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Milhares de pessoas
visitaram a Feira da Saúde

António Sousa e Fernando Casal regressam a Baucau, “para
dar continuidade e dimensão profissional a um trabalho notável iniciado há anos e inaugurado a 19 de Março de 2007“, refere o Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira.

Moção A42 Página 5

Paredes contra
portagens nas SCUT
O requalificado espaço urbano – Parque José Guilherme - acolheu a III Edição da Feira da Saúde que se revelou, tal como
esperado, um verdadeiro sucesso.

Abertura da Época de Incêndios Página 8/9
A Câmara Municipal de Paredes aprovou uma moção contra a introdução de portagens nas SCUT, comum aos restantes
municípios da Comunidade Urbana.

Aposta na prevenção de incêndios

Agenda dos Pelouros – Maio
**

Acção Social - Dia Europeu dos Vizinhos – 11 de Maio, no Parque
da Cidade de Paredes | Encontro entre Nós - Verão – Parada de Todeia e
Aguiar de Sousa - 14 de Maio; Lodelo - 20 de Maio; Beire e Sobrosa - 23 de

**
**
**
**

Maio; Louredo - 27 de Maio; Vandoma - 29 de Maio
Actividades Económicas - GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL DE CICLISMO ROTA DOS MÓVEIS – 15 A 18 DE MAIO
Cultura - Recepção do Comité de Geminação de Montereau-Fault-Yonne - 17 a 24 de Maio | PT Teatro – 3,4,10,11,17,18, 24,25,31 de Maio
Educação - Assembleia de Jovens – 9 de Maio
Protecção Civil - Dia Municipal do Bombeiro - 25 de Maio

Com o intuito de chamar a
atenção para o flagelo dos incêndios florestais, o Serviço de
Protecção Civil do Município
de Paredes assinalou, em Aguiar
de Sousa, a Abertura Oficial da
Época de Prevenção de Incêndios Florestais Paredes - Rota dos
Móveis. Nesta primeira fase, está
previsto um orçamento total de
aproximadamente 150.000€, dos
quais 94.425,60€ são subsidiados
e os restantes 55.574,40€ ficam a
cargo da Autarquia.

http://www.cm-paredes.pt
Canal de vídeos de Paredes: http://videos.sapo.pt/paredes
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Saúde
Feira da Saúde regressou ao Parque José Guilherme

Milhares de pessoas
visitaram a Feira da Saúde
O pelouro da Saúde da Câmara
Municipal de Paredes levou a cabo
a III Feira da Saúde, de 4 a 6 de
Abril, no Parque José Guilherme.
O requalificado espaço urbano
“de excelência” e “sem barreiras arquitectónicas para reunir a sociedade civil”acolheu mais um edição
da Feira da Saúde que se revelou,
tal como esperado, um verdadeiro
sucesso.
A iniciativa teve o pontapé de saída com uma cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do
Concelho. Contou com a presença
de várias entidades ligadas à saúde,
entre as quais o representante José
Leitão, da ARS Norte e Almeida
Dias, responsável pela CESPU.
Para o Presidente da Câmara
Municipal, Celso Ferreira, esta “é
uma oportunidade para se falar das
grandes necessidades na cobertura
de médicos de família, pois os problemas de saúde estão permanentemente a ser adiados”.
Aproveitando a presença de um
representante da ARS, o autarca pediu um grande empenhamento da
tutela “para qualificar este território que tem graves problemas”.
Salientou que a Feira da Saúde
tem uma preocupação muito grande no que respeita aos cuidados de
saúde. “Gostava que houvesse sinais de melhoria nos cuidados de
saúde”, destacou o autarca paredense. “Conseguimos que a população
valorizasse a Feira da Saúde como
um espaço para desmistificar a saúde, através dos meios disponíveis.
Este movimento pode vir a assumir
um papel muito maior do que imaginamos”. Acredita que mediante
os diagnósticos que têm lugar du-

rante a feira da saúde “se calhar já
se resolveram alguns problemas de
saúde”.
Pretende-se incentivar a população paredense, para que tenha mais
cuidado com a saúde ao longo de
todo o ano.
O representante da ARS, José
Leitão, compromete-se a transmitir
as preocupações “já conhecidas, do
Presidente da Câmara”.
Avançou que a principal preocupação da ARS “é garantir que
não haja nenhum utente na região
norte sem médico de família atribuído”. Diz que a meta deverá ser
atingida ao longo dos “próximos
cinco anos”.
Segundo o vereador responsável
pelo pelouro da Saúde, Pedro Men-

des, o objectivo da Feira da Saúde
passa por “aumentar a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de
saúde e tornar a população mais informada e conhecedora do seu estado de saúde”.
Foi com grande satisfação que
o responsável pela CESPU, Almeida Dias, salientou estar a colaborar,
uma vez mais, com a Câmara Municipal numa acção de divulgação
da saúde.
O saldo da III Feira da Saúde
revelou-se extremamente positivo
tendo contado com a presença de
milhares de pessoas, que fizeram
questão de participar quer nas actividades que decorreram ao longo
dos três dias, com destaque para o
envolvimento da comunidade es-

colar, quer nos rastreios disponíveis.
Actividade Física e Desportiva
e jogos tradicionais para crianças,
dança, capoeira, hip hop, fun kids,
yoga, ginástica sénior, exibição de
tiro ao alvo, bike mania, exibição

**

de fitness, teatro sobre saúde oral
para crianças com mais de 3 anos,
jogo “A Roda dos Alimentos”, seminário sobre “Obesidade”, caminhadas, torneio quadrangular de
basquetebol em cadeira de rodas
(envolveu a Associação Portuguesa

Simulacro de acidente de viação

Destaque para o simulacro de
acidente de viação da responsabilidade do pelouro da Protecção
Civil da autarquia paredense e
que foi coordenado no local pela
vereadora Raquel Moreira da Silva. Centenas de pessoas, tal como

mostram as imagens, fizeram
questão de assistir ao simulacro de
um acidente que “provocou várias
vítimas” e que contou com o pronto socorro e eficácia dos bombeiros, do INEM e da Cruz Vermelha
do concelho de Paredes.
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Saúde
de Deficientes - Delegações de Paredes, Braga, Barcelos e Vila Pouca
de Aguiar), simulacro de acidente
de viação, com a colaboração imprescindível dos bombeiros voluntários do concelho de Paredes, do
INEM - Delegação Norte e da Cruz
Vermelha Portuguesa - Núcleo de
Sobreira e Vilela foram as actividades destinadas às crianças e aos
idosos que decorreram ao longo
dos três dias.

**

Feira contou com a
participação de cerca
de 30 entidades ligadas à
área da saúde

A III Feira da Saúde contou com
a participação de cerca de 30 entidades ligadas à área da saúde, cuja
finalidade é a informação, sensibilização para a prevenção de doenças e a promoção de hábitos de vida
saudáveis.
Os milhares de visitantes da III
edição da Feira da Saúde de Paredes tiveram, ainda, a oportunidade de usufruir dos seguintes rastreios: aconselhamento dietético
personalizado; auditivo; avaliação
da condição física; avaliação do estado nutricional; colesterol; densi-

tometria; despiste de hipertensão
ocular e glaucoma; espirometria;
glicemia; HIV; obesidade; oftalmologia; podologia ; saúde oral e tensão arterial.

**

Protocolo “Saúde
Comunitária” com cespu

No âmbito da III Feira da Saúde,
a Câmara Municipal de Paredes e a
CESPU, Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário
celebraram um protocolo com vista à “Educação e Promoção da Saúde Oral”no concelho de Paredes.
Celso Ferreira considera o protocolo histórico, pois “é a primeira vez que a autarquia se associa à
CESPU, no âmbito dos cuidados de
saúde oral, numa amplitude nunca pensada”. Anunciou que brevemente serão apresentados outros
projectos, nomeadamente no que à
Zona Universitária diz respeito.
Segundo Almeida Dias, este
protocolo “vai permitir que as
crianças da pré-primaria, 1.º ciclo,
grávidas e seniores possam ter saúde oral. Felicitou o Município paredense pela estratégia de saúde do
concelho, pois os “resultados estão
à mostra”.

De acordo com este protocolo,
a Câmara Municipal comprometese a garantir o transporte das equipas técnicas da CESPU aos locais
onde se irá proceder à educação e
promoção da saúde oral, o levantamento e registo das necessidades
e aconselhamento de tratamento

médico-dentário e garantir a existência de um espaço, nos diversos
locais, para se efectuar o levantamento das necessidades em saúde oral.
A CESPU, no âmbito da actividade de ensino profissional e superior nas áreas da Saúde Oral e
no contexto da realização de levantamento de necessidades da referida área responsabiliza-se pela
educação e promoção da saúde
oral, levantamento e registo das
necessidades e aconselhamento de
tratamento médico-dentário dirigido a grávidas, alunos da pré-primária e 1.º ciclo, adultos e seniores
institucionalizados. Compromete-se a afectar estagiários do curso
de Medicina Dentária ministrado
no seu estabelecimento de ensino
ao projecto de educação, promoção e prevenção de saúde oral, bem
como a disponibilizar docentes e/

ou profissionais licenciados nas
respectivas áreas para a monitorização daqueles estagiários e garantir o levantamento epidemiológico,
o estudo, o diagnóstico e o encaminhamento para o tratamento das
respectivas patologias. Compromete-se, ainda, a instalar no espaço
disponibilizado os materiais necessários para o exercício das actividades previstas, incluindo o material
consumível.
No caso de existir necessidade
de avaliar ou tratar o paciente por
recurso a meios técnicos e humanos mais especializados ou de ser
necessário aplicar terapêutica específica ou próteses, o paciente será
encaminhado para as unidades de
saúde da CESPU, beneficiando de
um regime especial.
O protocolo vigorará pelo período de dois anos, tacitamente renovável por iguais períodos.
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Cooperação
Paredes dá continuidade à cooperação com Timor

“Projecto de responsabilidade social
pensado para a Lusofonia”
Em conferência de imprensa, o
Presidente da Câmara Municipal
de Paredes, Celso Ferreira, acompanhado pelo presidente da Associação para a Cooperação com Timor,
o Padre Feliciano Garcês, anunciaram o regresso de António Sousa e
do engenheiro Fernando Casal, a
Baucau, “para dar continuidade e
dimensão profissional a um trabalho notável iniciado há anos e inaugurado a 19 de Março de 2007“. De
acordo com o edil paredense tratase de um “projecto de responsabilidade social pensado para a Lusofonia”.
Refira-se que ambos os formadores foram para Baucau com o compromisso de ficarem naquele território por um período de dois anos,
um “compromisso duradouro para
poderem transmitir conhecimento
industrial”, afirmou Celso Ferreira.
Para fazer face às despesas de
deslocação a realizar pelos dois formadores a autarquia colabora com
a atribuição de um subsídio de 3 mil
euros, a estadia dos formadores será
integralmente assumida pela diocese de Baucau.
De salientar que o Centro Tecnológico Rota dos Móveis de Baucau integra, este momento, 50 trabalhadores.
De acordo com o Presidente da
Câmara de Paredes, “o Instituto
Português de Apoio ao Desenvolvimento já reconheceu o valor do
projecto, que deverá comparticipar
dentro de dois ou três meses”. Entretanto, outros profissionais devem
juntar-se aos dois paredenses para
dar apoio ao sector comercial e de
desenho técnico.
Celso Ferreira anunciou que o
objectivo é “garantir a sustentabilidade do projecto com Timor. A próxima fase vai ter uma componente

empresarial”.
É com “uma satisfação muito
grande” que o Padre Feliciano vê o
regresso dos dois paredenses, com o
objectivo de formar os empregadores do Centro Tecnológico, “porque
ao fim de um ano há a possibilidade de dar continuação ao protocolo estabelecido entre a Câmara e a
diocese de Baucau, agora apostando
na formação. Outros passos serão
dados, outros objectivos serão concretizados”.
Celso Ferreira adiantou, ainda,
que em Maio, os vereadores Pedro Mendes e Ildebrando Coelho
irão a Baucau e serão portadores da
proposta final de Geminação com
aquele município, que será discutida com o Bispo de Baucau, o Governador e o Presidente da República.
No âmbito do alargamento da
cooperação com Timor, o edil
anunciou que já estão preparadas 80
máquinas de costura e uma máquina de blocos que apenas aguardam

mais algum equipamento para que
possam encher um contentor, com
destino a Baucau, à semelhança do
que aconteceu com as máquinas
para o Centro Tecnlógico. Fernando Casal acrescentou ainda que no
território timorense “estão carentes
de tudo. Precisam de ser ensinados
a trabalhar e a viver melhor. Merecem ser ajudados”.
Já António Sousa diz que vai tentar responder ao desafio o melhor
possível. “Espero corresponder ao
que pretendem”.

**

com o maior número de indústrias
de mobiliário do país (1268), com
esta iniciativa teve como objectivo
assumir um papel importante na

tório de Timor.
A inauguração do Centro Tecnológico de Baucau Rota dos Móveis decorreu no dia 19 de Março de
2007, data duplamente simbólica:
dia de S. José e dia da comemoração
do décimo aniversário da diocese
de Baucau.
De acordo com o relatório “Uma
fábrica para Timor”: “o principal
objectivo deste projecto consiste em
criar postos de trabalho para uma
população que não tem trabalho e
que o procura. São muitos os jovens
que podem vir a integrar este projecto. A falta de experiência profissional destes jovens seria garantida
por alguns elementos mais velhos.
Têm, aqui, uma grande importância os formadores que irão de Portugal”.
No momento da visita do Presidente da República timorense,
Ramos Horta, a Portugal, o presidente da Câmara Municipal de Paredes referiu que “o êxito do primei-

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

ro projecto leva-nos a crer que este
modelo de cooperação poderá vir a
registar idêntico sucesso em outras
áreas, nomeadamente industriais e
agrícolas”. Dias antes, a ideia da geminação entre Paredes e Baucau era
lançada pelo Bispo de Baucau, D.
Basílio do Nascimento. Nessa altura
assinou em Lisboa, com a Câmara
Municipal de Paredes, um protocolo que prevê o envio de máquinas de
costura para aquela diocese timorense, onde serão distribuídas por
famílias locais.
“Trata-se de um desafio interessante porque, ao contrário do que
em geral acontece nas geminações,
que primeiro são formalizadas e só
depois surge a cooperação, no nosso caso os Municípios de Paredes
e Baucau já cooperam, até na área
da formação profissional, faltando
apenas a geminação”, disse nessa
ocasião o autarca paredense, Celso
Ferreira.

O projecto “Uma fábrica
para Timor”

Recorde-se o projecto de cooperação “Uma fábrica para Timor” foi
criado entre a Câmara Municipal de
Paredes e a diocese de Baucau, em
Timor Leste, com vista à construção de uma fábrica de móveis naquela diocese.
Sendo Paredes um dos concelhos
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Vida Municipal
Executivo Municipal aprova

Paredes contra
portagens nas SCUT
A Câmara Municipal de Paredes
aprovou uma proposta de moção
contra a introdução de portagens nas
SCUT, comum aos restantes municípios da Comunidade Urbana, que se
transcreve de seguida:
«Como é já do conhecimento público, desde Outubro de 2006 que
o Governo tem vindo a anunciar a
introdução de portagens em algumas das auto-estradas, actualmente a funcionar em regime de SCUT
(Sem Custos para o Utilizador). Entre as auto-estradas que receberão a
introdução de portagens encontra-se
a SCUT Grande Porto, na qual se inserem a A41e a A42, que atravessam
parte do território do Vale do Sousa.
Para sustentar a decisão de aplicação de portagens e para identificar quais os troços e/ou SCUT’s onde
tal deveria acontecer, o Ministério
das Obras Públicas, Transportes e
Comunicações definiu três critérios
base, cujo seu cumprimento cumulativo constituiria condição para a aplicação de portagens:
- Índices de Disparidade do PIB
per capita regional: o Governo definiu que a aplicação de portagens apenas deveria acontecer se o PIB per
capita regional fosse igual ou superior a 80% da média do PIB per capita nacional;
- Índice do Poder de Compra
Concelhio: o Governo definiu que
a aplicação de portagens apenas deveria acontecer nos casos em que o
IPCC fosse igual ou superior a 90%
da média nacional;
- Tempo de Percurso das Vias
Alternativas: foi definido que se o
tempo de percurso das vias alternativas não ultrapassasse um índice
de referência de 1,3 vezes o tempo
de percurso associado a cada SCUT

deveria haver lugar à introdução de
portagens.
Tendo por base os critérios definidos pelo Governo e muito embora, desde há muito, os municípios
tenham tomado posições públicas
quanto à necessidade de introduzir
medidas de descriminação positiva
nesta matérias, nomeadamente em
relação àqueles, cuja acessibilidade
principal à Área Metropolitana do
Porto se processe através da SCUT
Grande Porto, ressalta à evidência
de que o Vale do Sousa, bem assim
como a região NUTS III Tâmega,
não cumpre com nenhum desses critérios, pelo que se estranha a inclusão dos troços que servem municípios como Paredes, Paços de Ferreira,
Lousada ou Felgueiras, no conjunto
dos que virão a receber a introdução
de portagens.
Da análise daqueles critérios resulta que:
- O PIB per capita do Vale do Sousa, bem como o de toda a NUTS III
Tâmega, situa-se abaixo dos 75% da
média nacional, tal como resulta da
análise dos mapas que suportam o
próprio estudo do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações, pelo que não se encontra, portanto, cumprido este critério;
- O Índice do Poder de Compra
Concelhio médio dos municípios do
Vale do Sousa é de 64,48% da média
nacional, sendo que o da NUTS III
Tâmega é ainda mais baixo — 61,6%,
(dados do INE relativos a 2005) e isso
mesmo se encontra comprovado no
estudo do MOPTC, pelo que não se
encontra, igualmente, cumprido este
critério;
- O cálculo do Tempo de Percurso das Vias Alternativas à SCUT do

Grande Porto encontra-se muito
pouco detalhado e apresenta condicionantes evidentes: foi calculado o
tempo de percurso entre a Câmara
Municipal de Felgueiras e a Câmara Municipal do Porto, utilizando,
como alternativa à SCUT, a ER207 e
a ER105. Ora como se sabe, estas estradas há muito que deixaram de ser
ligações viárias entre localidades, assumindo-se, hoje, como rede viária
urbana, nomeadamente pelo número de semáforos, cruzamentos, passadeiras e zonas de velocidade limitada
existentes. Além disso, alguns troços
daquelas vias já nem sequer pertencem à rede nacional de estradas, sendo já mantidas e geridas pelos Municípios, e dessa forma, com a eventual
introdução de portagens na A41 e
A42, os municípios acima referenciados deixam de ter opções gratuitas na
rede nacional de estradas para poder

aceder à Área Metropolitana do Porto e à Região do Vale do Sousa, o que
é de todo, impensável. Por outro lado,
foram feitas medições e trabalho de
campo no mês de Agosto, tendo depois sido aplicados factores de correcção pouco claros e que não oferecem garantias de exactidão. Basta
reparar no tempo médio de 1h15m.
que se obteve no cálculo do percurso
entre as Câmaras Municipais do Porto e de Felgueiras, através da ER207
e ER105, e conhecendo a realidade,
para ninguém acreditar que seja possível atingir estes tempos de percurso,
pelo que entendemos que não se encontra devidamente provado o cumprimento deste critério;
Depois de uma análise exaustiva aos estudos encomendados pelo
MOPTC, verifica-se que, no caso da
SCUT do Grande Porto, foram introduzidos mecanismos de correcção
e análise que claramente distorcem
os resultados e que apresentam índices estatísticos claramente artificiais.
Basta atentar no seguinte: são apenas 6 os concelhos atravessados pela
SCUT — Matosinhos, Maia, Valongo, Paredes, Paços de Ferreira e Lousada; no entanto, para cálculo dos
indicadores, consideraram-se como
também servidos concelhos como o
de Espinho, Póvoa de Varzim, Vila
Nova de Gaia, Amarante, Fafe ou
Guimarães.
Ou seja, foram contabilizadas,
para efeitos de cálculo dos índices do
PIB per capita e do IPCC regionais,
as NUTS III Grande Porto, Tâmega
e Ave. Se atentarmos no quadro seguinte percebemos claramente que
os indicadores sofrem do chamado
“efeito estatístico”, isto é, a aplicação
de médias ponderadas tornam artificiais os valores obtidos para os Muni-

cípios e NUTS III mais pobres.
Pelo exposto e considerando
NUTS III

PIB per capita

Grande Porto

102,5%

Tâmega

49,2%

Ave

76,6%

- que o Governo parece manter o
propósito de introduzir portagens na
SCUT Grande Porto;
- que, a concretizar-se, essa decisão representa uma gravosa medida
de descriminação da Região do Vale
do Sousa e da NUT III Tâmega;
- que o Vale do Sousa e a NUTS
III Tâmega não cumprem objectivamente nenhum dos critérios definidos pelo Governo, quando bastaria o
não cumprimento de um deles para
que a aplicação de portagens ficasse
sem efeito;
- que os indicadores estatísticos
obtidos resultam da aplicação de simples médias ponderadas, tornando os
resultados artificiais e desajustados
da realidade deste território;
- que Sua Excelência, o Ministro das Obras Públicas, Transportes
e Comunicações tem manifestado
vontade e disponibilidade para dialogar com os Municípios afectados.
A Câmara Municipal de Paredes
manifesta, ao Senhor Ministro das
Obras Públicas Transportes e Comunicações, o seu voto de discordância
e de repúdio com aquela medida governamental, tendo por base os argumentos atrás expostos, nomeadamente a desadequação da introdução
de portagens na SCUT Grande Porto face à realidade socio-económica deste Município, do território do
Vale do Sousa e da NUTS III Tâmega
onde se integra».

Empresa da área da metalomecânica

ONIRAM investe
4 milhões de euros em Recarei
A Câmara Municipal de Paredes
assinou um protocolo de cooperação
com a empresa da área da metalomecânica, ONIRAM - Sociedade Construtora de Máquinas Industriais, Lda
que pretende implantar-se na freguesia de Recarei, onde efectuará um investimento de 4 milhões de euros e
criará cerca de 50 novos postos de
trabalho.
Refira-se que a ONIRAM é proprietária de uma parcela de terreno,
situada em Cavada do Viso, Lugar de

Bustelo, freguesia de Recarei, onde se
compromete a instalar uma unidade
de produção de maquinaria industrial, ajustada à actividade que desenvolve e para a qual possui o respectivo
Certificado de Aprovação.
Para a concretização desta infraestrutura compromete-se a fazer um
investimento de 4 milhões de euros
e a gerar 50 novos postos de trabalho,
dando prevalência a trabalhadores da
freguesia de Recarei, no que respeita à
contratação de pessoal assalariado.

O sócio-gerente, Marino Fernandes Pinto realçou “a total abertura e
disponibilidade do Presidente da Câmara, que me levou a optar por Recarei”.
A Câmara Municipal de Paredes
compromete-se a construir os acessos
desde o limite do concelho, onde termina o arruamento em paralelo, até
à entrada desta unidade industrial,
numa extensão de cerca de 350 metros, um investimento de cerca de 100
mil euros.
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Obras Municipais
Aguiar de Sousa

Conservação e Valorização
da Torre do Castelo
A Torre do Castelo de Aguiar de
Sousa tem uma importância histórico-cultural e um significado especial para as terras do Vale do Sousa,
pelo papel estratégico que desempenhou durante a Idade Média, tendo-se tornado num centro administrativo com julgado próprio, o de
Aguiar de Sousa.
Como sítio integrante do circuito
turístico-cultural, “Rota do Românico do Vale do Sousa”, a VALSOUSA – Comunidade Urbana do Vale
do Sousa e o município de Paredes
estão a executar trabalhos de conso-

lidação, conservação e salvaguarda
do Monumento, projecto apresentado, ainda no âmbito da intervenção da DGEMN, em ordem à sua
preservação e valorização, criando
condições para a sua compreensão
e fruição.
Refira-se que a execução deste
projecto, no valor de cerca de 100
mil euros, foi precedida de sondagens arqueológicas que permitiram
diagnosticar a importância arqueológica do sítio e apontar uma baliza cronológica de ocupação entre
os séculos XI-XII e finais do século

XIV, assim como, contribuir para a
melhor definição dos referidos trabalhos de intervenção, continuando
a ser feito o respectivo acompanhamento arqueológico.
Na execução do projecto são
contemplados trabalhos de conservação e restauro das estruturas arqueológicas, a reconstrução da escada de acesso ao topo, pavimento
de marcação do percurso entre a
nova escada e a Torre, execução de
um varandim no seu interior e melhoramentos no caminho de acesso,
da estrada até à base do morro.

Gandra doou
prédio para
construção da
Escola EB1/JI

O Município de Paredes e a
Junta de Freguesia de Gandra assinaram um contrato/promessa
com vista à doação de um prédio
rústico da Freguesia de Gandra,
que possibilita ao município paredense realizar um contrato de
permuta com outro proprietário para a construção da Escola
EB1/JI de Gandra.

Neste sentido, a Junta de Freguesia de Gandra autoriza o município a tomar posse do prédio em causa e a usufruir dele
plenamente podendo, de igual
modo, proceder à promessa de
permuta do mesmo, por outro
com localização que melhor satisfaça o interesse da população
escolar.

Concepção/
construção
do Parque Urbano
do Rio Ferreira

Arranjo Urbanístico do
Largo dos Chãos - Bitarães
A obra tem como objectivo o
alargamento do arruamento envolvente ao Largo dos Chãos e
decorrerá ao longo de seis meses. Pretende-se dignificar toda a
zona envolvente à Capela da Nossa Senhora dos Chãos, utilizandose apenas granitos. Está prevista,
ainda, a execução de rede de drenagem de águas pluviais e aplicação de sinalização horizontal, bem
como, remoção do pavimento
existente e pavimentação do arruamento em cubos de granito. No
total será feito um investimento de
cerca de 250 mil euros.

Estão a decorrer as obras de
concepção/construção do Parque
Urbano do Rio Ferreira.
Serão construídas várias infra-estruturas, tais como: rede de
águas pluviais; abastecimento de
água potável; iluminação pública;
construção de caminhos pedo-

nais e zonas ajardinadas; instalação de parques infantis, recintos
desportivos e mobiliário urbano.
A qualificação desta zona
irá proporcionar uma excelente
zona de lazer, bastante agradável para práticas desportivas ao
ar livre.
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Acção Social
Celso Ferreira celebra protocolo com Provedor dos Cidadãos com Deficiência

Salão Nobre cheio para assistir
à assinatura do protocolo
O Salão Nobre dos Paços do
Concelho de Paredes tornou-se
pequeno para acolher as demasiadas pessoas que quiseram assistir
à assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Município de Paredes e o Provedor Metropolitano
do Porto para os Cidadãos com
Deficiência, João Manuel Cottim
da Cunha Oliveira, no passado
dia 31 de Março. Entre os presentes, de destacar a Delegação de Paredes da APD, os Presidentes de
Junta, os Membros da Assembleia
Municipal, o Comandante Distrital da Protecção Civil, representantes da Emaús, dos Bombeiros
Voluntários do concelho, entre
outras individualidades.
Esta iniciativa, da responsabilidade do Pelouro de Acção Social do Município de Paredes, visa
promover a cooperação entre o
Município e o Provedor Metropolitano do Porto para os Cidadãos
com Deficiência, tendo em vista a
defesa da igualdade de tratamento e de oportunidades, bem como
a valorização do ser humano em
prol da inclusão e da cidadania,
contribuindo para uma sociedade melhor.

**

O Presidente da Câmara
de Paredes afirmou
que é uma grane honra
associar o Município a
mais um compromisso
pela Inclusão Social

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, afirmou que é uma grande
honra associar o Município a este
acto tão singelo que se reveste de
mais um compromisso pela inclusão social. Salientou que há
falta de projectos desta envergadura noutras comunidades e que

o centro da cidade de Paredes não
vai ter barreiras arquitectónicas.
O autarca lamenta ainda o facto de não se poder, a curto prazo, estender esta realidade a todo
o concelho e até mesmo a todo o
país.
João Cottim referiu que ainda
há um longo caminho a percorrer
e chamou a atenção para o novo
regime de mobilidade “as pessoas
devem tomar consciência da responsabilidade que o novo regime
acarreta”. O Provedor Metropolitano para os Cidadãos com Deficiência ressalvou que para além
das entidades públicas, também a
sociedade civil e as demais organizações particulares têm um papel fundamental nesta luta.
Raquel Moreira da Silva, Vereadora do Pelouro de Acção Social
mencionou que o mesmo se pauta pela preocupação com o bemestar e qualidade de vida dos cidadãos, sejam eles portadores ou
não de deficiência. Destacou que
“construímos com estes protocolo
mais uma ponte de ligação com os
indivíduos supostamente diferentes. Temos presente que há muito
trabalho e há muitas barreiras a
derrubar para que possamos, de
alguma forma, ser todos iguais,
embora sejamos na realidade, alguns, um pouco diferentes”.
A Provedoria foi criada pela
Junta Metropolitana do Porto,
com o objectivo de salvaguardar
os direitos dos indivíduos portadores de deficiência e as suas
famílias e de orientar a acção
da Grande Área Metropolitana
do Porto, no sentido da promoção da inserção desses cidadãos,
combatendo eventuais injustiças
decorrentes da exclusão e discriminação em função dessa mesma
deficiência.

Apoio Social
às Associações Concelhias
As Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS`s)
são constituídas sem pretensão
lucrativa, por iniciativa de particulares, com o objectivo de dar
expressão ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os
indivíduos. Não administradas
pelo Estado, nem por um corpo
autárquico prosseguem vários

objectivos mediante a concessão de
bens e a prestação de serviços, nomeadamente a crianças, jovens, às
famílias, apoio à integração social
e comunitária, protecção dos cidadãos na velhice e invalidez e em
todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou
de capacidade para o trabalho, entre outros.

Reconhecendo o papel importante que as IPSS`s têm junto da
comunidade, a Câmara Municipal
de Paredes tem colaborado em várias iniciativas promovidas pelas
mesmas, sempre com o objectivo
de proporcionar momentos de alegria e satisfação e consequente aumento do bem-estar das populações abrangidas.

Refira-se ainda que, no âmbito do Pelouro de Acção Social, foram apoiadas quatro Associações
concelhias, ao nível da elaboração
das candidaturas e respectiva fundamentação social, formalizadas
as suas candidaturas ao Programa
de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, 2.ª fase (PARES II).

No que ao registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social diz respeito, importa referir que foram
apoiadas duas Associações de
carácter social, para que a população residente no concelho
de Paredes disponha de respostas sociais capazes de intervir na
sua problemática.
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Protecção Civil
Abertura Oficial da Época de Prevenção de Incêndios Paredes – Rota dos Móveis

150.000€ para Prevenção
de Incêndios em Paredes
Com o intuito de chamar a atenção de todos para o flagelo dos incêndios florestais, o Serviço de
Protecção Civil do Município de Paredes assinalou, no passado dia 11
de Abril, na freguesia de Aguiar de
Sousa, a Abertura Oficial da Época
de Prevenção de Incêndios Florestais Paredes – Rota dos Móveis.
A iniciativa reuniu diversas entidades com responsabilidade acrescida no âmbito da Protecção Civil,
nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal e restante Executivo, o representante do Comando
Distrital de Operações e Socorro, o
representante da Direcção Geral dos
Recursos Florestais, o Presidente do
Conselho de Administração da Unidade Hospitalar Padre Américo, os
elementos da Comissão Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndios, os Presidentes de Junta de Freguesia, os representantes das corporações de Bombeiros do concelho,
entre outros agentes que intervêm
neste domínio.
A Vereadora do Pelouro de Protecção Civil, Raquel Moreira da Silva, sublinhou a responsabilidade dos
presentes no âmbito da prevenção e
defesa da floresta e apelou ao contri-

buto de cada um, uma vez que “todos são agentes de Protecção Civil”.
Neste sentido, realçou o facto do
concelho de Paredes ter uma vasta
área florestal, cerca de 9.500 hectares, concentrada maioritariamente
na zona sul. Assim e tendo em vista a melhoria e eficácia no combate

água vai, por seu turno, possibilitar
o abastecimento de meios aéreos e
terrestres em vários pontos estratégicos, reduzindo o tempo de fornecimento, tendo em vista uma intervenção mais rápida e eficaz.

**

aos incêndios florestais, o Pelouro de
Protecção Civil da Câmara Municipal de Paredes candidatou-se a vários Projectos para este fim, os quais
foram aprovados.

**

Campanha de
sensibilização
avança em todo o
concelho

Uma das candidaturas apresentadas contemplou a sensibilização e
informação e consta de um outdoor, 12 minired’s, panfletos, desdobráveis e outro material elucidativo,
cujo conteúdo tem como objectivo
chamar a atenção da população em
geral acerca das medidas e precau-

ções a tomar durante o período crítico de incêndio. A título de exemplo,
os minired’s contêm alguns textos
do Decreto-Lei n.º 124/06, de 26 de
Junho que legisla o uso do fogo (artefactos pirotécnicos, realização de
queimas e de queimadas), nesse período, bem como algumas medidas
de prevenção (gestão de combustível junto às habitações e ao longo da
rede viária).
Este material de sensibilização
compreende, para além dos números de emergência nacional, 112 e
117, os números respeitantes às Entidades de Defesa da Floresta Contra
Incêndios Municipais.
Quanto à Vigilância Florestal e
no seguimento do trabalho desenvolvido no ano de 2007, importa
referir que o Município de Paredes
terá disponível, para fazer face aos
incêndios florestais que possam vir a
ocorrer, uma equipa constituída por
quatro elementos a quem caberá o
patrulhamento das áreas florestais,
em coordenação com outras Enti-

dades de Vigilância, designadamente a GNR, os Sapadores Florestais e
outros.
A este nível, a autarca também
salientou os excelentes resultados
obtidos no ano anterior (os melhores dos últimos 20 anos) tanto em
termos de número de ocorrências
registadas, como em menor área ardida.
No que concerne à manutenção
da rede viária florestal, faixas de gestão de combustível ao longo da mesma e pontos de água, Raquel Moreira da Silva, referiu que os trabalhos
este ano começaram “a tempo e horas”, pois já se encontram no terreno a 11 de Abril, e vão contemplar a
manutenção de aproximadamente
35 km, tarefa que será complementada com a criação das faixas de gestão de combustível (10 metros para
cada lado da via), permitindo assim
um melhor acesso e circulação dos
meios de combate dentro das manchas florestais.
A beneficiação dos pontos de

A prevenção de
incêndios precisa da
ajuda de todos

O Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, desejou que
o novo ano seja mais calmo no que
respeita aos incêndios florestais e
transmitiu uma mensagem curta,
mas muito significativa. “Precisamos da vossa ajuda”, sublinhando
que todos temos o dever cívico de
salvaguardar a floresta e contribuir
para o futuro de um concelho mais
verde e sustentado.
Nesta primeira fase, está previsto um orçamento total de aproximadamente 150.000€, dos quais
94.425,60€ são subsidiados e os restantes 55.574,40€ ficam a cargo da
Autarquia.
Deste modo e no cumprimento
do programa previsto para o dia, os
presentes tiveram ainda a oportunidade de visitar um dos locais onde
estão a decorrer os trabalhos de limpeza e beneficiação da rede viária
florestal, ao qual se seguiu a reunião
ordinária da Comissão Municipal
de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), onde, entre outros assuntos de interesse municipal,
foi apresentado e aprovado o Plano
Operacional Municipal 2008.
De referir também que a CMDFCI se congratula pela aprovação da
candidatura, elaborada pelo Gabinete Técnico Florestal da Autarquia
de Paredes, a 3 kit’s florestais, no valor de 8.000€ cada um, para as freguesias de Aguiar de Sousa, Recarei
e Sobreira.
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Protecção Civil
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Protecção Civil

Simulacro de incêndio em Mouriz
A freguesia de Mouriz foi palco
de um simulacro de incêndio florestal, levado a cabo pela corporação
de Bombeiros Voluntários de Paredes, tendo envolvido 6 viaturas e 22
elementos da referida corporação.

Estas acções tiveram como finalidade testar os recursos humanos e
materiais e estabelecer procedimentos operacionais numa das áreas
consideradas de maior risco florestal, tendo em consideração a densi-

dade florestal, relevo, proximidade
habitacional e dificuldade de acesso
a veículos pesados acrescida, ainda,
pela presença de uma linha de muito alta tensão.
No local estiveram presentes os

elementos dos serviços municipais
de Protecção Civil da Câmara Municipal de Paredes, que puderam
diagnosticar alguns dos constrangimentos implícitos no combate ao
incêndio na referida área, nomea-

damente a falta de limpeza da vegetação junto aos acessos florestais,
forte inclinação do relevo, carência
de compactação do piso e vegetação
muito densa junto do aglomerado
populacional.

Paredes cria “Dia Municipal
do Bombeiro”
Paredes dedica, a partir deste
ano, o último domingo do mês
de Maio ao Dia Municipal do
Bombeiro. A decisão foi tomada e aprovada por unanimidade
na última reunião do Executivo
municipal.
Tendo em consideração que o
socorro à população assenta nas

cinco corporações de bombeiros
voluntários (Baltar, Cete, Lordelo,
Paredes e Rebordosa) e que a actividade que desenvolvem assenta no
auxílio a nível local, numa missão
de apoio e socorro de vidas humanas ou bens em perigo e em todas
as actividades intrínsecas à Protecção Civil, esta medida será uma

forma de homenagear os bombeiros, de enaltecer o importante contributo dado na segurança, protecção e socorro da população e bens,
de premiar a coragem e altruísmo
dos soldados da paz e de expressar
o reconhecimento público a quem
arrisca a sua vida na ajuda ao próximo.

Queda de árvores
No dia 22 de Março, a equipa da
Protecção Civil Municipal foi chamada a intervir na antiga Estrada Nacional 106-3, na freguesia de
Cête e na Rua António Araújo, freguesia de Castelões de Cepeda, no
parque de estacionamento junto à
Escola EB 2-3 de Paredes, devido à
queda de árvores, causada pelo forte
vento que se fez sentir nesse dia.
No primeiro caso, a via ficou interrompida temporariamente em
virtude da queda de uma árvore e
de um poste eléctrico. No segundo,
a árvore caiu sobre 5 viaturas que se
encontravam estacionadas no local,
causando prejuízos avultados, quer
nos automóveis, quer nos muros do
referido estabelecimento de ensino.
Estiveram presentes no local, a
equipa da Protecção Civil, GNR,
Polícia Municipal, o Piquete da
EDP e elementos da Corporação
dos Bombeiros de Paredes, que procederam à remoção da árvore e do

Intervenções da Protecção
Civil Municipal
Março / Abril 2008
MARÇO
DIA 22

- Queda de árvore na antiga Estrada Nacional 106-3, na Freguesia de Cête.
Procedeu-se à remoção da árvore e poste.
- Queda de árvore de grande porte sobre 5 carros, na Rua António Araújo, Freguesia de Castelões de Cepeda, no estacionamento junto à EB 2/3.

ABRIL
DIA 07

- Aluimento de via, na Freguesia de Lordelo, no sentido Zona Industrial»
Estrada Nacional 209. Procedeu-se à sinalização da via.

DIA 08

- Queda de árvores sobre a Estrada 106-3, na Freguesia de Cête. Procedeu-se ao corte e limpeza da via.

DIA 15

poste.
Apesar da gravidade deste aci-

dente e dos danos materiais não
houve vítimas a registar.

- Queda de árvore, na Freguesia de Cristelo. Procedeu-se ao corte e remoção.
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Educação

Programa Artmatrix
envolve escolas do concelho
O programa Artmatrix é uma
iniciativa do município de Paredes e tem como missão promover
e apoiar práticas artísticas.
Os destinatários deste Programa são as Escolas E,B 2/3 e Secundárias do concelho de Paredes,
bem como outros grupos que desenvolvem actividade no âmbito
cultural, sobretudo de dinamiza-

ção do teatro junto de camadas etárias
infantil/juvenil.
Para o ano lectivo 2007-2008 as
áreas artísticas integrantes do Programa Artmatrix são: o Teatro e a
Música.
A segunda edição deste programa
visa a promoção das artes nas Escolas do concelho, com a adesão, neste
ano lectivo, de sete grupos de teatro e

um grupo de música tradicional portuguesa.
Destaque para três novidades nesta edição do Artmatrix: a participação, pela primeira vez, de um grupo
de crianças de uma escola do 1º ciclo,
E,B 1 de Feira 3 de Baltar; a participação de um grupo formado por professores, pais e funcionários da escola e
a abertura do Programa às Associa-

ções Culturais com grupos de jovens,
como é o caso do grupo de Teatro de
Cristelo e do Clube de Jazz de Baltar.
De referir que mais de 100 jovens
pertencentes aos grupos de escolas e
Associações vão apresentar os seus
trabalhos em teatro e música, na Casa
da Cultura, no próximo mês de Junho, no âmbito do Programa Artmatrix.

Teatro e poesia vão ás escolas

À semelhança dos anos anteriores, o Município de Paredes, através
do Pelouro da Educação, estabeleceu um protocolo com a Companhia de Teatro do Vale do Sousa,
com o objectivo de incentivar a criação de hábitos culturais, sobretudo
na população mais jovem.
Esta parceria resulta na apresentação de dois espectáculos de teatro
em todas as escolas do 1º ciclo.
O primeiro espectáculo, realizado durante o 2º período, designouse “O homem que dizia versos aos
animais”, um trabalho concebido a
partir dos textos inseridos no Plano
Nacional de Leitura.
Durante este 3º período, a companhia de Teatro apresentará o espectáculo “Azul Verde e Amarelo”.
Pretende – se criar grupos de trabalho na sala de aula, no sentido de
sensibilizar a comunidade escolar
para a poesia e o teatro.

**

Grupos participantes:

E,B 1 de Feira 3 Baltar
(Teatro)

E,B 2/3 da Sobreira
(Teatro)

E,B 2/3 de Lordelo
(Teatro)

E,B 2/3 de Cristelo
(Teatro)

Escola Secundária de Vilela
(Teatro e Música)

Clube de Jazz de Baltar (Teatro)
Grupo de Teatro
Amador de Cristelo
(Teatro)
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Juventude

I Fórum da Juventude premeia
trabalho do grupo “Cor Preto”
Este ano, pela primeira vez, decorreu em Paredes o I Fórum da Juventude. O evento foi organizado
pelo Pelouro da Juventude, da Câmara Municipal de Paredes e teve
como objectivo proporcionar o convívio entre os jovens e adolescentes
de várias freguesias do concelho de
Paredes, assim como o debate sobre
assuntos relacionados com o tema
“A Sexualidade na Adolescência”.
Recorde-se que no primeiro dia
foi realizada uma visita ao Centro
Anónimo de Detecção da SIDA, em
Coimbra e o segundo foi preenchido com sessões de esclarecimento
sobre os vários temas que envolvem
a Sexualidade, nomeadamente, a
SIDA, o Cancro e a Tuberculose.
Os jovens desenvolveram trabalhos acerca do tema em discussão
que foram, entretanto, apreciados
pelo presidente da Câmara de Paredes, Celso Ferreira, que escolheu o
que se segue:
Grupo Cor Preto: “A Juventude
é o futuro da Vida... Aposta na tua
vida para teres futuro”

**

Breve descrição dos
temas abordados:

SIDA:
A SIDA é uma doença provocada
pelo vírus VIH ou vírus da Imunodeficiência Humana. Este vírus des-

**

trói todas as defesas do organismo,
tornando as pessoas mais vulneráveis às doenças. A SIDA é transmitida pelo sangue, sémen, leite materno e fluidos vaginais e atinge quem
tem frequentes comportamentos de
risco, tais como relações sexuais não
protegidas e uso de objectos cortantes e perfurantes usados por alguém
injectado.
Em Portugal, a SIDA tornouse uma importante causa de morte
de jovens com idades entre os 25 e
35 anos.
CANCRO:
O Cancro é uma doença provocada por um vírus chamado HPV
que afecta o normal desenvolvimento e reprodução das células, que
ficam desreguladas e ocupam lugares que poderiam ser ocupados por
células em bom funcionamento.
Esta doença pode atingir todas
as faixas etárias, desde as crianças
aos mais idosos.
De entre os vários tipos de Cancro que existem salientam-se o cancro da mama, do pulmão, da próstata, da pele e do útero.
A má alimentação, os maus hábitos de higiene, o tabaco e as relações sexuais são alguns dos comportamentos que podem provocar o
Cancro. Esta doença pode ter cura,
desde que seja detectada a tempo,
por isso, é importante visitar o mé-

dico com alguma frequência.
TUBERCULOSE:
É uma doença infecto - contagiosa que afecta qualquer pessoa, de
qualquer idade, raça e estrato social.
Atinge os pulmões, assim como os
ossos, rins, cérebro e coluna vertebral.
Transmite-se por via inalatória
durante a tosse, a fala e o espirro.
Deste modo, evite tossir directamente sobre os outros, utilizar lenços de pano. Deve-se arejar a casa,
praticar uma alimentação equilibrada e evitar espaços fechados e muito
frequentados.
A febre, a tosse, a expectoração,
suores nocturnos, emagrecimento
lento, progressivo e falta de apetite

são alguns dos sintomas associados
à doença. A tuberculose é uma doença grave, porém, é detectável, tratável e curável em 99% dos casos.

**

Associações e
instituições que se pode
contactar

A Abraço é uma associação destinada a apoiar pessoas infectadas
com o vírus da SIDA. Está sedeada
em Vila Nova de Gaia e tem vários
gabinetes espalhados pelo país.
O IPJ tem psicólogos, enfermeiros e médicos disponíveis para esclarecer todas as dúvidas a nível sexual e não só. Tem vários gabinetes
espalhados pelo país, sendo o mais
próximo no Porto. (www.ipj.pt)
A Liga Portuguesa Contra o
Cancro está disponível para esclarecer todas as dúvidas por telefone
ou por e-mail e tem um conjunto de
técnicos disponíveis para sessões de
esclarecimento nas escolas.

Grupo Cor Preto:
Nome

Idade

Freguesia

Associação

Bruno

16

Sobreira

Grupo de Jovens Nova Esperança

Gonçalo

17

Sobreira

Grupo de Jovens Nova Esperança

Bebiana

11

Vandoma

Grupo de Jovens de Vandoma

Ivo

16

Gondalães

Escuteiros

Helena

15

Lordelo

Escuteiros

Diana

15

Lordelo

Escuteiros

Emily

14

Aguiar de Sousa

Xisto

Julie

12

Aguiar de Sousa

Xisto

Carolina

13

Baltar

Escuteiros de Vilela

Ana

13

Vilela

Juventude da Cruz Vermelha de Vilela

Jovens Ryla estiveram em Paredes
“À descoberta da Rota dos Móveis”
O Rotary Club de Paredes levou a cabo a realização de um
Ryla (Rotary Youth leadership
Awards). Este projecto teve a
maior colaboração do Município de Paredes que apoiou, desde o primeiro momento, a iniciativa designada “À descoberta
da Rota dos Móveis”.
O objectivo é desenvolver o
companheirismo, a capacidade
de liderança e chamar a atenção
para a importância da prestação

de serviços à comunidade.
Os cerca de 10 jovens provenientes de Amarante, Famalicão,
Vila Nova de Foz Côa, Oliveira de
Azeméis e até de Paredes foram
recebidos pelo Executivo no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
tendo tido a oportunidade de apresentar a sua região e tendo recebido lembranças alusivas a Paredes.
O Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, felicitou o
Rotary Club local pela iniciativa e
desejou aos jovens uma boa estadia na Rota dos Móveis.
De entre o variado programa,
de destacar a visita a algumas fábricas de móveis, ao Centro de
Formação Profissional das Indústrias da Madeira e do Mobiliário,
à CESPU, etc. Houve ainda tempo
para a realização de um workshop
sobre Liderança e Motivação que
teve lugar na Casa da Cultura de

Paredes e que teve como oradores
a Vereadora da Juventude, Raquel
Moreira da Silva; o Administrador
da indústria Caffécel, José Presa;
uma das responsáveis pela empre-

sa Móveis Viriato, Carla Rocha; o
moderador e membro do Rotary Club de Paredes, José Manuel
Oliveira; o Governador Rotary do
Distrito 1970, Bernardino Pereira

e o conceituado músico, Pedro
Khima.
Estes explicaram aos jovens
que sem empenho e ambição é
difícil chegar à liderança. Sem
esquecer um ingrediente muito
importante referido pela Vereadora Raquel Moreira da Silva,
“um líder tem de ser humilde”.
Para a autarca deve fazer-se
sempre mais e melhor.
Bernardino Pereira resumiu
a história do Rotary Club Internacional e explicou que o grande lema deste grupo é “dar de si
antes de pensar em si”, é a preocupação com os outros que deve
estar em primeiro lugar.
Os jovens líderes efectuaram ainda o percurso da Rota
do Românico, onde tiveram a
oportunidade de conhecer a realidade patrimonial e cultural
da região.
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Actvidades nas Instalações Desportivas Municipais - Maio
www.cm-paredes.com/agenda

Dia
Quinta
(Feriado)

01

Sexta

02

Sábado

Domingo

Sexta

03

04

09

Hora

Equipa Visitada

Equipa Visitante

Modalidade Escalão

Local

09.45
16.15

Olá Mouriz

Nortecoope

Hóquei em Patins Iniciados M

Pavilhão Municipal de Paredes

Olá Mouriz

A A Espinho

Hóquei em Patins Juvenis M

Pavilhão Municipal de Paredes

21.15

Os Romanos de Besteiros

A T L Carvalhido

Futsal Seniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

14.00

U S C Paredes

Gondomar S C

Futebol de 11 Infantis M

Sintético Municipal de Paredes

16.00

U S C Paredes

Aliados Lordelo

Futebol de 11 Juniores M

Sintético Municipal de Paredes

18.00

Cesgandra

S. Mamede

Futsal Seniores F

Pavilhão Rota dos Móveis

18.00

U S C Paredes

Restauradores Avintenses

Futsal Juniores F

Pavilhão Municipal de Paredes

19.00

C F Vandoma

Mindelo

Futsal Juniores F

Pavilhão Rota dos Móveis

20.00

Aliados de Lordelo

Rebordosa A C

Futsal Seniores F

Pavilhão Rota dos Móveis

09.00

Casa do Benfica em Paredes

Leões de Seroa

Futsal Iniciados M

Pavilhão Municipal de Paredes

09.00

U S C Paredes

S C Freamunde

Futebol de 11 Juvenis M

Sintético Municipal de Paredes

11.00

U S C Paredes

A R D C Gondim - Maia

Futebol de 11 Iniciados M

Sintético Municipal de Paredes

16.00

Aliados de Lordelo

U S C Paredes

Futebol de 11 Seniores M

Estádio do Aliados F C Lordelo

16.00

Rebordosa A C

F C Pedras Rubras

Futebol de 11 Seniores M

Complexo Desportivo de Azevido

18.00

Rebordosa A C

Ardegães

Futsal Juniores F

Pavilhão Rota dos Móveis

21.15

U S C Paredes

Ases de Leça

Futsal Seniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

08.30

Sábado

Domingo

10

11

Quarta

14

Sexta

16

Patinagem Desporto Escolar
Casa do Benfica em Paredes

Monte Pedras

17.00

F C Cristelo

Rebordosa A C

Futsal Juniores F

Pavilhão Rota dos Móveis

18.00

A J A 2000

Araújo

Futsal Seniores F

Pavilhão Municipal de Paredes

19.00

Rebordosa A C

Avintenses

Futsal Seniores F

Pavilhão Rota dos Móveis

21.30

Olá Mouriz

Alfena

Hóquei em Patins Seniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

09.00

U S C Paredes

F C Paços de Ferreira

Futebol de 11 Juvenis M

Sintético Municipal de Paredes

11.00

U S C Paredes

Pedroso

Futebol de 11 Iniciados M

Sintético Municipal de Paredes

17

Domingo

18

Quinta
(Feriado)

22

Domingo
Quarta

24

25
28

Olá Mouriz

Fânzeres

Hóquei em Patins Benjamins M

Pavilhão Municipal de Paredes

Aliados de Lordelo

Amarante F C

Futebol de 11 Seniores M

Estádio do Aliados F C Lordelo

16.00

Rebordosa A C

A D S. Pedro da Cova

Futebol de 11 Seniores M

Complexo Desportivo de Azevido

16.00

Olá Mouriz

Pacense “B”

Hóquei em Patins Escolares M

Pavilhão Municipal de Paredes

20.30

C M Paredes

C M Amarante

Futebol de 11 Sub - 14 M

Sintético Municipal de Paredes

20.30

Festa da Família - Santa Casa da Misericórdia de Paredes

Pavilhão Municipal de Paredes

08.30

Mini Olimpíadas da Pequenada

Pavilhão Municipal de Paredes

Festa de Encerramento de Final de Ano - Colégio Casa Mãe

31

Pavilhão Rota dos Móveis

16.00

U S C Paredes

Desportivo das Aves

Futebol de 11 Infantis M

16.00

U S C Paredes

G D Serzedelo

Futebol de 11 Seniores M

Estádio das Laranjeiras

17.00

C F Vandoma

U S C Paredes

Futsal Juniores F

Pavilhão Municipal de Paredes

Sintético Municipal de Paredes

18.00

Cesgandra

S. Mamede

Futsal Seniores F

Pavilhão Municipal de Paredes

19.00

Aliados de Lordelo

Desportivo das Aves

Futsal Seniores F

Pavilhão Municipal de Paredes

21.15

Os Romanos de Besteiros

Escolas de Gondomar

Futsal Seniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

09.00

Casa do Benfica em Paredes

Escolas de Gondomar

Futsal Iniciados M

Pavilhão Municipal de Paredes

18.00

Olá Mouriz

C I Sagres

Hóquei em Patins Juniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

09.00

U S C Paredes

Amarante F C

Futebol de 11 Juniores M

Sintético Municipal de Paredes

18.00

Olá Mouriz

Fundação Nortecoope

Hóquei em Patins Seniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

19.00

Rebordosa A C

Fluvial Portuense

Futsal Seniores F

Pavilhão Rota dos Móveis

1º Torneio de Natação Inter - Piscinas Paredes Rota dos Móveis

Piscina Rota dos Móveis

17.00

U S C Paredes

Juventude Malta

Futsal Juniores F

Pavilhão Municipal de Paredes

17.00

F C Cristelo

Ardegães

Futsal Juniores F

Pavilhão Rota dos Móveis

18.00

Aliados de Lordelo

Avintenses

Futsal Seniores M

Pavilhão Rota dos Móveis

21.12

U S C Paredes

A R S Parada

Futsal Seniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

11.00

U S C Paredes

A C Bougadense

Futebol de 11 Iniciados M

Sintético Municipal de Paredes

16.00

U S C Paredes

Padroense F C

Futebol de 11 Seniores M

Estádio das Laranjeiras

16.00

Olá Mouriz

Santa Cruz

Hóquei em Patins Escolares M

Pavilhão Municipal de Paredes

20.30

C M Paredes

Equipa a Designar

Futebol de 11 Sub - 14 M

Sintético Municipal de Paredes

09.00
Sábado

Pavilhão Municipal de Paredes

16.00

15.00
Sábado

Futsal Seniores M

15.00

14.00

Sábado

Pavilhão Municipal de Paredes

16.00

Mega Maratona Futebol Jovem 2008

Pavilhão Municipal de Paredes

19.00

Olá Mouriz

Sobreira

Hóquei em Patins Seniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

21.15

Os Romanos de Besteiros

JACA

Futsal Seniores M

Pavilhão Municipal de Paredes

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.
Piscinas Municipais
4

Programa “Maio do Coração”

Diploma de 25 Metros

11

Programa “Maio do Coração”

Futebol/Fitness

18

Programa “Maio do Coração”

Baptismo de Mergulho

25

Programa “Maio do Coração”

Caminhada/BTT

Nota: Datas sujeitas a ajustes de acordo com a disponibilidade das instalações
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Desporto
Futsal em movimento pelas freguesias

v

III Campeonato
de Futsal Inter Freguesias
No seguimento dos êxitos dos
anos anteriores e tendo em conta que os objectivos foram alcançados, a Câmara Municipal de Paredes, através do seu Gabinete de
Desporto, continua a apostar em
proporcionar a prática desportiva e
o convívio entre os jovens das várias
freguesias do concelho, bem como a
incutir hábitos desportivos nos participantes.
Tendo em consideração que no
desporto prevalecem aspectos de
grande significado para a formação física, cultural e cívica que assumem particular importância na
juventude, o pelouro de Desporto
da Câmara Municipal de Paredes
continuará a apostar na formação,
porque os jovens são os futuros desportistas do concelho. Desta feita
encontra-se a realizar o III Campeonato de Futsal Inter Freguesias.
Refira-se que foi dada a oportunidade aos responsáveis pelas freguesias para se prenunciarem sobre
o evento.
No geral, esta actividade está a
decorrer de forma agradável, com
uma organização a melhorar ano
após ano e com um bom ritmo, dinâmica e competitividade.

Esta prova desportiva promove
a vontade da prática desportiva nos
jovens, existindo igualdade para
ambos os sexos, tendo a particularidade de serem abrangidos apenas
crianças não federadas e que não
têm tanto acesso ao desporto.
Ao todo estão envolvidas 480
crianças, dos 8 aos 18 anos de idade,
correspondentes a 16 freguesias do
concelho de Paredes.

**

Freguesias participantes:

Vila Cova, Baltar, Louredo, Bitarães, Astromil, Louredo, Beire, Parada de Todeia, Mouriz, Gondalães,
Rebordosa, Madalena, Castelões de
Cepeda, Vilela, Duas Igrejas, Aguiar
de Sousa
Opinião de Juntas de Freguesia
acerca da iniciativa:
Beire
“Este tipo de actividades é de
uma mais valia, porque movimenta jovens e pessoas de outras faixas
etárias de toda a freguesia, o que
pode proporcionar desenvolvimento e progresso. A prática de desporto sempre foi a forma mais saudá-

vel para o bem-estar das pessoas.
Quando se fala em desporto, fala-se
em juventude, empreendedorismo
e dedicação dos que estão à frente
de uma freguesia e que se importam
com a qualidade cultural e desportiva dos seus habitantes”.
Vilela
“Acho bastante interessante e
qualitativo, porque faz com que as
freguesias se conheçam e se comuniquem mais umas com as outras.
Esta actividade é importante, pois

proporciona eventos para os jovens
poderem comunicar com outras
freguesias do concelho. Assim podem conhecer outros jovens e fazer
novas amizade”.
Recarei
“O Torneio de Futsal, assim
como todos os torneios desportivos, são importantes, quer para interacção, quer para a ocupação dos
jovens. Penso que devem utilizar as
associações e os grupos desportivos
das freguesias para os fomentarem”.

5.º Rally Terras da Maia
passou pela Rota dos Móveis
Nos passados dias 11 e 12 de
Abril decorreu o 5.º Rallly Terras
da Maia/Henisa, promovido pelo
Auto Museu da Maia e organizado
pelo Movimento Sport Clube, que
contou com o apoio da Câmara
Municipal de Paredes.

123 automóveis estiveram inscritos no evento que, como habitualmente arrancou na Maia,
tendo como destino a cidade de
Paredes.
Contou com a presença e participação do Presidente da Câma-

ra Municipal, Celso Ferreira, e do
Presidente da Câmara do Porto,
Rui Rio.
Junto à Câmara Municipal e ao
Parque José Guilherme, também
os vereadores da autarquia, Pedro
Mendes Joaquim Neves, deram as

boas-vindas aos participantes tendo-lhes oferecido lembranças da
Rota dos Móveis.
Clássicos da Mercedes, Jaguar
e Porshe, entre outros, percorreram, deste modo, o concelho de
Paredes.

Pelouro do
Desporto
promove
actividades
para melhorar
qualidade
de vida dos
paredenses
Sendo a actividade física
considerada responsável pela
manutenção e prevenção da
saúde, aspecto para o qual o
pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Paredes
dá especial atenção, promove
ao longo do ano actividades
para crianças, jovens, adultos
e seniores, nas diferentes instalações desportivas municipais.
Podem ser praticadas actividades de sala, de ginásio, de
grupos, de meio aquático e de
pavilhão.
Pavilhão
Gimnodesportivo
de Paredes
Ginástica de grupos; Ténis
de mesa; Basquetebol;
Pavilhão Rota dos
Móveis - Lordelo
Patinagem; Ginástica
aeróbica; Karaté; Danças
de Salão; Badmington;
Piscina Municipal
de Lordelo
Natação: bebés, crianças,
adultos; Hidroterapia;
Hidroginástica; AquaRun
Piscina Municipal
de Rebordosa
Natação: bebés, crianças,
adultos; Hidrobyke;
Hidroginástica; AquaRun
Piscina Municipal
de Paredes
Natação: bebés, crianças,
adultos, seniores; Hidrobyke;
Hidroginástica; Hidroterapia;
Natação competição; Ténis
Piscina Rota dos
Móveis - Recarei
Natação: bebés, crianças,
adultos; Pólo aquático;
Hidroginástica; AquaRun;
Natação competição;
Balneoterapia: Sauna; Jaccuzi;
Banho turco; Ginásio:
Cárdio; Musculação. Aulas
de grupo: Danças de salão;
Hip hop; Ballet; Yoga; Karaté;
Localizada; Defesa Pessoal.
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Vida Municipal
AGENDA ASSOCIAÇÕES

CONTACTOS ÚTEIS

10h30 – CAROCHINHA MUDA
DE CASA Plátano editora

O POETA ANTÓNIO NOBRE
Biblioteca da Fundação A Lord

BANDA MÚSICA CÊTE
Actuações: (04 - Festa Santa Cruz,
Cête; 11- Duas Igrejas; 18- Bustelo,
Recarei; 25- São Martinho do
Campo, Valongo)

TEATRO DE FANTOCHES
2,6,7,9,13,14,16,20,21,23,27,28,30 11H00 – Cinderela

ALMADA NEGREIROS
Patente no Centro de Saúde
de Lordelo (org. Biblioteca da
Fundação A Lord)

1 DE MAIO
A Banda Música Cête vai associarse ao “Piso de Baixo Bar” de Paredes,
num grandioso rally-paper.

08 DE MAIO
10h30 – SILVESTRE JÚNIOR
(Duração: 34 m M/ 4 anos)

** CETE

** GONDALÃES
CORPO NACIONAL DE
ESCUTAS - Agrupamento
N.º 1061 de Gondalães
DIA 4 - PELAS 15H00
RENOVAÇÃO AO IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA, que
percorrerá vários lugares da
freguesia.
DIA 31
COMEMORAÇÃO DO DIA DA
FUNDAÇÃO DO CNE.

** LORDELO
FUNDAÇÃO A LORD
5 DE MAIO
“VAMOS OUVIR UMA
HISTÓRIA”
10h30 – Anita e a prenda de anos
Verbo
12 DE MAIO
10h30 – AS PEQUENAS RAPOSAS
Nova Presença
19 DE MAIO
10h30 – O GATO E O RATO
Caminho
26 DE MAIO

SESSÃO DE CINEMA

15DE MAIO
10h30 – MARVIN, O MARCIANO
(Duração: 40 m M/ 4 anos)
29 DE MAIO
10h30 – TWEETY
(Duração: 42 m M/ 4anos)
ESPECIAL CINEMA
03 DE MAIO
15h30 – DANÇAMOS?
(Duração: 114 m M/12 anos)
10 DE MAIO
15h30 – JERRY MAGUIRE
(Duração: 133 m; M/12 anos)

FILME DA SEMANA
07 DE MAIO
15h00 – O COSTA DO CASTELO
(Duração: 135 m M/ 6 anos)

24 DE MAIO
15h30 – ATÉ TU APARECERES
(Duração: 110 m; M/12 anos)

21 DE MAIO
15h00 – A LENDA DE ZORRO
(Duração: 125 m M/ 12 anos)

31 DE MAIO
15h30 – FESTIVAL DO RISO
(Duração: 89 m; M/04 anos)

28 DE MAIO
15h00 – Dois Malucos Á Solta
(Duração: 64 m M/ 12 anos)

EXPOSIÇÕES
Até 25 de Maio - EXPOSIÇÃO DE
ESCULTURA DE AGOSTINHO
MOREIRA, na sede da
Fundação A Lord

** 15 de Agosto

Dia da Assunção de Nossa Senhora

** 1 de Novembro

Dia de Portugal

** 8 de Dezembro

Festas da Cidade e do Concelho

** 25 de Dezembro

** 21 de Julho

FILANTROPIA / ADIL

14 DE MAIO
15h00 – O CAMINHO DA
SAGRADA FAMÍLIA (Duração: 85
m M/ 6 anos)

Dia de Corpo de Deus

** 10 de Junho

AS PLANTAS NO
MEIO AMBIENTE
Patente no CFPIMM
(org. Biblioteca da
Fundação A Lord)
Programa de Animação

17 DE MAIO
15h30 – ELAS
(Duração: 94 m; M/16 anos)

Dias de não recolha de lixo em 2008
** 22 de Maio

O TRAJE POPULAR
PORTUGUÊS
Patente na Sede da
Cooperativa e Fundação A LORD
(org. Biblioteca da Fundação A
Lord)

Dia de Todos os Santos

Dia de Nossa Senhora da Conceição
Natal

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

** REBORDOSA
4 DE MAIO
09h00 – 1.º GRANDE PRÉMIO DE
ATLETISMO REBORDOSA
Grupo Desportivo da Portela
Organização com o apoio da
Câmara Municipal de Paredes e da
Junta de Freguesia de Rebordosa.

* As inscrições decorrem até 1 de Maio, na
Sede da Junta de Freguesia de Rebordosa.

** SOBROSA
11 DE MAIO - 14H00
IV Festival de Bombos - Jardim
de Soverosa Organização: Grupo
de Bombos dos Amigos do Salão
Paroquial de Sobrosa
30 DE MAIO A 1 DE JUNHO
XIII Mostra de Trabalhos dos
Idosos do Vale do Sousa (Jardim
Soverosa)
Organização: Obra de Assistência
Social da Freguesia de Sobrosa

Câmara Municipal de Paredes
Parque José Guilherme
4589-130 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..................................................................................................... 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
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 (1-4 de Maio)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa
2ª Semana (5-11 de Maio)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
3ª Semana (12-18 de Maio)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa
4ª Semana (19-25 de Maio)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
5ª Semana (26-31 de Maio)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa

Nota: As restantes farmácias encontram-se em regime de Disponibilidade
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Agenda Cultural Maio 2008
Dia 3

Programa PT Paredes com Teatro,
“A Birra do Morto”,
Expansivos de Lordelo, no Salão dos Bombeiros
Voluntários de Baltar, às 21h30.

Dia 4

Programa Famílias
“Histórias de Muitas Coisas”,

pela Entidade Artística Gato que Ladra – Associação Cultural,
no auditório da Casa da Cultura, às 16h00.
[Teatro para crianças maiores de 4 anos]

Programa PT Paredes com Teatro,
“A Birra do Morto”,

Expansivos de Lordelo, no Centro Paroquial de Sobrosa, às 16h00.

Dia 10

Programa PT Paredes com Teatro,
“Fugu”, Cê Teatro – Centro Social de Cête,
no auditório da Casa da Cultura, às 21h30.

Dia 11

Programa PT Paredes com Teatro,
“Calendário/Palavras há muitas”,
“Conta-me Histórias” – UHF

Associação Juvenil de Gandra, no Salão da
Associação Social e Cultural de Louredo, às 16h00.

Dia 16

Programa “Conta-me Histórias” – UHF,
no auditório da Casa da Cultura, às 22h00.

Dia 17

Programa Famílias “IpiNêspês”

Programa PT Paredes com Teatro,
“Auto da Índia”,
Grupo de Teatro Amador de Cristelo,
no Centro Social de Cête, às 21h30.

Documentário “Ainda há Pastoras”,
no auditório da Casa da Cultura, às 21h00.

Dia 18

Programa Famílias “IpiNêspês”,

pela Entidade Artística: Teatro do Elefante, na Sala de Multiusos
da Casa da Cultura, pelas 16h00 e 17h30.
[Teatro para bebés dos 3 meses aos 3 anos; Lotação de 60 pessoas
por sessão – 20 bebés acompanhados por dois adultos.]

TEATRO “Quando as nuvens
se dissiparem”

Programa PT Paredes com Teatro “Fugu”,
Cê Teatro Centro Social de Cête, no Salão da Junta de
Freguesia de Rebordosa, às 16h00.

Dia 23

Programa “Conta-me Histórias”
Hands on Approach,
no auditório da Casa da Cultura, às 22h00.

Dia 24

Teatro “Quando as nuvens se dissiparem”,
Entidade Artística: Comédias do Minho, no auditório
da Casa da Cultura, às 21h30.

Programa PT Paredes com Teatro,“Fugu”,
Cê Teatro Centro Social de Cête, no Salão da Associação
São Miguel – Beire, às 21h30.

Programa Famílias
“Histórias de Muitas Coisas”

Dia 25

Programa PT Paredes com Teatro,
“Calendário/Palavras há muitas”,

Associação Juvenil de Gandra, no auditório da Casa da Cultura, às 16h00.

Dia 26 a 30

Programa “Artmatrix”,

Grupos participantes: E.B. 1 de Feira de Baltar; E.B. 2,3 da Sobreira; E.B. 2,3 de
Lordelo; E.B. 2,3 de Cristelo; Grupo de Teatro de Cristelo; Clube Jazz de Baltar;
Escola Secundária de Vilela, na Casa da Cultura de Paredes.

Dia 30
Inauguração da Exposição final dos trabalhos escolares da
Escola Secundária de Paredes 2007/2008 às 21h00, patente até
dia 30 de Junho, na Sala de Exposições.

Dia 31

Inauguração da Exposição final
dos trabalhos escolares da
Escola Secundária de Paredes

Programa PT Paredes com Teatro,
“A Birra do Morto”,

Expansivos de Lordelo, no Salão Paroquial de Sobrosa, às 21h30.

“Conta-me Histórias”
Hands on Approach

