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1ª fase da Cidade
Desportiva
concluída
em Setembro
“A construção de uma Cidade
Desportiva é uma grande oportunidade para a cidade de Paredes se
projectar no século XXI como uma
cidade regional periférica do Porto.
Integra-se no anel verde que vai ser
um grande pólo de desenvolvimento, assim como a zona universitária
em S. José. Trata-se de dar dimensão

Export Home

Página 5

a esta nova realidade e é importante que as pessoas comecem a perceber que este projecto é impossível
dentro de Castelões de Cepeda. Ali
não há 160 mil metros quadrados
de terreno disponíveis e a preços
economicamente viáveis”, refere o
presidente da Câmara Municipal de
Paredes, Celso Ferreira.

Sexualidade em destaque

Maior presença de sempre Fórum da
de empresários paredenses Juventude foi um
na Export Home
verdadeiro sucesso
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Contou com a presença
de cerca de 100 jovens dos
10 aos 24 anos de idade,
oriundos das freguesias de
Aguiar de Sousa, Sobreira,
Baltar, Vandoma, Lordelo,
Duas Igrejas, Vilela e
Gondalães.

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

Autarquia atribui
habitação a casal
de idosos
A Câmara Municipal de Paredes atribuiu, recentemente, uma
habitação social, de tipo T1, no
Empreendimento de Habitação
Social de Gondalães a um casal de
idosos que vivia numa habitação
muito degradada.

Este casal vivia na freguesia de
Vila Cova de Carros. Esta solução
encontrada pela autarquia paredense vai proporcionar melhores
condições de vida e de habitabilidade e conforto necessárias ao
bem-estar daquele casal.

Jovens dos
Empreendimentos
de Habitação Social
visitam Estação
Litoral da Aguda

No passado dia 17 de Março, o
Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Paredes realizou uma visita pedagógica à Estação Litoral da Aguda - ELA, em
Vila Nova de Gaia. A iniciativa
contou com a participação de 30
crianças e jovens, residentes nos
Empreendimentos de Habitação
Social do concelho.
Esta visita surgiu no âmbito
da comemoração do “Dia Mundial da Água” e teve como princi-

pal objectivo a sensibilização ambiental, nomeadamente no que
respeita à fauna e flora aquática.
Assim, as crianças e jovens tiveram a possibilidade de visitar
o Museu das Pescas ELA, bem
como o Aquário ELA, ficando a
conhecer os apetrechos e as artes tradicionais da pesca artesanal usados ao longo do tempo e os
peixes e invertebrados marinhos
mais importantes para a pesca artesanal.
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Educação

Município
entregou 43
Bolsas de Estudo
No passado dia 12 de Março, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, foram entregues 43 bolsas de
estudo aos estudantes residentes em
Paredes, relativas ao ano lectivo de
2006/2007.
Nas palavras do Vereador da
Educação, Pedro Mendes, “este é um
pequeno contributo do Município
que se deverá traduzir num maior
esforço dos jovens estudantes”.
Orgulhoso por se encontrar perante alguns dos melhores alunos
do concelho, o Presidente da Câmara, Celso Ferreira, afirmou que
“o conhecimento e a sabedoria não
variam na razão directa dos ordenados dos pais ou das próprias pessoas e, portanto, esta é a prova de que
há gente que precisa de ser ajudada,
que tem qualidade e, como tal, merece ser apoiada”.
O autarca ressalvou que o objectivo é tornar Paredes num concelho
mais forte e mais qualificado e agradeceu a este grupo que ajuda a contrariar a tendência do abandono escolar local.
A atribuição das bolsas de estudo
é uma das vertentes de intervenção
no âmbito do apoio social escolar
que o Município de Paredes presta
aos alunos do concelho. Esta iniciativa, ao valorizar os resultados escolares, procura também incentivar
os jovens para a concretização dos
seus objectivos, nomeadamente na
melhoria do desempenho escolar,
traduzida na frequência contínua
dos estudos.
Deste modo, foram contemplados 5 alunos do 10.º ano, 16 alunos
do 11.º ano, 6 estudantes do 12.º
ano e 16 estudantes universitários.
Um investimento total no valor de
19.375,00 €.
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Educação

Aposta na actividade física
e desportiva dos mais jovens
É cada vez mais notória a importância atribuída ao papel da educação psicomotora no contexto educativo sendo, hoje, impossível não reconhecer os seus
contributos para o desenvolvimento integral e harmonioso dos indivíduos.
O Município de Paredes está a levar a cabo, no presente ano lectivo,
um programa - no âmbito da planificação das aulas da actividade física
e desportiva - em articulação com os
departamentos de cada agrupamento de escolas, tendo como objectivo
aumentar as possibilidades de práticas lúdicas e pré-desportivas, com
crianças do 1º ciclo do ensino básico
no concelho, delineando um modelo
de intervenção, conjuntamente com
a comunidade educativa e outras entidades do associativismo desportivo
local, regional e nacional.
O programa visa sensibilizar a comunidade paredense em geral e a escolar em particular, para a importância das práticas lúdicas e desportivas,
como factor fundamental na melhoria do bem-estar e da qualidade de
vida; fomentar a prática desportiva
organizada, facilitadora da aproximação da escola à realidade envolvente,
potenciando a acção dos diferentes
agentes desportivos locais e contribuir para o desenvolvimento integral
e harmonioso da criança em diferentes domínios, a saber, psicomotor, sócio-afectivo e cognitivo.
O objectivo é estabelecer um calendário de encontros/competições,

quer a nível dos agrupamentos, quer
a nível geral (concelhio) que possibilitem um intercâmbio entre os alunos
das diferentes escolas em modalidades desportivas comuns, diferenciadas por anos lectivos.
Neste sentido, para o presente ano
lectivo está prevista a participação em
diferentes eventos e a realização dos
seguintes projectos: acções de formação nas modalidades de Andebol,
Minibasquete, Voleibol, Atletismo,
Golf, Patinagem e Atletismo; Educação Alimentar, em parceria com a
Liga Portuguesa Contra o Cancro;
participação no Corta - Mato de Natal dos Agrupamentos Verticais de
Escolas de Paredes, Rebordosa e Lor-

delo; o projecto de adaptação ao meio
aquático; iniciação à natação para as
turmas das AECS que frequentam as
aulas de natação ao longo do presente
ano, nas quatro piscinas municipais;
projecto do Corta-Mato Municipal
da Pequenada; projecto “O Triatlo
vai à Escola”; participação na Feira da
Saúde; projecto Gira-Volei para todos
os anos lectivos; projecto dos Jogos
Tradicionais para os alunos dos 1º e
2º anos de escolaridade; projecto das
Mini Olimpíadas da Pequenada, para
os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade e participação na Mega Maratona de Futebol, para os alunos do 4º
ano de escolaridade.
Refira-se que o programa muni-

cipal de actividade física tem vindo
a ser executado tal como o previsto,
destacando-se o cumprimento do
plano de formação, resultante da colaboração do Agrupamento Vertical de
Escolas de Paredes, da Associação de
Voleibol do Porto, da Associação de
Andebol do Porto, da Federação Portuguesa de Andebol, da Associação de
Basquetebol do Porto, da Federação
Portuguesa de Basquetebol e da Liga
Portuguesa Contra o Cancro.
Pretende-se, de resto, contribuir
para uma intervenção pedagógica
uniforme e para a actualização de conhecimentos dos professores a leccionar a Actividade Física e Desportiva
no concelho.
Digno de realce são, os encontros/
competições que decorrem aos sábados e que possibilitam aos pais acompanhar, de forma salutar, os progressos registados pelos seus filhos em
diferentes modalidades.
Procurando preservar-se a tradição e face ao valor educativo dos jogos
em causa tem sido grande a adesão e
o entusiasmo com que os alunos os
disputam, associado ao envolvimento dos pais, que da bancada não param de incentivar os pequenos atletas.
Como curiosidade registe-se que os

alunos competem nos jogos do tiro à
lata, da malha ao círculo, da corrida de
sacos, da corrida de pés atados.
É bem patente o domínio dos jogos que os alunos evidenciam, fruto
do trabalho desenvolvido nas aulas e
a ênfase dada ao espírito de equipa e
ao respeito pelos participantes adversários, valores que se pretendem incutir durante todos os eventos.
O andebol tem sido uma modalidade dominante, envolvendo os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade.
Trata-se de uma das várias modalidades que fazem parte das “Mini-Olimpíadas da Pequenada”, sendo abordadas, numa primeira fase, em todas
as turmas. Posteriormente, os alunos competem com todas as escolas
na sede do respectivo agrupamento,
culminando com uma Grande Final
Municipal, no dia 21 de Junho, no relvado sintético municipal. Recorde-se
que decorrem, actualmente, competições distintas masculinas e femininas,
tendo-se já realizado uma acção de
formação, em parceria com a Federação Portuguesa de Andebol. Foram
cerca de 600 as crianças que já estiveram em actividade, o que se traduziu
em grandes jornadas de divulgação
da modalidade.

Mil crianças no 1.º Corta-Mato
Municipal da Pequenada
Realizou-se no passado dia 13 de
Março, o 1.º Corta-Mato Municipal
da Pequenada, no Parque da Cidade
de Paredes.
Uma organização do Pelouro da
Educação que contou com os apoios
das empresas Veolia Água e Geração Aventura.
A acção dirigiu-se a todos os alunos do 1.º ciclo que frequentam as
aulas de Actividade Física e Desportiva, no âmbito das Actividades
de Enriquecimento Curricular. De
referir que esta iniciativa consta do
programa da referida disciplina.
Esta primeira edição contou
com a participação de cerca de 1000
crianças, em representação das 52
escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico que integram os Agrupamentos Verticais de Lordelo, Rebordosa,
Cristelo, Sobreira, Baltar e Paredes.
A todos os alunos foi distribuída
uma medalha de presença e um lanche. Os três primeiros classificados
de cada prova receberam das mãos
do Presidente da Câmara, Celso
Ferreira, e do Vereador da Educação, Pedro Mendes, um medalhão.

Os autarcas mostraram-se bastante contentes pelo elevado número
de participantes nesta actividade, o
que revela um trabalho árduo dos
vários profissionais envolvidos. Não
deixaram, portanto, de agradecer
aos professores titulares de turma,
aos professores das AEC’s, aos Encarregados de Educação, às Juntas
de Freguesia, às Associações Locais
e, principalmente, aos alunos que

manifestaram um excelente desempenho desportivo e não se pouparam a esforços quer durante as suas
provas, quer no apoio aos restantes
colegas.
Pelo sucesso alcançado, aguardam-se futuras edições que possam
constituir uma oportunidade de fomento da prática da actividade física e da aquisição de hábitos de vida
saudáveis.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1ª Prova raparigas 1ºano de escolaridade
CLASSIFICAÇÃO

1ª
2ª
3ª

NOME

ESCOLA

Daniela Ribeiro
Filipa Coutinho
Juliana Filipa Teixeira

EB1 Cunha-Vilela
EB1 Oural
EB1 Feira 2 Baltar

2ª Prova rapazes 1ºano de escolaridade
CLASSIFICAÇÃO

1º
2º
3º

NOME

Daniel Cardoso
Roberto Carlos
Flávio Rafael

ESCOLA

EB1 Soutelo-Lordelo
EB1 Vilarinho de Cima
EB1 Vilarinho de Cima

3ª Prova raparigas 2ºano de escolaridade
CLASSIFICAÇÃO

1ª
2ª
3ª

NOME

Cristiana Filipa
Adriana Catarina
Luana Silva

ESCOLA

EB1 Trás-as-eiras-Sobrosa
EB1 Laje-Parada
EB1 Vila-Lordelo

4ª Prova rapazes 2ºano de escolaridade
CLASSIFICAÇÃO

1º
2º
3º

NOME

Cristiano Silva
Micael André
Rúben Júnior

ESCOLA

EB1 Vila-Lordelo
EB1 Vila-Lordelo
EB1 Moinhos-Lordelo

5ª Prova raparigas 3ºano de escolaridade
CLASSIFICAÇÃO

1ª
2ª
3ª

NOME

Felícia Margarida
Beatriz Santos Ferreira
Tânia Magalhães

ESCOLA

EB1 Paredes
EB1 Moinhos-Lordelo
EB1 Bacêlo-Vandoma

6ªProva rapazes 3ºano de escolaridade
CLASSIFICAÇÃO

1º
2º
3º

NOME

João Paulo
João Sousa
João Filipe

ESCOLA

EB1 Soutelo-Mouriz
EB1 Outeiro-Louredo
EB1 Casconha 1-Sobreira

7ª Prova raparigas 4ºano de escolaridade
CLASSIFICAÇÃO

1ª
2ª
3ª

NOME

Diana Maria
Diana Silva
Carolina Gomes

ESCOLA

EB1 Lages-Cete
EB1 Feira 1-Baltar
EB 1 Calvário1-Recarei

8ªProva rapazes 4ºano de escolaridade
CLASSIFICAÇÃO

1º
2º
3º

NOME

Vítor Sousa
Carlos Lourenço
João Paulo

ESCOLA

EB1 Insuela -Besteiros
EB1 Lages-Cete
EB1 Casconha 2-Sobreira
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Educação
Pela aposta na Educação

Entregues os
Município de Paredes
Prémios do concurso seleccionado para o Fórum
“Postais de Natal”
Boas Práticas

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira
e o Vereador da Educação, Pedro
Mendes, entregaram os prémios
do concurso “Postais de Natal”, no
passado dia 13 de Março.
O concurso, promovido pelo
Pelouro da Educação do Município de Paredes, teve como objectivo seleccionar o trabalho que
serviu de base à produção do postal de natal que foi utilizado por
vários serviços do Município na
quadra natalícia.
Várias escolas do pré-escolar e
1.º ciclo aderiram à iniciativa que
contou, ainda, com uma exposição que esteve patente no edifício
dos Paços do Concelho.
Esta iniciativa constitui uma
das muitas actividades da autarquia de Paredes com o objectivo
de desenvolver e estimular a criatividade dos jovens alunos.

PRÉ-ESCOLAR

1.º Classificado
Inês Afonso
Jardim-de-infância de Paredes

O Município de Paredes foi seleccionado para o Fórum Boas Práticas, que terá lugar de 24 a 26 de
Abril, no âmbito do X Congresso
Internacional das Cidades Educadoras, no Palácio das Convenções
do Anhembi, em São Paulo (Brasil).
Recorde-se que o Município foi
o primeiro a associar-se ao desafio lançado pelo Presidente da República, no Roteiro pela Inclusão,
tendo em vista combater o insucesso e abandono escolares. Para o
efeito foi criada a Associação dos
Empresários para a Inclusão Social, da qual a autarquia de Paredes
é parceira, que intervem através da
criação de uma rede de mediadores
para a capacitação familiar nestas
temáticas.
Refira-se que o trabalho dos
mediadores passa por duas fases:
a selecção dos jovens e o respectivo acompanhamento. Em Paredes
a primeira fase está concluída e em
2009 vão ser medidos os resultados
quantitativos, com base nos indicadores do Ministério da Educação.
O objectivo estratégico é combater o insucesso e o abandono es-

colares, através da prevenção e da
remediação de factores de risco e
da indução de factores externos de
sucesso.
O projecto está no terreno, no
concelho paredense, desde o passado mês de Outubro. Já foram entrevistados mais de 2300 alunos do
7.º e 8.º ano.
Entretanto, Paredes também
foi a primeira autarquia a constituir uma associação para operacionalizar este projecto. A Associação Paredes Pela Inclusão (APPIS),
igualmente, apadrinhada pelo Presidente da República, conta com a
participação de mais de 43 empresas locais, de resto, um passo decisivo no combate ao abandono escolares e exclusão social em Paredes.

**

Congresso
Internacional das
Cidades Educadoras

Com o tema construção de Cidadania em Cidades Multiculturais,
o congresso inspira-se nos princípios de promoção da cidadania
global e da consolidação da democracia, a partir do respeito à plura-

lidade das diversas manifestações
sócio-culturais, expressos na Carta
das Cidades Educadoras.
Os debates serão organizados a
partir de três eixos - A cidade como
espaço de aprendizagem; Identidade, Diversidade e Cidadania; Inclusão, Eqüidade e Direitos.
A troca de conhecimentos e de
experiências deve reunir representantes das 340 cidades educadoras
e de cidades não membros da Associação Internacional de Cidades
Educadoras (AICE), organizações
da sociedade civil comprometidas
com a educação para a diversidade,
a cooperação solidária internacional, a liberdade de expressão e o diálogo inter-cultural em condições
de igualdade.
A estrutura do X Congresso Internacional das Cidades Educadoras prevê conferências e sessões
plenárias, workshops, Fórum de
Boas Práticas e Espaço Poster, para
apresentações de experiências, além
de stands.
No Fórum de Boas Práticas serão apresentadas experiências inscritas para cada um dos eixos temáticos.

FÓRUM BOAS PRÁTICAS
Nº

PAÍS

CIDADE

EXPERIÊNCIA

2.º Classificado
Ana Beatriz e Guilherme

20

Portugal

Torres Novas

Feira do Ambiente e de Educação Ambiental de Torres Novas

Jardim-de-infância de Paredes

19

Portugal

Paredes

Empresários pela Inclusão Social

3.º Classificado

18

Portugal

Almada

Almada/Kuanza Sul: O Braço Solidário

Jardim-de-infância
de Marco Cete

17

México

Playa de Carmen

Recuperación de nuestras tradiciones en un mundo globalizado

1.º CICLO

16

Itália

Turin

Centro per l’ Educazione all’Identità e le Culture

1.º Classificado
Jessica Andreia

15

Espanha

Zaragoza

Quieres ser Guia nel Parque: Prooyeto Voluntários Mayores – “Guias nel Parque”

EB 1 Igreja – Lordelo

14

Espanha

Mataró

Actividades de Aprendiza-servicio (APS)

2.º Classificado
Inês Margarida

13

Espanha

Girona

Los Espacios Públicos al Servicio de la Educación

12

Espanha

Barcelona

La Ación Educativa Municipal en Barcelona en Favor de la Interculturalidad y la Cohesión

11

Espanha

Barcelona

Fem un jard (Hagamos un jardin)

10

Colômbia

Bogotá

Travessias Urbanas

09

Brasil

São Paulo

Esporte é educar

08

Brasil

Santo André

Diversidade e Educação

07

Brasil

Recife

Educação Integral no Recife: Articulando Diversidades, Construindo Singularidades

06

Brasil

Porto Alegre

Formação em Rede – A Educação Socioambiental Fazendo a Diferença

05

Brasil

Dourados

Projeto ka’agwy Renopu’ã (O florecer da mata)

04

Brasil

Belo Horizonte

Escola Integrada: Novos Tempos, Lugares e Modos para Aprender

03

Brasil

Belo Horizonte

Colorindo meu Caminho

02

Argentina

Rosario

Programa de Agricultura Urbana como Política Pública de Inclusión /social

01

Alemanha

Munique

Educação Intercultural

EB 1 Lage – Parada de Todeia

3.º Classificado
João Pedro Pacheco
EB 1 – Vilarinho de Cima

Foi atribuída uma menção honrosa ao trabalho elaborado pela
aluna Juliana Teixeira da EB1 de
Feira 1 – Baltar.
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Actividades Económicas

Maior presença de sempre de empresários
do concelho na Export Home
A Rota dos Móveis participou
na EXPORT HOME – Feira de
Mobiliário, Iluminação e Artigos
de Casa para a Exportação, que
decorreu entre os dias 26 de Fevereiro e 1 de Março, na Exponor
- Feira Internacional do Porto.
Mais uma vez o certame reflectiu as capacidades e potencialidades da indústria portuguesa do sector, proporcionando ao
mercado profissional excelentes
oportunidades de negócio e impulsionando a economia portuguesa.
Refira-se que é pela qualidade e pelo design que os produtos
portugueses têm vindo a ganhar
competitividade. Num mercado
global, a diferenciação continuará
a fazer-se pela associação destes
dois factores. Há, portanto, que
dar a atenção necessária a uma
realidade presente na EXPORT
HOME, reforçada, ano após ano,
com as apostas inovadoras dos
empresários portugueses.
Cerca de 50 empresas do concelho de Paredes – Rota dos Móveis marcaram presença na edição de 2008.
O design e a inovação estiveram, mais uma vez, em evidência,
quer nos produtos em exposição,
quer através das iniciativas paralelas do VIII Evento de Design,
único em Portugal, organizado
em parceria entre a Câmara Municipal de Paredes e a Associação
Empresarial de Paredes.
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, Celso
Ferreira, “os empresários da Rota
dos Móveis que marcaram presença prestigiaram as suas próprias marcas e as suas empresas e
a Rota dos Móveis beneficia indirectamente com isso”.
Em visita ao certame, o edil
salientou a importância do mobiliário para o concelho e para
o país. Nunca é demais lembrar
que cerca de 65% da produção
nacional sai do concelho de Paredes. Procuramos rentabilizar e
cooperar com os empresários no
sentido de promover a Rota dos
Móveis e o concelho. Realçou que
os empresários paredenses aproveitam mais este momento para
cimentar uma posição de liderança no mercado nacional e internacional .

Paredes - Rota dos Móveis na InHouse
A Rota dos Móveis marcou presença,
com cerca de 20 empresas de mobiliário,
na Exponor InHouse, onde se reuniram
as melhores marcas e artigos para tornar

a casa num lar de sonho.
A EXPONOR, em Matosinhos reuniu de
8 a 16 de Março a melhor oferta do sector do
mobiliário, iluminação, decoração e piscinas

direccionada para o grande público e a mais
integrada e completa do mercado.
De referir que à semelhança da Exporthome, este certame também contou com

o evento de Design, organizado em parceria entre a Câmara Municipal de Paredes e a Associação Empresarial de Paredes.
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Obras Municipais
Novos bancos de jardim

Parque José Guilherme
com novo mobiliário urbano
Já foram colocados os novos bancos
no requalificado Parque José Guilherme.
Ao todo, a Câmara Municipal de Paredes colocou 48 bancos, que totalizam
um investimento de cerca de 15 mil euros.
O objectivo é recuperar a traça inicial do Parque José Guilherme, que será
contemplado, ao mesmo tempo, com um
posto de turismo multi-funcional. Funcionará como café/bar e posto turismo,
que terá a responsabilidade de promover,
designadamente, os produtos da Rota
dos Móveis. Em breve, a colocação de
mais mobiliário urbano, como papeleiras, entre outros, terá continuidade.

Investimento de 200 mil euros

Arranjo urbanístico
entre a Igreja de Mouriz
e o cemitério local

Rua D. Afonso
Henriques – Gandra

Encontram-se a decorrer obras na
Zona Industrial de Gandra, de acesso
à Transduo (empresa recentemente lá
instalada). Esta obra, no valor de cerca de 150 mil euros, vai ao encontro
da política do Executivo que consiste em criar as melhores condições e
acessibilidades nas zonas industriais,

para ajudar e impulsionar os empresários que se instalam no concelho.
A Rua D. Afonso Henriques
será alvo de uma profunda requalificação: pavimentação, infra-estruturação com fibra óptica e telecomunicações.

Rua do Perletieiro
e Rua de S. Miguel
- Cristelo
A Câmara Municipal de Paredes
já avançou com a requalificação do
espaço entre a igreja de Mouriz e o
cemitério local.
Ao longo dos próximos dois meses, a autarquia vai investir naquele arranjo urbanístico, que compreende a execução de um parque de
estacionamento com 26 lugares, ao
lado da Igreja; a execução de uma
área ajardinada; implantação de arruamentos; de infra-estruturas de
águas pluviais; iluminação pública
e drenagem de águas residuais, bem
como a execução de passeios pedonais, cerca de 200 mil euros.
Esta obra vem ao encontro dos

anseios e necessidades da população
da freguesia de Mouriz, pois proporcionará excelentes condições de es-

tacionamento em frente à Igreja e
acessos condignos entre a mesma
e o cemitério.

Ambas as obras estão em fase de
conclusão e pretendem melhorar
as condições de acesso ao jardimde-infância local.
Uma aspiração há muito reivindicada pelos pais das crianças que

frequentam aquele estabelecimento.
Recorde-se que este investimento de cerca de 75 mil euros
vem pôr um ponto final a mais
duas ruas em terra batida.
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Obras Municipais

1ª fase da Cidade Desportiva
concluída em Setembro
Já decorrem os primeiros trabalhos que têm em vista a futura Cidade Desportiva, que ficará localizada
na freguesia de Mouriz. O Executivo
municipal já efectuou uma visita aos
terrenos, no dia 19 de Março.
O projecto da Cidade Desportiva
que envolve um investimento de 12

estádio, dos campos sintéticos, do pavilhão e do parque de estacionamento. Faltará, apenas, a área dos acessos a
esta zona de equipamentos.
“A construção de uma Cidade Desportiva é uma grande oportunidade
para a cidade de Paredes se projectar
no século XXI como uma cidade re-

EQUIPAMENTOS

- Dois campos sintéticos e uma
área de expansão para mais um
sintético de futebol de onze;
- Estádio com capacidade para
três mil espectadores;
- Um segundo campo de relva
natural, com possibilidade de ser
construída uma pista de atletismo
em tartan;
- Um pavilhão triplo (serão
três pavilhões encostados, sem dimilhões de euros e ocupará uma área
de 160 mil metros quadrados.
Neste momento, já estão contratualizados cerca de 60 mil metros quadrados e em breve mais 40 mil devem
ser uma realidade, encontrando-se já
garantida a área para a construção do

visórias interiores, o que permitirá triplicar a ocupação do actual
pavilhão municipal. Terá condições para realização de eventos e
de exposições);
- Está a ser equacionada a
construção de uma pista de ciclismo profissional em torno de
um dos campos de futebol, que
será a única existente na região
Norte.
gional periférica do Porto. Integra-se
no anel verde que vai ser um grande
pólo de desenvolvimento, assim como
a zona universitária em S. José.
Trata-se de dar dimensão a esta
nova realidade e é importante que as
pessoas comecem a perceber que este

projecto é impossível dentro de Castelões de Cepeda.Ali não há 160 mil metros quadrados de terreno disponíveis
e a preços economicamente viáveis”,
referiu o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira.
As obras decorrerão ao longo dos
próximos três a quatro anos, sendo que
o primeiro campo sintético, o primeiro
campo de relva natural e uma bancada
provisória, para acomodar confortavelmente os adeptos, ficarão concluídos já em Setembro. Paralelamente,
avançará a construção do edifício do
União de Paredes e do pavilhão triplo.
A construção da bancada do novo estádio, assim como os acessos à cidade
desportiva deverão arrancar no final
do ano. De referir, que de acordo com
Celso Ferreira, a “bancada principal
deste estádio vai estar ao nível dos melhores estádios portugueses”.
Segundo Celso Ferreira o objectivo
passa por em Setembro deste ano “poder lá ter as equipas principais e juvenis a treinar, utilizando, naturalmente,
balneários provisórios, altura em que
também deverá estar consolidado o
parque de estacionamento”.
O autarca diz que“estamos em condições de cumprir os prazos, o que
só será possível graças ao empenho e
envolvimento da comissão directiva
do União de Paredes, que está a par
de toda esta dinâmica e tem sido parte activa do processo. Se não houvesse
uma comissão directiva com o sentido de responsabilidade que esta tem
demonstrado, este projecto era impossível”.
Para o edil, “este projecto não é da
Câmara, não é do União de Paredes,
mas das duas entidades e das Juntas de
Freguesia de Castelões de Cepeda e de
Mouriz, numa dimensão que nunca tivemos em Paredes”.
Refira-se que na Cidade Desportiva a gestão será partilhada e terá o

triplo da capacidade em relação à actual. Estará munida de equipamentos
de excelência, o que o tornará um dos
cinco melhores complexos desporti-

vos do Norte do País.
A nova cidade desportiva vai ter
uma capacidade de expansão e de flexibilização não existente na actual.

No âmbito da Carta Educativa de Paredes

Executivo aprovou abertura do concurso público
para construção de 6 novas escolas
“O dia de hoje pode significar
o dia zero da mudança de mentalidades e qualificação da nossa
população”. Foi assim que Celso
Ferreira se referiu à aprovação, por
unanimidade, da abertura do concurso público para a concepção/
construção das Escolas EB1/Jardim-de-infância de Vilela; Mouriz; Duas Igrejas; Recarei; Gandra
e Rebordosa n.º 1, bem como, concepção, construção e ampliação da
EB1/Jardim-de-infância de Pare-

des, previstas na Carta Educativa de
Paredes.
Visivelmente satisfeito, o Presidente da Câmara Municipal de Paredes
rematou: “Sinto um orgulho muito
grande”.

**

Investimento de
12 milhões de euros

Cerca de 12 milhões de euros vão
ser investidos nos 7 territórios educativos.

Segundo Celso Ferreira daqui
a “quatro ou cinco anos vamos ter
um cenário completamente diferente”. O edil diz que “não temos
receio de assumir responsabilidades no âmbito da Educação” e que
“investimos uma fortuna no lugar
certo”.
O Executivo aguarda a aprovação das respectivas candidaturas
por parte do Governo, tal como
prometido pelo Primeiro Ministro,
José Sócrates
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Juventude
Sexualidade em destaque

Fórum da Juventude
foi um verdadeiro sucesso

O pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Paredes levou
a cabo a primeira edição do Fórum
da Juventude, nos passados dias 18 e
19 de Março dedicado ao tema Sexualidade e contou com a presença de cerca de 100 jovens dos 10 aos
24 anos de idade, oriundos das freguesias de Aguiar de Sousa, Sobreira, Baltar, Vandoma, Lordelo, Duas
Igrejas, Vilela e Gondalães.
No dia 18 realizaram uma visita ao Centro Anónimo de Detecção – CAD, em Coimbra, que tem
um importante papel na prevenção
e detecção da Infecção com o Vírus
VIH e no tratamento da Tuberculose. O responsável da Unidade, Paulo

Cravo Roxo, juntamente com duas
enfermeiras, descreveu as actividades do Centro e fez uma abordagem
pormenorizada sobre a forma de
contágio do Vírus VIH. Posteriormente houve um espaço de debate,
onde os jovens puderam ver esclarecidas as suas dúvidas em relação
ao contágio pelo vírus .
No segundo dia, o Fórum dedicado à Juventude paredense decorreu na Casa da Vessada. Em cima
da mesa estiveram os temas: Infecção VIH, da responsabilidade da
Associação Abraço; abordagem à
Toxicodependência, a cargo do Instituto Português da Juventude e, finalmente. A Liga Portuguesa contra

o Cancro tratou os temas: o Cancro
do Colo do Útero, Tabaco e Álcool, Saúde em geral, que provocaram
grande interesse e participação dos
jovens.
A vereadora Raquel Moreira da
Silva moderou o debate que se seguiu. Seguiu-se um almoço, hora de
reconforto físico, havendo, também,
espaço ao convívio e boa disposição,
como é apanágio dos jovens.
Depois do almoço, os jovens foram divididos em grupos menores
a fim de ser elaborado um trabalho
alusivo ao Fórum ou a um tema específico ali abordado. Os trabalhos
serão apreciados pelo Presidente da
Câmara de Paredes, Celso Ferrei-

ra, que irá escolher o melhor, sendo
posteriormente publicado num jornal local. A escolha deverá ser difícil, pois todos os grupos fizeram um
excelente trabalho.
De acordo com a vereadora Raquel Moreira da Silva, a edição do
Fórum de 2008 “foi além das expectativas, no que respeita ao número
de adesão dos jovens e aos resultados dos objectivos propostos. Foram dois dias de muito trabalho por
parte dos jovens e dos colaboradores da autarquia. Acredito que os jovens terminaram a iniciativa com
mais conhecimentos e conscientes
do que é a sexualidade na verdadeira acepção da palavra, o que signifi-

ca que entenderam que as relações
sexuais devem ocorrer só com amor
e afecto, porque de outra forma, tendo muitos parceiros, correm variados riscos de saúde”.
Os jovens aproveitaram a oportunidade para esclarecerem todas as
dúvidas relativas ao tema e solicitaram a continuidade da iniciativa da
responsabilidade do pelouro da Juventude da autarquia paredense.
Em resposta, a vereadora diz que
o “Fórum decorreu com grande interesse e expectativa e que vai ter
continuidade, sempre durante o período de férias da Páscoa, para que
os jovens possam ocupar o tempo
de forma saudável e harmoniosa”.

Universidade Júnior

Protocolo de colaboração com a Universidade
do Porto premeia melhores alunos
A Câmara Municipal de Paredes
celebrou um protocolo de cooperação com a Universidade do Porto –
Universidade Júnior.
O principal objectivo prende-se
com a colaboração da autarquia nas
actividades da Universidade Júnior,
durante as férias escolares, designadamente no que respeita à cedência
de transporte gratuito aos jovens
participantes e, ao mesmo tempo,
visa premiar os melhores alunos das
escolas Secundárias e EB 2/3, com
o pagamento da respectiva propina.
O prémio será atribuído a 11 alunos, nomeados pelo Conselho Executivo das respectivas escolas, que
para além do bom desempenho escolar são oriundos de famílias carenciadas e /ou com problemas de
carácter social.
Consciente do papel importante que pode desempenhar no que
respeita à formação qualificada dos

jovens paredenses; interessada em
apostar em estratégias que reduzam
o alto índice de abandono escolar e
preocupada com a construção individual dos percursos educativos

dos jovens, de acordo com o protocolo, a Câmara Municipal compromete-se a apoiar alguns jovens no
que concerne à propina de 75 euros semanal e ao transporte para e

do Porto.
Estes alunos vão ter oportunidade de participar em cursos de Verão
da Universidade do Porto, que pelo
quarto ano consecutivo pretende
reunir milhares de jovens de todo o
país, na Universidade Júnior, tendo
em consideração os estudantes do
ensino básico e secundário.
Os alunos podem ter acesso a 14
universidades e vários centros de
investigação, onde poderão desenvolver actividades nas áreas das Ciências, Letras e Artes.
De acordo com a vereadora Raquel Moreira da Silva, esta iniciativa permitirá aos jovens “vivenciar a
vida pré-universitária. “Desafiamos
as escolas EB 2,3 e Secundárias a fazer a escolha dos melhores alunos
do 9.º ao 11.º ano, com carências
económicas/baixos rendimentos”.
Para o vice-reitor da Universidade do Porto, este protocolo de cola-

boração “reflecte uma nova atitude
de relacionamento com a sociedade. Visa enquadrar mais jovens com
capacidade de inteligência, mas
com limitações de natureza sócioeconómica que não têm acesso à
universidade”.
Carlos Marques diz que se pretende, ao mesmo tempo, estimular os jovens para ir para a universidade. “No futuro os jovens que
não tiverem formação de nível mais
elevado haverá cada vez mais desemprego”.
Vê esta parceria com a autarquia
paredense com “alegria e jubilo”,
pois considera que “está apostada
em criar condições para o desenvolvimento do concelho”.
De acordo com Celso Ferreira este projecto faz parte de outro maior que tem como objectivo
mostrar que a formação/educação
está ao alcance de todos”.
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Protecção Civil

800 crianças reunidas para assinalar
Dia da Protecção Civil
O pelouro da Protecção Civil da
Câmara Municipal de Paredes assinalou, a 7 de Março, o Dia Internacional da Protecção Civil. O palco
escolhido foi o Pavilhão Rota dos
Móveis, em Lordelo, e a iniciativa
reuniu cerca de 800 crianças das escolas do ensino básico e jardins-deinfância e jovens das escolas EB 2,3 e
Secundárias do concelho.
Várias personalidades reuniramse em torno da protecção civil. O
presidente da Câmara Municipal
de Paredes, Celso Ferreira, a vereadora responsável pelo pelouro de
Protecção Civil da autarquia paredense, Raquel Moreira da Silva; o
comandante Distrital de Operações
de Socorro, coronel António Leite;
o comandante Gomes da Costa, da
Liga Portuguesa de Bombeiros; a representante da Direcção Regional de
Educação do Norte, Rosa Maia; os
responsáveis pelas corporações de
bombeiros do concelho, pela GNR,
Polícia Municipal, Protecção Civil e
pelas Juntas de Freguesia de Lordelo, Rebordosa, Astromil, Duas Igrejas e Recarei associaram-se às comemorações.
Gomes da Costa referiu que “as
crianças são a Protecção Civil, fazem

Estabelecimentos de
ensino participantes:

parte da Protecção Civil”. Felicitou a
autarquia de Paredes pela iniciativa.
O comandante distrital de Operações de Socorro felicitou as entidades presentes, pela iniciativa, tendo
em conta a importância da mesma,
pois acredita que de “pequenino se
torce o pepino”. “O futuro é isto. O
objectivo da Protecção Civil é prevenir, garantir um futuro sustentado”.
O presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, lançou vários

apelos aos mais pequenos. “O futuro faz-se convosco. Ajudem-nos
para que o nosso concelho não arda.
Ajudem-nos a ter um concelho mais
verde, mais bonito. Sem vós não conseguimos ir a lado nenhum. Uma
melhor qualidade de vida depende
de todos”.
Os mais pequenos, que ocupavam as bancadas do pavilhão Rota
dos Móveis, aplaudiram e agradeceram a iniciativa que teve início com

fogo de artifício e largada de balões.
Seguiu-se uma demonstração de
procedimentos de actuação em situações de emergência, pelos Cadetes dos Bombeiros Voluntários de
Rebordosa; canções, dança, dramatização, coreografias, teatro e um simulacro de incêndio levados a cabo
pelos alunos dos diversos estabelecimentos de ensino do concelho.
De referir que a Câmara Municipal de Paredes acredita que com

Creche da Expansão de Paredes
Jardim-de-infância Trás-as-Eiras
Jardim-de-infância de Barreiras
Jardim-de-infância de S. Marcos
Jardim-de-infância de Estrada
Jardim-de-infância de Carreiras Verdes
Jardim-de-infância de Estrebuela
Jardim-de-infância de Boavista
Jardim-de-infância Gente Miúda
Jardim-de-infância de Noval
Jardim-de-infância de Souto
Jardim-de-infância de Cunha
Jardim-de-infância de Soutelo
Jardim-de-infância de Moinhos
Jardim-de-infância do Perletieiro
Colégio “Casa Mãe”
E.B.1 da Igreja
E.B.1 da Lage
E. B. 2/3 de Rebordosa
E. B. 2/3 de Cristelo
Escola Secundária de Baltar
Escola Secundária de Paredes

este tipo de acções está a contribuir
para um futuro melhor e para uma
melhor qualidade de vida dos paredenses.

Câmara e Sucatas Pinto celebram protocolo
Foi aprovado em reunião de Câmara, no dia 19 de Março, um Protocolo de Cooperação entre o Município de Paredes e o operador de
recepção/desmantelamento - Sucatas Pinto, com vista a definir o modo
de cooperação entre a Câmara Municipal de Paredes e o referido opera-

dor, no quadro das medidas a tomar
na Gestão de Resíduos, nomeadamente, na recolha de veículos em fim
de vida e outros metais ferrosos respondendo, assim, aos desafios da legislação comunitária e nacional sobre gestão de resíduos.
Neste protocolo, que tem como

base o transporte e tratamento dos
veículos em fim de vida encontrados na via pública, considerados resíduos perigosos com o código LER
160104*-VFV está implícito um tratamento dos veículos através do método de desmantelamento. O processo implica a realização de uma

operação de despoluição, ou seja, a
separação dos componentes perigosos contidos nos mesmos veículos,
tais como os depósitos de gás liquefeito, a bateria, os fluidos o filtro de
óleo e neutralização dos seus componentes pirotécnicos (airbags e
pré-tensores de cintos de segurança),

sendo todos os seus componentes e
materiais encaminhados para reutilização ou valorização, ou para eliminação adequada, nos casos em que
ainda não existem opções de valorização alcançando-se, assim, a melhoria do desempenho ambiental do
Concelho de Paredes.
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Cultura

PT Paredes com Teatro
é uma aposta ganha
O Programa PT Paredes com Teatro é uma iniciativa de promoção da
cultura, que envolve os cidadãos do
concelho de Paredes, cuja missão é
a promoção, o apoio e o desenvolvimento do teatro amador do concelho de Paredes e que se tem revelado
um verdadeiro sucesso. Semanalmente reune centenas de pessoas. O
pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Paredes coloca ao serviço dos grupos recursos humanos/
artísticos e financeiros de modo a
contribuir decisivamente para uma
mudança significativa e sustenta-

da, a médio e longo prazo, do teatro
amador em Paredes.
A segunda edição iniciada a 24
de Novembro de 2007 conta com a
presença de treze grupos de teatro
que até ao próximo Verão circulam
pelas freguesias do concelho com as
suas mais recentes criações: Os Expansivos de Lordelo; Grupo de Teatro Amador de Cristelo; Associação
Cultural e Social de Louredo IPSS;
Cê Teatro - Centro Social de Cête;
Clube Jazz de Baltar; Associação Juvenil de Gandra; Grupo de Jovens
de Vandoma; Xisto - Associação

Juvenil de Aguiar de Sousa; Teatro
Palco Grupo de Teatro de Sobrosa; Grupo de Teatro de Rebordosa;
Grupo de Teatro Experimental de
Duas Igrejas; Associação Para o Desenvolvimento do Lugar de Bustelo - Recarei; Associação Cultural e
Recreativa de Vilarinho de Cima Gandra.

ITINERÂNCIAS - ABRIL
DATA
5 DE ABRIL, 21H30
6 DE ABRIL, 16H00
12 DE ABRIL, 21H30
13 DE ABRIL, 16H00
19 DE ABRIL, 21H30
20 DE ABRIL, 16H00
26 ABRIL, 21H30
27 DE ABRIL, 16H00

GRUPO DE TEATRO

LOCAL

“A Importância de Enquadrar”

SALÃO PAROQUIAL
DE DUAS IGREJAS

GUPO DE TEATRO DA ASS. JUVENIL DE GANDRA

“Calendário/Palavras à muitas”

ASS. RECREATIVA
VILARINHO DE CIMA

“Auto da Índia”

CASA DA CULTURA

GRUPO DE TEATRO EXPERIMENTAL – DUAS IGREJAS

GRUPO DE TEATRO AMADOR DE CRISTELO

“Malucos?!”

GRUPO DE TEATRO DA ASS. PARA O DESENVOLVIMENTO
DE BUSTELO - RECAREI

CENTRO PAROQUIAL
DE SOBROSA

“A Birra do Morto”

SALÃO DA ASS.
S. MIGUEL – BEIRE

“Sonho de uma Noite de Verão”

SALÃO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE VANDOMA

“Malucos?!”

SALÃO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE REBORDOSA

GRUPO DE TEATRO DOS EXPANSIVOS DE LORDELO
GRUPO DE JOVENS DE VANDOMA

ASS. PARA O DESENVOLVIMENTO DE BUSTELO - RECAREI

O Município de Paredes levou
a cabo diversos ateliers para as
crianças dos 6 aos 12 anos de
idade, no período das férias da
Páscoa.
De 17 a 20 e de 25 a 28 de
Março esta iniciativa teve lugar
na Casa da Cultura de Paredes.
Nestes ateliers, os mais pequenos tiveram oportunidade de dar
largas à imaginação. Estiveram

disponíveis oficinas temáticas
como: expressão dramática;
hora do conto, dinamizada pela
Companhia de Teatro Filandorra; expressão plástica e muito
mais...
Os mais jovens tiveram, deste
modo, oportunidade de ocupar o
seu tempo com actividades lúdico-pedagógicas proporcionadas
pela autarquia paredense.

SALÃO DA JUNTA DE
FREGUESIA VANDOMA

“A Maluquinha de Arroios”

TEATRO PALCO – GRUPO DE TEATRO DE SOBROSA

Crianças
divertiram-se nas
férias da Páscoa

Autarquia paredense
desratiza escolas
do 1.º ciclo e
jardins-de-infância
A Câmara Municipal de Paredes abriu um concurso com vista à desratização nas escolas do
1.º ciclo e jardins-de-infância do
concelho.
Serão abrangidas 51 escolas do
1.º ciclo e 42 jardins-de-infância.
O processo do qual constará também desinfestação geral
de todos os insectos rastejantes

envolve cerca de 50 mil euros e
surge para manter o máximo de
higiene possível, actualmente
existente nesses estabelecimentos, tendo em conta que são servidas refeições diárias aos alunos.
A duração da prestação do referido serviço decorrerá ao longo
de um ano.
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Acção Social
Universidade Sénior

Parceria entre Câmara de Paredes
e Rotary Clube local
O Município de Paredes e o Rotary Clube de Paredes celebraram, no
Salão Nobre dos Paços de Concelho,
um protocolo com vista à criação da
Universidade Sénior de Paredes.
A Câmara Municipal apoia o
Rotary Clube de Paredes no desenvolvimento do projecto, através da
comparticipação no valor de 27.650
euros, que corresponde ao preço estimado das obras de requalificação e
adaptação do edifício sede do Rotary Clube, necessárias e adequadas à
implementação e desenvolvimento
desta iniciativa.
De acordo com o protocolo o Rotary Clube de Paredes prestará à autarquia paredense toda a colaboração no desenvolvimento do projecto
municipal da Universidade Sénior,
que se possa enquadrar no âmbito
das suas actividades, nomeadamente, alargando as aulas do projecto a

outros locais do concelho.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Paredes, este protocolo “é original na história do con-

celho”. Segundo Celso Ferreira pretende-se não duplicar esforços, mas
complementar, pois “Somos todos
importantes em todas as iniciativas

que permitam melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Somos
todos necessários para desenvolver
uma política social, de integração e
combate ao isolamento das comunidades mais idosas. Devemos trabalhar em conjunto, não sobrepor
instituições ou projectos uns aos outros”, reforçou. Trata-se de um compromisso do Município com a sociedade civil.
O autarca diz que se houver outras associações interessadas em desenvolver projectos, que visem contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da população paredense, no
espírito da complementaridade, racionalizando recursos por forma a
obter mais benefícios para a população, o Município “agradecerá e valorizará”.
No mesmo sentido, a responsável
pelo Rotary Clube de Paredes, Lí-

dia Coelho, realçou que em conjunto “podemos contribuir para o bem
comum”. Destacou que esta parceria
tem como principais objectivos “a
melhoria da qualidade de vida dos
seniores e a realização de actividades que promovam um convívio
saudável e a partilha de experiências
entre pessoas de todas as idades”.
A Universidade Sénior de Paredes inicia a sua actividade durante
o corrente mês, na sede do Rotary
Clube de Paredes. Dirige-se preferencialmente à população sénior
através de programas educacionais
vocacionados para a formação geral: Inglês, História de Portugal, Informática, Artes plásticas, Saúde e
bem-estar.
Os programas e cursos serão coordenados e implementados por
voluntários do Rotary Clube de Paredes.

Autarquia ajuda munícipe a adquirir
cadeira de rodas eléctrica
A Câmara Municipal de
Paredes atribuiu um subsídio a
um munícipe, residente na freguesia de Cete, para a aquisição

de uma cadeira de rodas eléctrica.
Tendo em vista as necessidades daquele paredense e a possibilidade de colaborar para a me-

lhoria da sua qualidade de vida, a
autarquia vai colaborar na aquisição da referida cadeira de rodas,
atribuindo um subsídio no valor

de 1200 euros à Junta de Freguesia de Cete, sendo que esta entidade, bem como o Centro Social local vão colaborar, igualmente, nas

despesas, tendo em conta que o
valor total daquele equipamento perfaz a quantia de 2200 euros.

Cruz Vermelha e Conferências S. Vicente de Paulo receberam subsídios

Celso Ferreira disponível para colaborar
na reabilitação de casas degradadas
A Câmara Municipal de Paredes entregou o subsídio anual às 17
Conferências de S. Vicente de Paulo
e Delegações da Cruz Vermelha de
Vilela e Sobreira.
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, e a
vereadora responsável pelo pelouro
da Acção Social, Raquel Moreira da
Silva, marcaram presença numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
“É a primeira vez que se entregam os subsídios desta forma, que é
uma maneira de perceber a dimensão social do concelho” realçou o
autarca paredense.
Celso Ferreira prometeu às Conferências um aumento do subsídio
para o próximo ano, que até esta altura foi de 500 euros para cada uma,
porque “têm um papel muito importante no terreno”.
De referir ainda que a autarquia
paredense reforçou o apoio à Cruz
Vermelha da Sobreira. Um reforço de mais 5 mil euros que ajudará

aquela associação a socorrer quem
dela mais precisar 24horas/dia.
Celso Ferreira aproveitou a oportunidade para lançar um desafio às
Conferências de S. Vicente de Paulo e Juntas de Freguesia: “Ajudem a
encontrar situações de famílias que
vivam sem condições habitacionais
dignas. A prioridade será a reabilitação das casas degradadas. É fundamental o ataque à pobreza, ao
isolamento e à falta de condições de
habitação”, realçou o edil.

**

Comunidade cigana
reinstalada na
Madalena

Celso Ferreira recordou aos presentes que a autarquia já encontrou
solução para a reinstalação dos ciganos na freguesia da Madalena, “com
o mais escrupuloso respeito pelos
seus costumes e vivências”.
Em breve, será aberto concurso
público para construção das habitações.
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Cultura
AGENDA CULTURAL ABRIL 2008
6 de Abril às 11h00 e 16h00
“A Rua das Cáries” – Teatro - pelo Grupo de alunos do Instituto Superior de Ciências de Saúde do Norte
(projecto integrado na Feira da Saúde), no Auditório da Casa da Cultura.

Casa cheia com
Lena D’Água

11 de Abril às 22h00
Programa Conta-me Histórias com Mind da Gap, no Auditório da Casa da Cultura.
12 de Abril às 21h30
Programa PT Paredes com Teatro, estreia do Grupo Amador de Cristelo com a peça “Auto da Índia”, de Gil
Vicente, no Auditório da Casa da Cultura.
13 de Abril às 16h00
Programa Famílias “As Pegadas” pela entidade artística PimTeatro – Associação Cultural, teatro para
crianças a partir dos 4 anos com uma oficina exploratória no final do espectáculo, lotação de 70 pessoas,
no Auditório da Casa da Cultura
18 de Abril às 22h00
Programa Conta-me Histórias “ Fingertips”, no Auditório da Casa da Cultura.
18 de Abril às 21h00
Apresentação do livro de Laborinho Lúcio - Na Sala Multiusos da Casa da Cultura

20 de Abril às 16h00 e 17h00
Programa Famílias “Túu! Túu!!” pela entidade artística Agora Teatro, teatro de objectos e ambientes
sonoros ao vivo para bebés e crianças até aos 3 anos, lotação de 40 pessoas por sessão
(20 bebés acompanhados por um adulto) - Na Sala Multiusos da Casa da Cultura
25 de Abril às 16h00
Concerto Comemorativo do 25 de Abril pela Banda de Música de Vilela, no Jardim Central de Lordelo

No passado dia 8 de Março,
subiu ao palco do auditório da
Casa da Cultura de Paredes mais
uma voz incontornável do panorama musical português - Lena
D’Água.
Às actuações caracterizadas,
como sempre, pela irreverência,
sinceridade e talento, juntou-se
a de Lena D’Água que esgotou
aquele espaço.
Pouco passava das 21h30,
quando Lena D’Água, ao som
dos aplausos e com sorriso rasgado subiu ao palco com Bruno
Santos, que a acompanha há 9
anos, para dar início ao concerto
intimista intitulado “A Dois”.
Pela sua voz, outras vozes falaram, como as de José Mário
Branco, Sérgio Godinho, António Variações, Simone de Oliveira, Amália Rodrigues e Natália
Correia.
Cada canção serviu de pretexto para um pouco de diálogo,
de risos e de ritmos soberbos por
Bruno Santos. A “cantora censurada” (segundo ela própria) fugiu do calor dos holofotes, refugiou-se na sombra dos próprios
versos e invocou talento atrás
de talento dançando, por vezes,
uma invisível valsa no palco.
Lena D’Água arrastou consigo o público e em “Estou Além”,
de António Variações, todos a
acompanharam, cantando o refrão, enquanto bradava os versos
ao som dos acordes e da percus-

são dos seus dedos.
Em Dia Internacional da Mulher houve espaço para a “Mariazinha”, de José Mário Branco
e enquanto falava do tesouro de
poetas que simboliza esta “terrinha”, Lena D’Água invocou Natália Correia, declamando o seu
“Creio nos Anjos”.
Não faltaram invocações a
Sérgio Godinho (“Lisboa que
amanhece” e “A noite passada”),
José Afonso (“Redondo Vocal”),
sendo este último a sua inspiração para a criação do seu blog e
Simone de Oliveira (“Sol de Inverno”).
Lena D’Água despediuse com uma espécie de fado
eléctrico: “Nem às paredes
confesso”(Amália Rodrigues).
Acenderam-se as luzes e as caras descontraídas e satisfeitas do
público deixaram no auditório
uma aura de satisfação.
Ao longo de mais de uma
hora, Lena D’Água, magistralmente acompanhada por Bruno
Santos, foi igual a ela própria e à
sua própria carreira musical.
Entoou melodias que todos
conheciam (quem nunca cantou “sempre que o amor me quiser?”) e brilhou, deixando uma
corrente de musicalidade, descontracção, irreverência e plenitude.
Foi assim, “A Dois”, para muitos, de Lena D’Água com Bruno
Santos.
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Desporto
Equipa de ciclismo
Paredes Rota dos Móveis
Mário Rocha, Presidente da CMP:

“Este é o melhor
plantel de sempre”
A Fercase – Paredes Rota dos Móveis apresentou a sua
equipa profissional de ciclismo para a época de 2008.

Presente na apresentação, o presidente da autarquia paredense,
Celso Ferreira, sublinhou que “o ciclismo é um desporto emblemático
no concelho de Paredes registando
significativa adesão e entusiasmo
por parte da população, constituindo-se como um bom exemplo de
um desporto acessível a todos.”
Acrescentou ainda: “para promover este concelho temos de estar com os melhores e a equipa de
ciclismo Paredes Rota dos Móveis
é das melhores do pelotão 2008.
Constitui-se, além do mais, como
uma excelente forma de promover
o concelho e a Rota dos Móveis”.
O optimismo é elevado dado a
equipa apresentada ser a melhor de
sempre o que gera naturais expectativas em relação a uma dinâmica
ganhadora nas provas que disputar. Celso Ferreira espera “colher
os frutos da forte aposta da autarquia” na Fercase/Paredes Rota dos
Móveis.
“Este é o melhor plantel de sempre”. Foi, deste modo, que o director-desportivo da equipa, Mário
Rocha, se referiu na apresentação
da equipa de ciclismo para a nova
temporada, que se realizou no
novo Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa.

**

Grande Prémio
Internacional Paredes
Rota dos Móveis de 15 a 18
de Maio

De acordo com Mário Rocha o
primeiro objectivo prende-se com
“a vitória no Grande Prémio Internacional Paredes Rota dos Móveis”,
agendado para Maio, mas não descarta a hipótese de discutir a Volta
a Portugal. “Temos como objectivo, por equipas, subir ao pódio, repetir o feito da conquista da camisola azul da montanha e colocar
dois corredores nos primeiros dez

lugares da geral individual”, garantiu.
Com um orçamento de 400
mil euros, a equipa apresenta
como grandes trunfos os espanhóis Eladio Jimenez e Francisco Mancebo, assim como André
Cardoso, vencedor do prémio
de montanha na última Volta a
Portugal em Bicicleta.
Segundo Vasco Pinto, presidente da Direcção do Clube
de Ciclismo de Paredes, os 13
ciclistas formam “uma equipa
mais coesa, mais forte e mais
ganhadora” para as provas nacionais e internacionais em que
está inserida.
Os responsáveis pela equipa
promoveram, no final da apresentação dos ciclistas, um debate sobre o actual momento
do ciclismo nacional, que contou com as presenças do antigo
corredor Alves Barbosa e de Joaquim Gomes, actual responsável pela Volta a Portugal em Bicicleta.

**

PLANTEL COM SETE
CARAS NOVAS

A Fercase-Paredes Rota dos
Móveis apresenta-se para a nova
temporada com sete caras novas: Eladio Jiménez (ex-KarpinGalicia), Edgar Anão (ex-LAMSS), David Vaz (ex-Casactiva),
Francisco Mancebo (ex-RelaxGAM), Micael Isidoro (ex-Vitória-ASC), Virgílio Santos (exRiberalves-Boavista) e Hector
Figueira.
Transitam da época anterior
André Cardoso (vencedor do
Prémio da Montanha na Volta
a Portugal em Bicicleta 2007),
Alexis Rodriguez, Bruno Barbosa, Gustavo Rodriguez, Joaquim
Andrade, Hector Figueira e José
Cuesta.

Novas infra-estruturas desportivas
ao serviço dos estudantes

Município reforça
parceria com CESPU
A Câmara Municipal de Paredes
reforçou a parceria com a CESPU
- Cooperativa de Ensino Superior
Politécnico e Universitário, com vista a proporcionar àquela instituição
boas condições para os alunos do
Curso de Educação Física, Saúde e
Desporto.
Recorde-se que cerca de 80 alunos
da CESPU utilizam as instalações
desportivas do município de Paredes – Piscina Rota dos Móveis, Piscina Municipal de Lordelo e Pavilhão
Rota dos Móveis, em Lordelo para o
desenvolvimento das suas actividades lectivas.
Esta parceria, que permite aos
alunos daquele curso, do primeiro
ao quinto ano, usufruir de excelentes
condições decorre há cerca de cinco
anos e vê-se agora reforçada com a
disponibilidade de três infra-estruturas desportivas que lhes proporcio-

Alunos da CESPU colaboram nas actividades da autarquia
nam excelentes estágios e prática das
actividades lectivas/desportivas.
A CESPU encontrou, desta forma,
a possibilidade dos seus alunos usufruírem de boas instalações.

Com a construção da futura cidade desportiva a parceria com o
município de Paredes deverá vir a
intensificar-se, aumentando a prática desportiva no concelho.

Raid TT percorreu
a Rota dos Móveis
O concelho de Paredes acolheu o
primeiro Raid TT, do Clube Todo o
Terreno Paredes Rota dos Móveis,
no passado dia 15 de Março.
Logo pela manhã os participantes concentraram-se nas instalações da empresa MCoutinho Land
Rover, na cidade de Paredes, para
as verificações técnicas e administrativas.
Após o briefing os participantes
rumaram às 7 pistas de Trial Naturais escolhidas pela organização.
A caravana passou por Recarei, percorreu os vales de Sobreira e
Santa Comba. Nesta iniciativa participaram 42 Jipes, 6 motas e 105
pessoas.
O Raid foi avaliado com grau dificuldade 4, pois o percurso foi mui-

to difícil, mas as pistas foram ultrapassadas por alguns concorrentes
devido à persistência e companheirismo entre os participantes.

A cerimónia de encerramento
contou com a presença do presidente da Federação Portuguesa de Todo
o Terreno Turístico, que felicitou todos os participantes e organização,
pois apesar de ser um clube recente,
tem ido ao encontro das expectativas dos adeptos da modalidade.
Recorde-se que esta iniciativa foi
organizada pelo Clube TT Paredes
Rota dos Móveis, que tem como objectivo a realização de actividades
desportivas, recreativas e culturais
e contou com o apoio da Câmara
Municipal de Paredes que, de resto também o apoiou, recentemente,
com um subsídio de 2500 euros.
O próximo evento do clube será
a organização de uma prova de
competição a contar para o calendário do Campeonato Nacional de
Trial e Aventura 2008.
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Desporto
Jogos Oficiais nas Instalações Desportivas Municipais Abril 2008
Dia

Sábado

5

Domingo

6

Sexta

11

Sábado

12

Domingo

13

Quarta

16

Sexta

18

Sábado

19

Domingo

20

Sexta

25

Sábado

26

Domingo

27

Quarta

30

Hora

Equipa Visitada

09.00
10.00
11.00
11.00
16.30
17.00
18.00
19.00

U S C Paredes
U S C Paredes
U S C Paredes
Freguesia de Bitarães
U S C Paredes
S S C M Paredes
Freguesia de Baltar
C F Vandoma

21.30
09.00
10.30
10.00
11.00
11.00
16.00
16.15
17.00
20.00
21.15
09.00
10.00
10.30
11.00
11.00
12.00
15.00
17.30
19.00
20.00
20.00
09.45
10.30
11.00
11.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.30
21.00
21.00
21.15
16.00
16.30
17.00
18.00
18.00
19.00
21.30
10.30
10.00
10.00
11.00
11.00
15.00
16.15
18.00

Freguesia de Madalena
U S C Paredes
Freguesia de Mouriz
Freguesia de Beire
Casa do Benfica em Paredes
Freguesia de Astromil
F C Cristelo
Olá Mouriz
Freguesia de Vila Cova
Freguesia de Gondalães
U S C Paredes
Freguesia de Beire
Rebordosa A C
Freguesia de Bitarães
Freguesia de Castelões de Cepeda
U S C Paredes
Rebordosa A C
A P D Paredes
Freguesia de Vilela
F C Cristelo
A J A 2000
Freguesia de Gondalães
Olá Mouriz
Freguesia de Aguiar de Sousa
Freguesia de Parada de Todeia
Freguesia de Astromil
Olá Mouriz
Olá Mouriz
Freguesia de Vila Cova
Rebordosa A C
C M Paredes
Cesgandra
Freguesia de Beire
Os Romanos de Besteiros
Freguesia de Louredo
U S C Paredes
Freguesia de Vila Cova
Casa do Benfica em Paredes
Freguesia de Baltar
C F Vandoma
Freguesia de Madalena
Freguesia de Mouriz
Freguesia de Baltar
Freguesia de Parada de Todeia
Casa do Benfica em Paredes
Freguesia de Gondalães
Olá Mouriz
Olá Mouriz
Olá Mouriz

10.30
11.00
11.00
11.00
20.00
21.00
21.15

Freguesia de Bitarães
Freguesia de Bitarães
Freguesia de Astromil
Freguesia de Castelões de Cepeda
Freguesia de Gondalães
Freguesia de Louredo
U S C Paredes

19.00
20.00

F C Cristelo
A J A 2000

09.45
10.00
10.30
11.00
15.00
16.00
17.00
18.00
17.30
20.00
21.00
21.30
20.30

Olá Mouriz
Freguesia de Parada de Todeia
Freguesia de Mouriz
Freguesia de Parada de Todeia
Olá Mouriz
Olá Mouriz
Freguesia de Vila Cova
Freguesia de Vila Cova
Freguesia de Vilela
Freguesia de Gondalães
Freguesia de Beire
Freguesia de Madalena
C M Paredes

Equipa Visitante

Modalidade Escalão

F C Paços de Ferreira
Futebol 7 - Escolas 3 M
F C Paços de Ferreira
Futebol 7 - Escolas 1 M
A R C S. Lourenço Douro
Futebol 7 - Escolas 4 M
Freguesia de Baltar
Futsal - Sub - 12 M
F C Cristelo
Futsal - Juniores F
Portinado
Pólo Aquático Seniores M
Freguesia de Vila Cova
Futsal - Sub - 14 F
Ardegães
Futsal - Juniores F
Grande Sarau Desportivo - Freguesia de Rebordosa
Freguesia de Rebordosa
Futsal - Sub - 17 M
C P Ataense
Futebol 11 - Juniores M
Freguesia de Parada de Todeia
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Vila Cova
Futsal - Sub - 12 M
G D Magrelos
Futsal - Iniciados M
Freguesia de Louredo
Futsal - Sub - 12 M
F C Vilarinho
Futebol 11 - Seniores M
Vigorosa
Hóquei em Patins Juvenis M
Freguesia de Bitarães
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Louredo
Futsal - Sub - 17 M
Bairro da Pasteleira
Futsal - Seniores M
Freguesia de Lordelo
Futsal - Sub - 14 M
F C Maia
Futebol 7 - Escolas 4 M
Freguesia de Beire
Futsal - Sub - 17 M
Freguesia de Vila Cova
Futsal - Sub - 17 M
Leixões S C
Futebol 7 - Escolas 2 M
Boavista F C
Futebol 7 - Escolas 3 M
A P D Porto
Basquetebol Cadeira de Rodas seniores M
Freguesia de Rebordosa
Futsal - Sub - 17 M
C F Vandoma
Futsal - Juniores F
Leões da Lapa
Futsal - Seniores F
Freguesia de Parada de Todeia
Futsal - Sub - 14 M
Lavra
Hóquei em Patins Iniciados M
Freguesia de Baltar
Futsal - Sub - 14 F
Freguesia de Cristelo
Futsal - Sub - 14 F
Freguesia de Vila Cova
Futsal - Sub - 14 M
Vila Boa do Bispo
Hóquei em Patins Benjamins M
Lavra
Hóquei em Patins Escolares M
Freguesia de Duas Igrejas
Futsal - Sub - 14 F
Alto Avilhó
Futsal - Juniores F
C M Maia
Futebol 11 - Sub - 14 M
Juventude Malta
Futsal - Seniores F
Freguesia de Gondalães
Futsal - Sub - 17 M
Stº. António Grijó
Futsal - Seniores M
Freguesia de Beire
Futsal - Sub - 12 M
Escola Gervide
Futsal - Juniores F
Freguesia de Beire
Futsal - Sub - 14 M
Leões da Lapa
Futsal - Seniores M
Freguesia de Cristelo
Futsal - Sub - 14 F
Alfenense
Futsal - Juniores F
Freguesia de Vilela
Futsal - Sub - 17 M
Freguesia de Gondalães
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Astromil
Futsal - Sub - 12 M
Freguesia de Bitarães
Futsal - Sub - 14 M
Gondomar F C
Futsal - Iniciados M
Freguesia de Parada de Todeia
Futsal - Sub - 14 F
Penafiel
Hóquei em Patins Escolares M
Lavra
Hóquei em Patins Juvenis M
Lavra
Hóquei em Patins Juniores M
Feira das Profissões
Freguesia de Rebordosa
Futsal - Sub - 17 M
Freguesia de Gondalães
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Parada de Todeia
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Vilela
Futsal - Sub - 17 M
Freguesia de Vila Cova
Futsal - Sub - 17 M
Freguesia de Madalena
Futsal - Sub - 17 M
S. Pedro S. Fins
Futsal - Seniores M
Feira das Profissões
Desportivo das Aves
Futsal - Sub - 14 F
Invicta Futsal
Futsal - Sub - 14 F
Feira das Profissões
Santa Cruz
Hóquei em Patins Iniciados M
Freguesia de Beire
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Bitarães
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Baltar
Futsal - Sub - 14 F
Infante de Sagres
Hóquei em Patins Benjamins M
Sobreira
Hóquei em Patins Escolares M
Freguesia de Gondalães
Futsal - Sub - 14 F
Freguesia de Lordelo
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Bitarães
Futsal - Sub - 17 M
Freguesia de Astromil
Futsal - Sub - 14 M
Freguesia de Louredo
Futsal - Sub - 17 M
Freguesia de Castelões de Cepeda
Futsal - Sub - 17 M
C M Penafiel
Futebol 11 - Sub - 14 M

Local
Sintético Municipal
Sintético Municipal
Sintético Municipal
Polidesportivo Bitarães
Pavilhão Municipal Paredes
Piscina Rota dos Móveis
Polidesportivo Baltar
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Rota dos Móveis
Polidesportivo Madalena
Sintético Municipal
Polidesportivo Mouriz
Polidesportivo Beire
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Astromil
Sintético Municipal
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Vila Cova
Polidesportivo Gondalães
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Beire
Sintético Municipal
Polidesportivo Bitarães
Polidesportivo Madalena
Sintético Municipal
Sintético Municipal
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Vilela
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Gondalães
Pavilhão Municipal Paredes
EB 2/3 Sobreira
Polidesportivo Parada de Todeia
Polidesportivo Astromil
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Vila Cova
Pavilhão Rota dos Móveis
Sintético Municipal
Pavilhão Rota dos Móveis
Polidesportivo Beire
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Louredo
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Vila Cova
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Baltar
Pavilhão Rota dos Móveis
Polidesportivo Madalena
Polidesportivo Mouriz
Polidesportivo Baltar
Polidesportivo Parada de Todeia
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Gondalães
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Rota dos Móveis
Polidesportivo Bitarães
Polidesportivo Bitarães
Polidesportivo Astromil
Polidesportivo Madalena
Polidesportivo Gondalães
Polidesportivo Louredo
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Rota dos Móveis
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Rota dos Móveis
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Parada de Todeia
Polidesportivo Mouriz
Polidesportivo Parada de Todeia
Pavilhão Municipal Paredes
Pavilhão Municipal Paredes
Polidesportivo Vila Cova
Polidesportivo Gondalães
Polidesportivo Vilela
Polidesportivo Gondalães
Polidesportivo Beire
Polidesportivo Madalena
Estádio do Rebordosa A C

Nota final: Por motivos imprevistos, os eventos, bem como os locais e horários podem ser alterados, sendo o Município de Paredes alheio a tal facto. Sempre que possível será anunciado publicamente, em tempo útil.
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Património
Integrado no novo Jardim Central de Sobreira

CONTACTOS ÚTEIS

O Passado revela-se no adro
da igreja de Sobreira
A necessidade de arranjo e pavimentação da zona envolvente à Igreja velha de S. Pedro de Sobreira e a
existência de alguns vestígios de sepulturas que afloravam à superfície
impulsionaram a realização de trabalhos arqueológicos que permitiram a identificação, o respectivo estudo e salvaguarda da informação.
O decorrer da escavação e sondagens possibilitaram a recolha de
dados arqueológicos e antropológicos que permitem confirmar a antiguidade das origens daquele templo
paroquial.
Se a documentação escrita situa
esta Igreja, pelo menos, no século
XIII, como sufragânea do Mosteiro
de Paço de Sousa, embora, a actual
arquitectura remonte ao século XIX,
os resultados dos trabalhos arqueológicos têm revelado, até agora, que
a envolvente imediata à Igreja (adro)
teve enterramentos desde os séculos
XIII/XIV até à construção do cemitério actual, 1886.
A leitura arqueológica permite
identificar diversos tipos de sepultu-

PISCINAS MUNICIPAIS
Lordelo................................................................................................ 224 449 043
Paredes................................................................................................ 255 788 893
Rebordosa ......................................................................................... 224 159 177
Rota dos Móveis - Recarei .......................................................... 224 337 420
Biblioteca Municipal .................................................................... 255 785 970
Casa da Cultura .............................................................................. 255 780 440
Pavilhão Gimnodesportivo Paredes ...................................... 255 788 894
Pavilhão Rota dos Móveis - Lordelo ...................................... 224 447 720

SERVIÇOS DO AMBIENTE - ECOCENTROS
Cristelo................................................................................................ 255 781 013
Lordelo................................................................................................ 224 442 882
Paredes................................................................................................ 255 788 920

ras, desde sepulturas escavadas no solo geológico, a sepulturas estruturadas por lajes
de xisto, ou por pequenas pedras, até à utilização de caixões de madeira. A exumação
de numerosas e diversificadas contas de
“terço”, assim como pequenos objectos de
culto religioso possibilitam o conhecimen-

to de práticas funerárias.
A conjugação dos dados arqueológicos, após o estudo laboratorial, com a documentação histórica irá contribuir para
o melhor conhecimento do património e
história da freguesia de Sobreira e do Município de Paredes.

AGENDA DAS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO
**

Corpo Nacional de Escutas

Agrupamento n.º 1061 de Gondalães

Para além das actividades semanais
(encontros aos sábados das 15h30 às
17h00) este Grupo vai comemorar o seu
aniversário nos dias 5 e 6 de Abril, com
promessas de novos elementos e passagens de secção, que vão decorrer na eucaristia de dia 6, pelas 11h00, à qual se
seguirá um almoço/convívio com os
agrupamentos convidados. Na véspera, à
noite terá lugar a habitual vigília de oração – “Velada de Armas”.
No dia 26 de Abril, o Agrupamento
n.º 1061 de Gondalães vai comemorar o
dia de S. Jorge Patrono, da 2.ª secção “Exploradores”. Estão previstos diversos jogos entre os vários elementos do Agrupamento.

**

AJA 2000

Vai realizar um jogo de Futsal Feminino, correspondente à 2.ª Divisão Distrital, no Pavilhão Gimnodesportivo de
Paredes, no próximo dia 12 de Abril, pelas 20h00.

**

Associação Juvenil de
Gandra

Leva a cabo uma peça de teatro, nas
instalações da Associação Cultural e Recreativa de Vilarinho de Cima, na Rua Alberto Coelho Moreira, no dia 05 de Abril,
pelas 21h30.

**

Associação Cultural e
Musical de Paredes

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES
Parque José Guilherme
4589-130 Paredes
Telef. 255 788 800
Fax: 255 782 155
E-mail: cmparedes@cm-paredes.pt

Vai comemorar o 124.º aniversário no
próximo dia 22 de Abril. Para assinalar
a data vai levar a cabo diversas iniciativas. Pelas 8h00 serão içadas as bandeiras
da associação e da Câmara Municipal de
Paredes. Posteriormente será celebrada
missa por alma de todos os directores,
músicas e sócios da Associação. Às 20h00
decorrerá um jantar comemorativo e às
22h00 haverá um concerto, com entrada
livre, levado a cabo pela Orquestra Ligeira do Vale do Sousa Big Band, na Casa da
Cultura de Paredes. A Associação convida e agradece a quem estiver interessado em associar-se para celebrar mais um
aniversário.

Banda de Música
de Cête
**

Homenagem ao Infante D.
Henrique

No próximo dia 5 de Abril, pelas
17h00, vai homenagear, mais uma vez,
uma grande figura histórica de Portugal - o Infante D. Henrique. É com muito
orgulho que a Banda de Música de Cête
foi convidada a abrilhantar este evento,
que contará com a presença de individualidades do país e que se realiza junto
ao Palácio da Bolsa de Valores no Porto.
Uma prova do empenho desta associação em estar presente em todas as solicitações com que é presenteada.

**

Passeio-convívio

Vai realizar no dia 25 de Abril mais
um passeio-convívio. O destino escolhi-

do foi a cidade de Viseu, mais concretamente o parque de merendas do Fontelo, um parque com todas as condições
para as mais variadas actividades. Os
interessados têm que levar apenas boa
disposição e muita imaginação e que
contactar a Direcção da Banda para a
marcação do respectivo lugar, até ao dia
18 de Abril.

**

Junta de Freguesia de
Rebordosa

Dia 5 de Abril, pelas 21h00, vai ter lugar no Pavilhão Rota dos Móveis em
Lordelo um Sarau Desportivo - Gala
de Fitness e Dança comemorativa do 2º
aniversário do Fit In Health Club, com o
apoio da Câmara Municipal de Paredes
e da Junta de Freguesia de Rebordosa.
Entrada livre.

Dias de não recolha
de lixo em 2008
** 25 de Abril
Dia da Liberdade

** 1 de Maio

Dia do Trabalhador

** 22 de Maio

Dia de Corpo de Deus

** 10 de Junho
Dia de Portugal

** 21 de Julho

Festas da Cidade e do Concelho

** 15 de Agosto

Dia da Assunção de Nossa Senhora

** 1 de Novembro
Dia de Todos os Santos

** 8 de Dezembro

Dia de Nossa Senhora da Conceição

** 25 de Dezembro
Natal

Horto Municipal............................................................................... 255776713
Linha de Ambiente........................................................................ 255 788 999
Polícia Municipal............................................................................ 255 788 917
Veolia, Águas de Paredes ............................................................ 255 880 770

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
CTIMM – Lordelo ........................................................................ 255 880 770
Hospital da Misericórdia de Paredes. .................................... 255 780 310
Hospital Padre Américo Vale do Sousa
(Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa)............................... 255 714 000
Santa Casa da Misericórdia de Paredes ................................ 255 780 220

FARMÁCIAS NO CONCELHO
Amaro da Costa, Rebordosa ..................................................... 224 442 073
Central - Lugar da Estação, Sobreira...................................... 224 330 541
Central de Rebordosa - Av. Eng. Adelino
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 - Edifício 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
Táxis de Paredes ............................................................................... 255776199
Tribunal de Paredes ........................................................................ 255788470
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Feira da Saúde

ROTA DOS MÓVEIS
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4, 5 E 6 DE ABRIL 2008
DAS 10H00 ÀS 18H00
PARQUE JOSÉ GUILHERME
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