA DA JUVENTUDE 2008” dinamizada pelo Pelouro da
Juventude da Câmara Municipal de Paredes, decorreu entre os dias 28 de Julho e 2
de Agosto. Tratou-se da 3ª edição desta iniciativa, que contou com 5 dias de actividades de carácter cultural, lúdico, pedagógico,
desportivo e artístico. Deste modo os jovens
puderam passar algum tempo das suas férias escolares de forma salutar, tirando proveito das propostas que visaram o seu desenvolvimento integral.

Geminação
Orquestra Juvenil da Banda de Música de Cete encantou auditório francês

Intercâmbio contemplou
associações locais
Como já é habitual e decorrente
da geminação em vigor, o Município de Paredes proporcionou a um
grupo do concelho uma viagem a
Montereau-Fault-Yonne, em França, entre os dias 30 de Junho e 5 de
Julho.
2008 é o ano que marca um novo
modelo na selecção dos participantes, uma vez que o vereador que tutela a pasta da geminação, Pedro
Mendes, optou por premiar as associações locais que, independentemente do seu cariz, são um relevante cartão de identidade dos nossos
costumes e das nossas gentes. Refira-se que nos anos anteriores e atendendo a determinados critérios, o
apuramento do grupo era uma tarefa que competia às Escolas EB 2/3 e
Secundárias do concelho.
Os primeiros beneficiados com
esta alteração foram os elementos
da Orquestra Juvenil da Banda de
Música de Cete que rumaram a terras de Napoleão, numa aventura de
6 dias.
Na bagagem levaram roupas leves para as tradicionais visitas a Paris e à Disneyland, os instrumentos
musicais e o uniforme para exibi-

rem no concerto que estava agendado para o dia 4 de Julho, no Conservatório Municipal de Música
Gaston Litaize, em Montereau.
Deste modo, 26 jovens com idades compreendidas entre os 9 e os

24 anos, sob a orientação do maestro Carlos Barbosa, iniciaram uma
actuação de duas horas, onde se entoaram temas como “O Senhor dos
Anéis”, “Os Piratas das Caraíbas”,
“Pó de Arroz”, de Carlos Paião, en-

tre outros.
No público, para além de representantes municipais da cidade gémea, portugueses e franceses vibraram com o magnífico trabalho
desta Orquestra que finalizou o es-

pectáculo com o hino francês - A
Marselhesa.
O intercâmbio desenrolou-se a
bom ritmo, com a participação da
Fanfarra de Montereau nas Festas
da Cidade de Paredes.
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70.ª Volta a Portugal em Bicicleta

A “Festa do ciclismo” de regresso

A 70.ª VOLTA A PORTUGAL REGRESSA À ESTRADA NO DIA 13 DE AGOSTO E TERMINA A 24. VAI CONTAR QUASE COM
1600 QUILÓMETROS, DIVIDIDOS POR 10 ETAPAS E UM PRÓLOGO, À SEMELHANÇA DO ANO ANTERIOR.
A PROVA DESTE ANO TERÁ INÍCIO, TAL COMO A ANTERIOR, EM PORTIMÃO, COM UM PRÓLOGO DE 6,8 QUILÓMETROS E TERMINARÁ
NO ALTO DO MONTE DE SANTA QUITÉRIA, EM FELGUEIRAS, QUE RECEBERÁ PELA PRIMEIRA VEZ O FINAL DA MAIS IMPORTANTE
PROVA PORTUGUESA, DEPOIS DE EM 2006 TER RECEBIDO O FINAL DE UMA ETAPA.

A Volta a Portugal em Bicicleta conta já com 69 edições, sendo
mesmo uma das mais antigas provas por etapas do mundo.
De 13 a 24, a caravana da Volta sai para a estrada, percorrendo
os 1587,2 quilómetros do percurso
que, a acreditar nos especialistas,
fará desta edição “uma das mais duras de sempre”.
A corrida este ano começa mais
tarde, devido à realização dos Jogos Olímpicos permitindo, assim,
aos seleccionados estarem também
presentes na Volta e vai para a estrada com um prólogo de 6,8 quilómetros, à semelhança do ano passado, que ditará o primeiro líder da
classificação.
As primeiras etapas deste ano
serão muito parecidas com as do
ano transacto, com a primeira etapa a sair de Portimão e a chegar a
Beja, cumprindo-se assim, a etapa
mais longa da prova. Continuando
pela planície alentejana, o pelotão
parte de Vila Viçosa para a segunda
etapa, em direcção a Castelo Branco chegando, deste modo, à região
centro.
No dia seguinte chega um dos
principais momentos e um dos

mais aguardados por todos os
adeptos do ciclismo, a subida da
Serra da Estrela, que este ano decorrer a seguir à terceira etapa, com
início em Seia e final na Torre, depois de cumpridos 171,5 quilómetros.
Depois da dura etapa da Serra,
o pelotão cumprirá um dia mais
calmo, onde poderá recuperar do
esforço feito. A quarta etapa, com
início na Guarda e final em Viseu,
apenas terá pela frente uma contagem de quarta categoria. No dia
seguinte a caravana da Volta cumprirá, em Viseu, o seu dia de descanso.
Retemperadas as forças, os corredores partem para mais uma
jornada, desta vez com saída de
Gouveia e final em São João da Madeira, local onde, à semelhança de
anos anteriores, os ciclistas devem
ter à sua espera um mar de gente.
Na sexta tirada, a caravana parte
de Aveiro para chegar a Gondomar, numa etapa que se prevê de
baixa dificuldade. A sétima etapa
fica marcada por mais uma final
em alta, com a chegada ao Monte
da Senhora da Assunção, em Santo Tirso, depois do pelotão partir

da Póvoa do Varzim, cidade que há
muitos anos não entrava no percurso da Volta como local de partida
ou chegada.
Chegada a oitava etapa, a 70ª Volta a Portugal em Bicicleta entrará na
região do Minho, com a cidade de
Barcelos a estrear-se no percurso. A
cidade do famoso galo é o local de
partida para uma etapa que terá o
seu final em Fafe.
No penúltimo dia de prova chegará aquela que por muitos é considerada a etapa “rainha” da edição
deste ano, com o pelotão a enfrentar
três contagens de primeira categoria, com a chegada a ser feita no tradicional “Monte Farinha”. O percurso terá início em Fafe, terminará no
alto da Senhora da Graça e deverá
deixar bastante reduzido o número
de candidatos à vitória final.
Para a última etapa ficam reservadas todas as decisões, com os ciclistas a enfrentarem um exercício
individual de 40 quilómetros, num
percurso nada fácil, que no seu final
conta, ainda, com a subida ao Monte de Santa Quitéria, uma subida
de cerca de 1,5 quilómetros de elevada dureza, que vai decidir o vencedor da edição setenta da Volta a

Portugal.
O percurso desta edição deixa as
expectativas da organização em alta,
com Joaquim Gomes a referir que as
equipas e os respectivos ciclistas vão
confirmar o trabalho desenvolvido
ao longo da época.
“A partir de 13 de Agosto o sucesso do itinerário será colocado aos
ombros dos corredores e muito particular das opções tácticas que os directores desportivos possam tomar.
Eu, como director da prova, acredito que a PAD criou uma ferramenta para que a Volta a Portugal EDP
seja, mais uma vez, um dos maiores
eventos desportivos que se realiza
no nosso país” referiu Gomes, que
por duas vezes já venceu a prova, em
1989 e 1993.
O director continua: “tentámos
inovar colocando duas etapas iniciais praticamente planas a anteceder um dia tão difícil como o que vai
levar os corredores de Idanha-a-Nova à Serra da Estrela. A mítica subida à Torre nunca surgiu tão cedo na
Volta a Portugal. A maior parte dos
dias difíceis foi distribuída de forma
regular pela Volta, com particular
incidência no final. Conseguimos
colocar um dia de descanso entre a

etapa que vai ligar Póvoa de Varzim
a Santo Tirso (Monte Nª. Srª da Assunção) para permitir um subjectivo descanso, para então se atacar a
etapa que vai ligar Fafe a Mondim
de Basto”.
Por fim, garante que na qualidade de director defendo que uma
grande prova discutida em vários
dias, como é a Volta a Portugal, deve
tentar manter um equilíbrio entre etapas planas, as tiradas chamadas de transição que antecedem os
dias mais difíceis e o contra-relógio.
Continuo a considerar que uma prova com apenas 11 dias deve manter
o planeamento que temos vindo a
fazer, remetendo o contra-relógio
para a última etapa. Não faz sentido
ter somente 11 dias de corrida e atribuir a um deles uma etapa de consagração. Esse fenómeno é cada vez
mais raro em provas por etapas com
poucos dias, ao contrário do Tour
ou da Vuelta que têm 21 dias. Essas
sim, acho que merecem uma etapa
de consagração, mas a nossa Volta
não se pode dar a esse luxo e os resultados que temos verificado nestas
últimas edições, onde temos utilizado essa estratégia, ajuda-nos a ter
perfeitamente essa noção”.
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Face às dificuldades do traçado

Fercase-Paredes Rota dos Móveis
com responsabilidade acrescida
O TRIUNFO DE ANDRÉ CARDOSO NA CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO DA MONTANHA DA VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA 2007 FOI
O JUSTO PRÉMIO PARA A EQUIPA DA FERCASE-PAREDES ROTA DOS MÓVEIS QUE AGORA, FACE AO TRAÇADO ESCOLHIDO E AOS
“TRUNFOS” QUE PODE APRESENTAR, SURGE EM PROVA COM RESPONSABILIDADES ACRESCIDAS.
Mário Rocha bem que prometeu que a sua equipa tudo ia fazer
para triunfar numa das etapas da
edição de 2007 da Volta a Portugal. Na altura, o director desportivo da Fercase-Paredes Rota
dos Móveis também não escondia que o grupo era jovem, mas
homogéneo e batalhador pelo
que podia, muito bem, também
triunfar numa das classificações
parcelares, nomeadamente no
Prémio da Montanha ou da Juventude.
Na ocasião, o técnico não fugiu mesmo a apontar quais os
seus corredores que se encontravam em melhor condição para
cumprir este desiderato e o nome
de André Cardoso foi um dos
apontados.
Se bem o pensou Mário Rocha, melhor o cumpriu André

Cardoso e a verdade é que o jovem
de 22 anos, natural de Gondomar,
cedo se assumiu como o principal
candidato ao triunfo na Montanha,
envergando a camisola verde e levando-a até à derradeira tirada.
A Serra da Estrela serviu para
consagrar André Cardoso e a formação da Fercase-Paredes Rota dos
Móveis saiu da Volta com uma vitória numa das classificações e com
o estatuto de protagonista de uma
prova onde superou formações mais
credenciadas, com mais ambições
e com orçamentos bem superiores
ao seu.
Este sucesso significativo criou,
no entanto, responsabilidades acrescidas a uma equipa que se apresta
para surgir na Volta a Portugal 2008
(caso não surja nenhum contratempo de última hora) não apenas com
André Cardoso mas, também, com

Francisco Mancebo e Eládio Jimenez, dois dos mais consagrados nomes do pelotão nacional, fortíssimos
em etapas com elevado grau de dificuldade.
De “grupo jovem mas com vontade de mostrar serviço”, a FERCASE-PAREDES ROTA DOS MÓVEIS passou à condição de equipa
experiente e com elementos em número suficiente para se intrometer
na discussão das principais classificações.
Ainda a alguma distância da Volta e sem querer fazer grandes conjecturas, muito menos abrir o jogo
em relação àqueles que irão ser escolhidos para defender as cores da
formação paredense na mais importante prova do calendário nacional,
o director desportivo da FERCASEPAREDES ROTA DOS MÓVEIS reconhece, contudo, que as responsa-

bilidades são acrescidas.
“Temos um grupo bastante mais
homogéneo, o que faz incidir sobre
nós muito mais atenções. Para além
do vencedor do Prémio da Montanha 2008 (André Cardoso), a equipa
integra, ainda, o vencedor das etapas de alta montanha do ano passado (Eládio Jimenez), o que nos
torna um alvo muito mais visível.
Irão estar todos de olho em nós pelo
que teremos de trabalhar mais e melhor se quisermos levar por diante
os nossos intentos” - referiu Mário
Rocha.
Por outro lado é inquestionável
que o traçado escolhido para a prova está muito de acordo com as características de uma equipa como é
a da FERCASE-PAREDES ROTA
DOS MÓVEIS o que “complica”
mais as coisas.
“É um facto que gostamos mais

de traçados exigentes e o da Volta
a Portugal 2008 encerra um assinalável conjunto de dificuldades.
Parece-me que as dificuldades estão muito mais distribuídas o que
gera um muito maior equilíbrio
de forças. A alta montanha aparece bastante cedo, mas pouco ou
nada decidirá, pelo que me parece que a prova irá decidir-se nos
pequenos pormenores e a favor
do ciclista ou equipa que se apresentar em forma mais constante.
É uma prova onde a regularidade assume capital importância
e onde todos os segundos serão
preciosos. Pela nossa parte iremos trabalhar para não defraudar as expectativas dos nossos
patrocinadores e de todos quantos têm acreditado neste projecto, conscientes dos nossos pontos
fortes e das nossas limitações”.

Jovem ciclista da Fercase-Paredes Rota dos Móveis

André Cardoso convocado para os
Jogos Olímpicos de Pequim
O JOVEM CICLISTA DA FERCASE-PAREDES ROTA DOS MÓVEIS, ANDRÉ CARDOSO (23 ANOS) É UM DOS TRÊS SELECCIONADOS
PARA REPRESENTAR PORTUGAL NOS JOGOS OLÍMPICOS DE PEQUIM. DEPOIS DA VITÓRIA DA CLASSIFICAÇÃO DO PRÉMIO
DA MONTANHA NA VOLTA A PORTUGAL 2007 E DE UMA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DO MUNDO DE SUB-23,
AS OLIMPÍADAS SURGEM COMO O PONTO MAIS ALTO DE UMA PROMISSORA CARREIRA.
A notícia já circulava nos bastidores muito embora a confirmação
oficial apenas tenha surgido ontem,
aquando da apresentação oficial
da comitiva que vai rumar á China para representar Portugal nas
Olimpíadas de Verão.
André Cardoso, foi um dos escolhidos para participar na prova
de estrada, uma chamada que passa
a constituir o ponto alto da promissora carreira do ciclista da FercaseParedes Rota dos Móveis, nascido
em Gondomar há 23 anos - completa 24 anos no próximo dia 3 de
Setembro.
Em Torres Vedras, onde se encontra em estágio para alinhar em
mais uma edição do Grande Prémio Internacional Joaquim Agostinho, André Cardoso recebeu a
notícia com um misto de alegria e
contenção.
Naturalmente satisfeito pela cha-

mada não disfarçava o nervosismo
inerente aos grandes momentos. “É
uma sensação incrível. Já tinha sido
extraordinário vencer o Prémio da
Montanha na Volta do ano passado
mas agora é tudo muito estranho.
Sinto uma sensação estranha porque é algo que ainda vai acontecer
mas de que sinto já os efeitos. Naturalmente estou contente porque
é o reconhecimento do trabalho eu
tenho desenvolvido ao longo dos
anos, em parceria com os demais
elementos da Fercase-Paredes Rota
dos Móveis. Embora seja eu o escolhido, penso que é um prémio merecido para todos”- disse-nos.
Muito embora o tempo que mediou entre o anúncio da convocatória e a conversa não tenha sido
grande, sempre deu para perceber
André Cardoso e a sua equipa já se
começaram a movimentar para fazer face a este novo desafio.

“Sei que é uma prova em linha
de um dia com bastantes quilómetros, mais do que o habitual, pelo
que o Mário Rocha (director desportivo da equipa) e o Prof. Algarra
(treinador) estão já a delinear uma
revisão do plano de preparação que
me permita estar em condições de
fazer o melhor possível. Depois de

lá estar vou apostar tudo em chegar ao fim, se possível entre os primeiros”.
Sobre as repercussões que esta
presença Olímpica pode ter na futura participação na Volta a Portugal, André Cardoso não exibe
receio. “Uma coisa de cada vez.
Depois dos Jogos há tempo sufi-

ciente para recuperar do esforço
físico. O pior pode ser a diferença
de fuso horário mas nem pensem
que me vou esconder em desculpar fáceis para não defender a posição conquistada o ano passado.
Vou estar na Volta para lutar e para,
mais uma vez, dar o melhor contributo a uma equipa que sempre me
tem acarinhado e a quem deve, em
grande parte, esta chamada à selecção”.
Profissional desde 2006, este
trepador nato (1,68m metros e 57
quilos) conta no seu currículo com
triunfos na Volta a Portugal do Futuro e na Volta à Madeira para além
de vitórias no Prémio da Montanha
na Volta do ano passado e a camisola da Juventude no Grande Prémio Paredes Rota dos Móveis.
Nesta “aventura Olímpica” André Cardoso vai ter a companhia de
Sérgio Paulinho e Nuno Ribeiro.
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Campeonato Nacional Navegação
4x4 Paredes Rota dos Móveis

No passado dia 6 de Julho realizou-se a 6ª Prova do Campeonato
Nacional de Navegação 4x4, uma
organização do Clube TT Paredes
Rota dos Móveis, que contou com
o apoio da Câmara Municipal de
Paredes.
A Prova Especial de Navegação
teve partida e chegada no centro
de Baltar, estendeu-se pelas cartas
militares 123 e 134, proporcionando aos competidores a visita a pontos de belas paisagens e a recônditos locais quase desconhecidos do
público, como é exemplo um dos
pontos TV, uma bela passagem sobre a água.
De acordo com a organização
“foi com enorme satisfação que se
verificou uma grande, mas sã competitividade entre as equipas participantes, originando uma luta
renhida no topo da tabela classificativa”.
No lugar mais alto do pódio ficou a equipa Stand Emanuel Costa,
de Penafiel, constituída pelo piloto
Vítor Carriço e o navegador Nuno
Araújo, obtendo 7050 pontos. A
curta distância, as equipas Team
ALL 4x4 e Camel Active Bencar,

com 6450 e 6250 pontos, respectivamente.
As restantes equipas classificadas e, por esta ordem, foram: Trilhos do Nordeste, de Bragança,
Landmaniacus Invictus I, da Maia,
Team TT A Nora, de Coimbra e Os
Godinhos, de Lisboa.
Das 10 equipas em prova, 3 não
conseguiram ficar classificadas por
terminarem fora do tempo determinado para a chegada, Universo
TT, da Guarda, Proseries TT Team,
de Viana do Castelo e Qualitividade/BF Consultores, de Braga, sendo
as duas últimas equipas vítimas da
mecânica das suas viaturas, obtendo, ainda assim, 1 ponto pela presença em prova.
No final, as equipas mostraramse agradadas pela região visitada,
terminando com um jantar de confraternização e entrega de prémios
e lembranças.
A cerimónia de entrega dos troféus às equipas vencedorascontou
com a presença do presidente da
Junta Freguesia de Aguiar de Sousa.
O campeonato prossegue no
mês de Setembro, em Alijó.
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Desporto

Férias Desportivas
Verão 2008 em Paredes
O Pelouro de Desporto da Câmara Municipal de Paredes le-

vou a cabo as férias desportivas para
os jovens do concelho, entre os 6 e

os 13 anos de idade.
A iniciativa contou com cerca de
250 inscrições e decorreu nos dias
úteis das 10h00 às 12h00 horas. Os
espaços de acção que o pelouro ofereceu aos seus jovens utentes são os
seguintes: Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Paredes; Piscina
Municipal de Paredes; Piscina Municipal de Rebordosa; Pavilhão Rota
dos Móveis; Piscina Municipal de
Lordelo; Piscina Rota dos Móveis e
Pavilhão Escola EB 2/3 Sobreira.
Nestes espaços as crianças puderam passar o seu tempo de férias
de uma forma muito saudável, com

a realização da prática desportiva,
bastante variada.
As crianças ficaram entregues
à responsabilidade de professores

habilitados, competentes e com
experiência na actividade desportiva direccionada aos mais
pequenos.

Festa Finalíssima na Piscina de Rebordosa
No passado dia 29 de Junho
decorreu, na Piscina Municipal
de Rebordosa, a Festa Finalíssima, para a qual todos os utentes
da piscina foram convidados.

Teve início pelas 10h00 de domingo, com a presença das crianças que brincavam alegremente no
meio aquático realizando jogos:
Desliza / Escorrega ; Ataque das

bolas ; Montagem do Castelo .
A felicidade imperava entre as
crianças e mesmo nos professores
que as acompanhavam.
Seguiu-se a entrega de diplo-

mas, que identificaram os “Níveis
de Aprendizagem” a que pertenciam, bem como a “Escola de Natação”, do Município de Paredes.
Decorreu, assim, mais uma ac-

ção social, elaborada pela Piscina Municipal de Rebordosa
com o apoio do Gabinete de
Desporto do Município de Paredes.

Saúde
População aderiu aos rastreios no âmbito do “Mês do Coração”

Balanço extremamente positivo
A Câmara Municipal de Paredes e o Hospital da Misericórdia
fizeram um balanço extremamente positivo da iniciativa “Mês de
Maio – Mês do Coração” que teve
como objectivo proporcionar à
população paredense um conjunto
de rastreios ao longo daquele mês.
A apresentação deste balanço
decorreu em conferência de imprensa e contou com as presenças
do Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, do
vereador responsável pelo pelouro da Cultura, Pedro Mendes, de
Joaquim Merino em representação do Hospital da Misericórdia,
e do director clínico, Raimundo
Martins.
Apresentados os primeiros dados de um estudo realizado no
âmbito dos rastreios que tiveram
lugar no Mês de Maio – Mês do
coração – uma parceria do Hospital da Misericórdia de Paredes e
Câmara Municipal de Paredes.
Importa referir que foram efectuados rastreios a 1226 utentes, o
que corresponde a 2 por cento da
população paredense e realizado

um estudo com base nos resultados e teve como objectivo fazer
uma análise da situação das patologias cardíaca/vascular da população paredense.
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira,
mostrou-se visivelmente satisfeito, “não só pela originalidade da
iniciativa, mas também pela quantidade de população que aderiu à
mesma”.
Referiu que as parcerias são
sempre bem-vindas, associadas ao
bem-estar e melhor qualidade de
vida. Avançou que a autarquia poderá desenvolver mais parcerias
com o Hospital, de forma a apoiar,
designadamente, os cerca de 3500
jovens que a autarquia já apoia, no
âmbito da formação desportiva.
De acordo com Joaquim Merino, a iniciativa correu “muito bem
e a participação da população foi
muito forte”.
Revelou que “está criada uma
empatia muito forte entre o Hospital da Misericórdia e a Câmara
Municipal de Paredes”.
No mesmo sentido e segundo

o director clínico “estamos muito satisfeitos por prestar à comunidade um serviço de prevenção
cardio-vascular e verificar que há
uma resposta positiva”.
Raimundo Martins realçou a
facilidade de se estabelecer parcerias com a autarquia paredense. “O
Hospital da Misericórdia de Paredes quer contribuir para melhorar
a saúde no concelho”.
Importa referir que o estudo re-

velou que 37 por cento da população - com base naquela amostra
- sofre de hipertensão arterial; há
uma percentagem substancial de
colesterol elevado; muitas pessoas
sofrem da diabetes ou de pré-diabetes, sendo que, segundo aquele director clínico algumas não
desconhecem que têm estas alterações; e 35 por cento revelou alterações no exame electrocardiograma.

Para aquele especialista “conseguir que as pessoas verifiquem
a tensão arterial já é um primeiro passo para reduzir o risco de
AVC”.
Raimundo Martins lançou um
repto à Câmara Municipal de Paredes para que possa dar o seu
contributo, para que se diminua
a quantidade o teor de sal nas padarias do concelho - progressivamente até 2012.
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Cultura
Encontr’Artes

“Uma aposta ganha”
O Pelouro da Cultura do Município de Paredes levou a cabo
mais uma edição do Encontr’Artes
- Encontro das Artes com o Público…na rua, nas Praças de Pare-

des, Lordelo e Rebordosa, nos dias
20,21,22,27,28 e 29 de Junho.
No que respeita ao programa, o
Presidente da Câmara Municipal,
Celso Ferreira, afirmou que “re-

Espectáculos e performances teatrais e musicais
ao ar livre, interpretados por artistas nacionais e
internacionais, onde a interacção com o público esteve
bem vincada, fizeram as delícias da população:

Voluminaires Pasacalles – uma nova forma de fazer espectáculo, lúdico e diferente. Entre o circo, o teatro imaginário,
o impacto visual, a vanguarda cénica e as artes de rua mais
contemporâneas; Circo a Céu Aberto - um espectáculo
transdisciplinar de circo contemporâneo que envolve acrobacia, malabarismo e música ao vivo; Teatro Dom Roberto; O Ninho – é um lugar de encontro do Cante Alentejano e
da Dança Aérea, de atenção mútua a cada um dos elementos que desejam reinventar-se na sensação e no sentimento;
Charanga - constitui uma das partes do projecto alargado
Ciclo das Minas; Tascas Tour - a sua sonoridade ousa uma
fusão única impregnada do espírito do fado, do ska, do pop,
do funáná e de outras histórias que cruzam o seu caminho;
Farra Fanfarra - abana o Globo Terrestre até as fronteiras se
transformarem numa confusão de ritmos e cores inebriantes;
Dona Gatafunha e o Resto do Mundo - espectáculo inspirado no universo da banda desenhada e na fábula O Velho O
Rapaz e O Burro de Esopo e La Fontaine; Corrida Mirabolante - o público assistiu a uma divertida corrida, disputada
por quatro concorrentes muito trapalhões que conduziram
originais viaturas, construídas com materiais reciclados.

gressamos ao figurino, que se justifica pela intensa actividade cultural
que o Município proporciona ao
longo do ano”.
Considerou esta iniciativa de

“grande valor, sendo que alguns
dos eventos já passaram, designadamente pela Fundação Serralves”.
De acordo com Celso Ferreira,
o “Encontr’Artes assume-se como
“mais um ponto alto na cultura em
Paredes”. “Tem que ser entendido como a cereja no topo do bolo,
como uma programação muito intensa e de qualidade”.
Para o autarca, a agenda cultural paredense é a “melhor da região e uma das melhores da Área
Metropolitana do Porto.”A calendarização dos eventos ao longo do
ano “permite uma maior vivência e
afluência de público”, vincou.
No mesmo sentido, o vereador
responsável pelo pelouro da Cultura, Pedro Mendes, evidenciou que
“a festa do encontro das artes é na
rua”, suportada por uma estratégia
cultural”.
O vereador sente “um grande
orgulho” porque toda a programação cultural “fica vendida” na
semana seguinte após a sua divulgação.
De acordo com Pedro Mendes

tem sido feita uma aposta na cultura diferenciada que “consegue atingir todos os públicos”.
Destacou o Programa Famílias
- como um “projecto de referência
para a comunidade”; o PT Paredes com Teatro – “temos projectos
que podem estar em qualquer parte do país”; – o projecto Artmatrix
– “como projecto pedagógico que
ajuda as crianças a integrarem-se
melhor na escola e na comunidade” – e o Encontr’Artes – “grande
festa da rua, com propostas ímpares”.
A autarquia investiu neste Festival de Rua descentralizado, que
melhorou a qualidade e a diversidade dos espectáculos, cerca de 45
mil euros.
Para
Pedro
Mendes,
o
Encontr’Artes é “uma aposta ganha
do Município, onde estiveram concentradas as propostas culturais
que aparecem nas metrópoles, que
vai ter continuidade”.
Destacou a enorme adesão da
população no ingresso na festa da
rua.
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Vida Municipal
AGENDA ASSOCIAÇÕES
CETE

FESTAS
AGUIAR DE SOUSA

ESPECIAL CINEMA
02 de Agosto - 15h30 - Dançamos? - Dura-

FESTA DE SANTA MARTA - 2,3,4 de Agosto

BANDA DE MÚSICA DE CETE

ção: 114min. M/12 anos.

FESTA DE S. ROMÃO

03 Agosto - Sobrosa                         

09 de Agosto - 15h30 - Jerry Maguire - Dura-

10 Agosto - S. Lourenço

ção: 133 min; M/12 anos.

na de Agosto

15 Agosto - Recarei
17 Agosto - S. Mamede - Valongo

16 de Agosto - 15h30 - Elas - Duração: 94

31 Agosto -Terronhas

min; M/16 anos.

LORDELO

23 de Agosto - 15h30 - Até tu Apareceres -

ÇÃO - 15 de Agosto
30 de Agosto - 15h30 - Festival do Riso - Duração: 89 min; M/04anos.

LOUREDO
FESTA DE S. CRISTÓVÃO - 3.º Domingo de
Agosto

EXPOSIÇÕES

tamente, durante o mês de Agosto, diversos ate-

RECAREI

liers para ocupação dos tempos livres.

Rios de Portugal

Uma das actividades será de artes plásticas,

Org.: Biblioteca da Fundação A Lord

que visa o desenvolvimento da criatividade e

Açores (Org.: Biblioteca da Fundação A Lord)

habilidade manual, enquanto que outra constará
de bordado em ponto-de-cruz. Estas activida-

GANDRA
FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI-

ACTIVIDADES DE FÉRIAS
A Biblioteca da Fundação A Lord realiza gratui-

CASTELÕES DE CEPEDA
FESTA DE S. JOSÉ - 1.º Domingo de Agosto

Duração: 110 min; M/12 anos.

BIBLIOTECA DA
FUNDAÇÃO A LORD

BESTEIROS
FESTA DE S. DOMINGOS - 1.º Fim-de-sema-

FESTA DE NOSSA SENHORA DO BOM DESPACHO
14 DE AGOSTO
21h00 - Eucaristia Vespertina, seguida de Pro-

EXPOSIÇÃO ITINERANTE

cissão de velas

des destinam-se a jovens e adultos, a partir dos
4 anos de idade.Todas as informações poderão

O BORDADO EM PORTUGAL

23h30 - Fogo de Artifício

ser pedidas à Biblioteca da Fundação A Lord.

Patente no Centro de Saúde de Lordelo (Org.:

0h00 - Actuação da banda Santamaria

Biblioteca da Fundação A Lord)
VAMOS OUVIR A MÚSICA

9h00 - Entrada da Banda Musical de Cête e

04 DE AGOSTO - 10h30 - Anita e a prenda de

ATECELAGEM

anos - Verbo

Patente na Sede da Cooperativa e Fundação A
LORD (Org.: Biblioteca da Fundação A Lord)

11 de Agosto - 10h30 - As Pequenas Raposas - Nova Presença
18 DE AGOSTO - 10h30 - O Gato e o rato - Ca-

15h30 - Salão Paroquial: Lançamento do Livro
17h00 - Majestosa Procissão em Honra de

Dias: 5; 6; 7; 12; 13 e 14. - 16H00 - Auditório da

Nossa Senhora do Bom Despacho

Biblioteca da Fundação A LORD

19h00 - Anúncio da Comissão de Festas
2009
21h30 - Actuação do Grupo Sentido Proibido

25 DE AGOSTO - 10h30 - Carochinha muda de

José Rodrigues dos Santos (Org. Biblioteca da

Casa - Plátano editora

Fundação A Lord)

23h45 - Fogo de Artifício
16 DE AGOSTO - Noite Medieval
19h00 - Actuação dos Grupos “Míscaros” e

REBORDOSA

DIAS: 5;6;8;12;13;19;20;22;26;27 e 29

Dia 02 de Agosto, Sábado, pelas 21h30m

11H00 A galinha medrosa

Na Praça da Comunidade - Festival Infanto-Ju-

“Gaiteirus” - Teatro de Rua com “comoDEantes”

venil da Canção (Organização da Escola de Ar-

17 DE AGOSTO

tes de Rebordosa)

21h00 - Actuação da Escola de Samba
22h00 - Actuação da Banda GRITALI & OS

07 de Agosto - 10h30 - Silvestre Júnior - Duração: 34 min. M/ 4 anos.

11h00 - Eucaristia Solene
“VILLA RECAREDI”

ESCRITOR DO MÊS

SESSÃO DE CINEMA

dos Zés Pereiras de Recarei

ATELIER DE FÉRIAS

minho

TEATRO DE FANTOCHES

15 DE AGOSTO

Dia 03 de Agosto, Domingo, durante a tarde,
Na Praça da Comunidade - Cascadeurs - Acro-

14 de Agosto - 10h30 - Marvin, O Marciano -

bacias/ duas rodas/cambalhotas/ prova de fogo

Duração: 40 min. M/ 4 anos.

(Organização do Moto Clube de Rebordosa)

21 de Agosto - 10h30 - Tweety - Duração: 42

MÚSICA AMBIENTE NA PRAÇA DA

min; M/ 4anos.

COMUNIDADE

TRATANTES
FESTA DE NOSSA SENHORA DE TERRONHAS - último Domingo de Agosto
SOBREIRA

Segunda a quinta das 19h00 às 22h00

FESTA DE S. SEBASTIÃO - Agosto
SOBROSA

28 de Agosto - 10h30 - Silvestre - Duração:

Sábados e 15 de Agosto das 14h00 às 23h00

FESTA EM HONRA DOS MÁRTIRES S. SE-

34 min. M/ 4 anos

Domingos das 14 às 22h00

BASTIÃO E SANTA EULÁLIA

Agenda Municipal – Agosto
CULTURA

JUVENTUDE

Dia Radical - Quinta da Valdeira Alvre

ALMOÇO NA RELVA - 31 de Agosto, a partir

SEMANA DA JUVENTUDE

30 de Julho - Todo o dia

das 12h00 - Parque da Cidade de Paredes

28 de Julho a 2 de Agosto

Teatro - Casa da Cultura

VERÃO NO PARQUE JOSÉ GUILHERME

31 de Julho - Todo o dia

22 de Agosto, 21h30

Visita ao Futebol Clube do Porto - 28 de

Teatro - Casa da Cultura

Concerto pela Banda de Música de Vilela

Julho - das 10h às 13h

1 de Agosto - Todo o dia

23 de Agosto, 21h30

Dia de Rugby - Treino com a Seleção Nacio-

Apresentação do Teatro

Concerto pela Banda de Música de Cête

nal de Rugby - Estádio Municipal das Laran-

2 de Agosto - 16:30h

29 de Agosto, 21h30

jeiras - 29 de Julho

Casa da Cultura

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: 27 000 exemplares

** 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

CONTACTOS ÚTEIS
Câmara Municipal de Paredes
Parque José Guilherme
4580-130 Paredes
Telef. 255 788 800
Fax: 255 782 155
E-mail: cmparedes@cm-paredes.pt
PISCINAS MUNICIPAIS
Lordelo..................................................................................................... 224 449 043
Paredes..................................................................................................... 255 788 893
Rebordosa............................................................................................... 224 159 177
Rota dos Móveis, Recarei..................................................................... 224 337 420
- Pavilhão Gimnodesportivo............................................................... 255 788 894
- Pavilhão Rota dos Móveis.................................................................. 224 447 720
- Biblioteca Municipal........................................................................... 255 785 970
- Casa da Cultura.................................................................................... 255 780 440
SERVIÇOS DO AMBIENTE
ECOCENTROS
Cristelo..................................................................................................... 962 050 235
Lordelo..................................................................................................... 962 050 233
Paredes..................................................................................................... 962 050 234
- Linha de Ambiente............................................................................. 255 788 999
E-mail: linhambiente@cm-paredes.pt
- Horto Municipal....................................................................................255776713
- Veolia, Águas de Paredes................................................................... 255 880 770
- Polícia Municipal................................................................................. 255 788 917
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Baltar........................................................................................................ 224 151 632
Cete........................................................................................................... 255 755 720
Lordelo..................................................................................................... 224 447 777
Paredes..................................................................................................... 255 788 788
Rebordosa............................................................................................... 224 157 440
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 AGOSTO
(A farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente,
desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte)
1ª Semana (1-3 de Agosto)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
2ª Semana (4-10 de Agosto)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa
3ª Semana (11-17 de Agosto)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
4ª Semana (18-24 de Agosto)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa
5ª Semana (25-31 de Agosto)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa

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

