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Intercasa

Paredes - Rota dos Móveis visitada
por 55.000 pessoas na Intercasa
Paredes – Rota dos Móveis
marcou uma presença forte na Intercasa - Salão Internacional de
Mobiliário, Decoração e Iluminação, que decorreu de 6 a 14 de Outubro, na FIL - Feira Internacional
de Lisboa.
Um enorme stand preto e vermelho com os nomes de todos os
expositores e parceiros identificou
o espaço Paredes – Rota dos Móveis que esteve localizado no Pavilhão 2 da FIL, ocupando cerca de
1/3 do espaço. Destacou-se no certame como um espaço de design
e decoração autonomizado, que
acolheu propostas de mobiliário
e decoração de cerca de 20 empresas do concelho. Esta foi mais uma
iniciativa da Câmara Municipal de
Paredes que contou com a parceria
da AEP – Associação Empresarial
de Paredes.
O espaço “Paredes – Rota dos
Móveis” integrou um auditório
próprio (onde tiveram lugar conferências sobre design, mobiliário
e decoração) e a exposição “Cadeira Parade”.

**

“Cadeira Parade” foi um
sucesso

Esta exposição mostrou cerca
de 40 cadeiras criadas por jovens
artistas plásticos da Escola EB 2,3
de Cristelo inspiradas em grandes
nomes da arte contemporânea.
Uma acção concertada entre
aquele estabelecimento de ensino
e a Câmara Municipal de Paredes
que contou com o apoio dos empresários de mobiliário do concelho de Paredes, que ofereceram
a matéria-prima e os respectivos
alunos lançaram mãos à obra, retratando obras dos melhores pintores e artistas plásticos do último
século.
Na sequência da Intercasa, a exposição “Cadeira Parade” foi instalada na sede da Edimpresa (grupo
Expresso, Visão, SIC, Casa Cláudia,
Caras, etc.) onde esteve patente até
dia 26, passando a seguir para a
Casa da Música, no Porto.

**

Intercasa divulgou
novas tendências em
mobiliário decoração e
design

Recorde-se que a Intercasa é
um certame anual que divulga os
mais recentes lançamentos, ao nível do design e tecnologia para o
lar.

Posicionada no mercado de forma a responder às constantes mutações do sector, esta feira aposta
na oferta de produtos de toda a fileira da casa e da decoração, que se
revelem diferenciadores, competitivos e imbuídos de valor acrescentado.
À semelhança da Mostra de
Mobiliário Paredes Rota dos Móveis, com esta iniciativa o Município apostou, mais uma vez, na promoção e divulgação do mobiliário
e design da Rota dos Móveis.
Para o Presidente da Câmara
Municipal de Paredes, Celso Ferreira, tratou-se de um evento muito importante, que representou
um momento histórico para as
empresas do concelho, que se envolveram num projecto comum
para estarem presentes na feira.
Celso Ferreira, diz que o espaço
Rota dos Móveis “revelou-se uma

referência, pois permite mostrar
o que de melhor fazem as empresas de Paredes - Rota dos Móveis.
Um espaço com bom gosto, sinónimo de inovação e qualidade dos
produtos”.
Fazendo um balanço francamente positivo da presença da
Rota dos Móveis na edição de
2007 da Intercasa, o edil paredense
pretende no próximo ano ampliar
a área naquele certame em pelo
menos mais 50 %. No futuro, a par
da aposta na Mostra de Mobiliário
de Paredes e na Intercasa, Celso
Ferreira avançou que o objectivo é
partir para outras feiras, designadamente Madrid e Paris, que acontecerá quando as empresas estiverem preparadas para o desafio .
O novo modelo de promoção
e divulgação da Rota dos Móveis
promete no futuro prestigiar ainda
mais o concelho de Paredes.
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Visita do Presidente da República

Cavaco Silva em visita ao concelho

“Paredes está no caminho certo”
Foi com grande entusiasmo e satisfação que os paredenses receberam
o Presidente da República em visita
ao concelho, no dia 14 de Setembro.
Em frente ao edifício da Câmara
Municipal foram muitas as pessoas
que aplaudiram Aníbal Cavaco Silva,
que posteriormente se dirigiu ao Salão Sobre onde já muitos o esperavam
para assistir à sessão solene.
Cavaco Silva realçou que era
imensa a alegria com que regressava
a Paredes “onde já estive várias vezes
noutras capacidades”.
Recorde-se que no âmbito desta visita o Presidente visitou a creche
Quintinha do Cândido , apadrinhou
a constituição da Associação Paredes
pela Inclusão Social (APPIS) e visitou
a Cácio, Indústria de Mobiliário, empresa com grande pujança, na freguesia de Vandoma.
No seu discurso, Cavaco Silva referiu-se, particularmente, ao grande
dinamismo e consciência social dos
empresários do concelho que têm um
papel importante na projecção da indústria de mobiliário .
Destacou que nesta visita pretendia, acima de tudo, apoiar e estimular
o projecto social da Câmara Municipal de Paredes de combate ao insucesso e abandono escolares.
Assinalou que se deve incentivar
os jovens portugueses a fazer formação profissional, para que no futuro
tenham melhores condições, sendo
que nesta tarefa pais, professores, autarcas, empresários e cidadãos em
geral têm que unir esforços. “Todos
temos que nos empenhar e unir esforços para reforçar a qualificação dos
portugueses”, vincou.
Cavaco Silva considera que “não
devemos incentivar os jovens portugueses a entrarem demasiado cedo
no mundo do trabalho, porque é um
risco para o desemprego e fomenta
a exclusão social”, resalvando que o
abandono precoce da escola atira os
jovens para a cave do edifício social.
Para o Presidente da República, a
educação é o elevador que permite
aos jovens subir na vida. “Sou exemplo disso pois recebi dos meus pais

APPIS junta mais de 40 empresas no
combate ao abandono escolar
O Município de Paredes foi o primeiro a associar-se ao desafio lançado pelo Presidente da República, no Roteiro pela Inclusão social, 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 vai intervir através da criação de uma rede de mediadores para a capacitação familiar nestas temáticas. Esta parceria permitirá obter uma comparticipação da EPIS em todos os custos do projecto de
75% no primeiro ano e de 25% nos dois anos seguintes.
A intervenção será feita em todas as escolas do concelho com 3.º ciclo e
incidirá sobre os 7.º e 8.º anos. Este trabalho global que abrangerá um universo de cerca de 2200 alunos, permitirá no final deste ano lectivo medir
os resultados obtidos com o projecto.
Paredes foi a primeira Autarquia a constituir uma associação para operacionalizar este projecto. A Associação Paredes Pela Inclusão Social (APPIS) conta com a participação de mais de 40 empresas locais, de resto, um
passo decisivo no combate ao abandono escolar e exclusão social em Paredes.
O Presidente da República, presente na assinatura da constituição da
APPIS, e respectivos empresários, que decorreu no Centro de Formação
Profissional da Indústria da Madeira e Mobiliário, em Lordelo, felicitou de
forma muito especial todos os parceiros esperando que “este exemplo possa fortificar”, pois “será benéfico para todos”.

a educação que foi o único elevador
que tive para chegar até aqui”.
Saudou, de forma particular, a iniciativa da Autarquia paredense, classificando de forma inovadora de combate ao abandono escolar. “Investir
nas crianças e jovens é o investimento mais rentável para o futuro do
país”, frisou Cavaco Silva.
Apostar na qualificação de mãode-obra é, na sua opinião, um “contributo decisivo para vencer o mun-

do competitivo em que as empresas
se inserem”.
Lembrou que as autarquias terão
que ter em mente na sua acção que
têm de ajudar as empresas na sua
competitividade e que tem de haver
maior cooperação e parcerias entre
empresas, designadamente no domínio de marcas, investigação e design.
Cavaco Silva dirigiu uma palavra
de coragem à Câmara Municipal de
Paredes “pela sabedoria demonstra-

da na aposta feita em relação às crianças e aos jovens, à vontade férrea de
sair desta posição que coloca Paredes, no que diz respeito à qualificação
dos jovens num lugar baixo. Só posso
aplaudir, só posso apoiar”. Felicitou
vivamente o Presidente da Autarquia
paredense. “Este é o caminho certo”.
Cavaco Silva ainda deixou a garantia de que “estarei sempre do vosso lado (Autarquia e empresários) em
tudo o que disser respeito à qualificação dos jovens de Paredes. É a aposta certa”.
Celso Ferreira recordou ao Presidente da República que em Paredes
cerca de 5,7% da população com mais
de 10 anos permanece sem qualquer
nível de ensino; 32,9% dos habitantes com idade superior a 10 anos possuem apenas o primeiro ciclo completo; 16,3% da população completou
o 2.º ciclo; 5,8 da população com idade superior a 18 anos tem o ensino secundário completo e 3,4% qualifica-

ções superiores.
É este cenário que o edil paredense
quer mudar, integrando um conjunto de iniciativas que se desenvolvam
em áreas como a escola, as famílias, as
empresas e as associações.
Destacou, designadamente, o esforço desenvolvido pela Autarquia no
que respeita ao fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo, recordando que, em apenas um ano lectivo,
“passámos de um universo de zero refeições da responsabilidade do Município para mais de 2500”. Um “esforço
titânico”, que em termos financeiros
representou um investimento de cerca de 5 milhões de euros do orçamento municipal.
Realçou, igualmente, o projecto da Carta Educativa, como sendo
um projecto que pretende resolver os
problemas estruturais do Município
que aposta na racionalização de todo
o parque escolar dentro da filosofia de
centros escolares.

4 · PAREDES · Fevereiro 2008

Ano lectivo 2007/2008

A forte aposta
do Município
na Educação

Autarquia assinalou início
do ano lectivo
O Município de Paredes assinalou, no passado dia 7 de Setembro,
o arranque do novo ano lectivo, reunindo cerca de 500 agentes
educativos do concelho num jantar realizado no Pavilhão Rota dos
Móveis, em Lordelo. O evento serviu para homenagear os docentes que
entretanto passaram ao regime de aposentação, dar as boas vindas aos
professores que começaram a leccionar, e ainda, apresentar o projecto
educativo para o ano lectivo em curso.

Município paredense faz grande investimento na Educação
Dando seguimento à
aposta clara que tem vindo a fazer
no sector da Educação, a Câmara
Municipal de Paredes deliberou, em
reunião de Executivo a atribuição
de vários subsídios.
No âmbito das atribuições e
competências das autarquias no que
respeita aos estabelecimentos de
ensino do 1.º ciclo do ensino básico e do ensino pré-escolar, designadamente em matéria de gestão dos
equipamentos educativos e apoio
ao desenvolvimento de actividades
complementares de acção educativa, o Executivo aprovou a atribuição
de subsídios para expediente, limpeza e aquisição de material pedagógico no valor de 71.590 euros.
Considerando os compromissos assumidos no ano lectivo
anterior, no que respeita ao reordenamento da rede escolar e
desenvolvimento das actividades
de enriquecimento curricular e
que os mesmos significam a disponibilização de transporte para a
deslocação de alunos para outras
escolas e para as piscinas e pavilhões desportivos para o desenvolvimento da actividade física e
desportiva, houve necessidade de
utilizar os recursos existentes e
proceder à cativação dos três autocarros do Município para estes
serviços.
Neste sentido, e à semelhança do
ano passado, a Autarquia paredense
vai atribuir uma verba de 6,50 euros por aluno, como forma de compensar os estabelecimentos de ensino pela privação do autocarro para
as visitas de estudo realizadas quer
pelos Jardins-de-infância, quer pelas escolas do 1.º ciclo do ensino
básico.
O valor global do subsídio a atribuir, tendo em conta o número de
alunos a frequentar cada estabelecimento de ensino será de 30.394 euros para o 1.º ciclo e de 11.726 euros
para o pré-escolar.
Recorde-se que o Município de
Paredes viu aprovada a candidatura
ao Programa de Generalização do
Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º anos e
de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular, abrangendo os
alunos do 1.º ao 4.º ano de todas as

Paredes aderiu à Associação
Internacional das Cidades
Educadoras

escolas do 1.º ciclo do ensino básico.
Neste sentido, atendendo a que o
plano de actividades proposto para
as escolas inclui o ensino de Inglês,
Música/Expressão Musical, Actividade Física e Desportiva e Expressão Plástica, o Executivo, deliberou, ainda, transferir a respectiva
verba para a aquisição de material
pedagógico. Uma vez formalizada
a parceria com os Agrupamentos

de Escolas para a implementação
do projecto, foi definida uma verba (13 euros) por aluno destinada
à aquisição de material pedagógico
(manuais, fotocópias e outro material de desgaste) que os professores/
Agrupamentos de Escolas consideram necessário para o desenvolvimento das diferentes actividades,
o que perfaz a quantia de 60. 788
Euros.

A Associação Internacional das Cidades Educadoras surgiu
num movimento criado em Barcelona, em 1990, e é constituída por
várias cidades a nível mundial, representadas pelas suas autarquias,
da qual fazem parte, actualmente,
300 Municípios, de 34 Países.
Tendo concluído o seu processo
de adesão, o Município de Paredes
já integra esta rede de Municípios
Educadores.
A peculiaridade deste projecto centra-se na ideia de que a cidade é por si só geradora de educação
para os seus habitantes, contendo
nela própria elementos fundamentais para uma formação integral dos
seus habitantes.
O conceito inovador desta Associação prende-se com a promoção e intercâmbio de experiências,
quer a nível nacional, quer internacional e visa colaborar com organismos como a ONU, UNESCO, entre
outros.
No seio desta Associação desenvolvem-se redes temáticas que serão trabalhadas pelo Município de
Paredes, como por exemplo, o combate ao abandono escolar, transição escola–trabalho, educação para
os valores, tecnologias de informação e comunicação, primeira infância, etc.

Este novo conceito de trabalho
em rede proporciona aos Municípios intervenientes a oportunidade
de partilhar os seus leques de saber,
junção de sinergias, ter acesso a iniciativas de vanguarda ao nível de intervenções educativas, combater as
desigualdades tanto na população
escolar jovem, como na população
em geral.
Através da adesão a esta rede internacional, o Município de Paredes assume-se como um Município
Educador, oferecendo importantes
elementos para uma formação integral, construindo uma verdadeira sociedade do conhecimento sem
exclusões, devendo ser considerada
como uma extensão efectiva do direito fundamental à educação.
Neste sentido, a Autarquia de
Paredes pretende aplicar uma política educativa ampla, com carácter transversal e inovador, compreendendo todas as modalidades
de educação formal e informal,
assim como as diferentes manifestações culturais e fontes de informação.
Com esta adesão pretende-se colaborar com diferentes organismos
e encontrar diversas formas de proporcionar uma melhor qualidade
de vida e maiores possibilidades de
intervenção comunitária.
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Ano lectivo 2007/2008
Plano Nacional de Leitura

O Plano Nacional de Leitura tem por desígnio elevar os níveis de
literacia da população, em particular a dos jovens.
Este projecto concretiza-se através de um conjunto de acções que estão
a ser lançadas em escolas, bibliotecas, junto das famílias, espaços que
visam promover o desenvolvimento de competências no âmbito da
leitura e da escrita.
Tendo as autarquias um papel fundamental no êxito deste programa,
o Município de Paredes aderiu a este projecto, através do qual serão
desenvolvidas, designadamente, actividades destinadas à promoção da
leitura.

ARTMATRIX

O Programa ARTMATRIX tem como objectivo incentivar a criação
de oficinas nas escolas EB 2,3 e secundárias do concelho, nas áreas
do teatro, dança contemporânea e novo circo, com a finalidade de
sensibilizar os alunos para o trabalho artístico, promovendo a autoconfiança e a valorização pessoal.
Este projecto culminará com a apresentação pública de um espectáculo
durante o Encontr’artes 2008.

Programa de Desenvolvimento de
Actividades de Enriquecimento
Curricular no 1.º ciclo do Ensino Básico
O município de Paredes assume, uma vez mais, a responsabilidade de proporcionar as Actividades
de Enriquecimento Curricular, sendo a entidade promotora deste programa no concelho.
Para isso, foi elaborado um plano
de actividades proposto às escolas
do concelho de Paredes, que inclui o
ensino de Inglês, Música/Expressão
Musical, Actividade Física e Desportiva e Expressão Plástica.
A planificação das actividades foi
feita em articulação com os Agrupamentos de Escolas e para cada
disciplina/área foi definido um projecto pedagógico abrangente a aplicar em todas as escolas do concelho,
numa perspectiva integrada, tendo
em conta designadamente a continuidade das actividades desenvolvidas durante o ano lectivo anterior

Alunos com
necessidades
educativas especiais
da Escola EB 2,3 de
Cristelo fazem estágio
na CM Paredes
O Município de Paredes acolhe,
durante este ano lectivo 5 alunos com
necessidades educativas especiais, da
Escola EB 2, 3 de Cristelo.
Estes alunos irão desenvolver o seu
trabalho na Casa da Cultura, Horto
Municipal, Oficinas e Paços do
Concelho.

Concurso de Cinema de Animação –
“Inventa a História, nós fazemos o filme”
Esta iniciativa destina-se aos alunos do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos
do ensino básico e tem como objectivo facultar aos alunos novas
experiências no âmbito do cinema de animação e do audiovisual,
através de um processo de execução faseada do programa de criação de
um filme animado.

Teatro e Poesia vão à escola

O Município de Paredes, à semelhança de anos anteriores, pretende dar
continuidade ao projecto “Teatro e Poesia vão à Escola”, resultado de
um protocolo assinado com a companhia de Teatro do Vale do Sousa,
que consiste na programação de um espectáculo para apresentar em
todas as escolas do concelho.
Pretende-se criar grupos de trabalho na própria sala de aula, no
sentido de sensibilizar a comunidade escolar para a Poesia e para
o Teatro incentivando, desta forma, a criação de hábitos culturais,
essencialmente na população mais jovem.

Concurso Artistas Digitais

e permitir a continuidade nos próximos anos lectivos.
A implementação das diferentes
actividades conta com o desempe-

nho de 119 profissionais, para um
universo de 180 turmas, que representa a participação de 4571 alunos.

O concurso visa promover o uso das novas tecnologias de comunicação
junto dos alunos de uma forma lúdica.
Sob o tema “O que quero ser quando for grande”, os alunos serão
convidados a elaborar um desenho, utilizando a ferramenta Paint da
Microsoft dando, desta forma, largas à sua imaginação.
Os desenhos serão publicados no site da Câmara Municipal de Paredes
e sujeitos a votação. O desenho mais votado será o grande vencedor do
concurso.

Refeições para todos

Investimento de cerca de 775.000 euros
O Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares, que avançou em
2006, tem como objectivo permitir
o melhoramento do funcionamento dos estabelecimentos de ensino,
por ser uma condição facilitadora
do programa de desenvolvimento
de Actividades de Enriquecimento
Curricular e de implementação do
conceito “Escola a tempo inteiro”.
A Autarquia paredense definiu
um investimento sem precedentes
para esta acção, no sentido de possibilitar o funcionamento de novos refeitórios, sendo que neste ano
lectivo abriram novos espaços, au-

mentando, assim, o número de estabelecimentos de ensino abrangidos (51) e cobrindo todas as escolas
que funcionam em regime normal.
Refira-se que, no passado ano lectivo, o Município conseguiu garantir
o serviço de fornecimento de refeições em cerca de 90% dos estabelecimentos e no presente ano lectivo abrange cerca de 95% do parque
escolar, ou seja, todas as turmas em
regime normal.
Todo o processo conta com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas, Juntas de Freguesia e algumas
Associações locais na gestão desta
componente no 1.º ciclo.
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Acção Social – Arraial Sénior

Mais de 3.000 idosos no I Arraial Sénior de Paredes
O pelouro de Acção Social da
Câmara Municipal de Paredes levou
a cabo a I Edição do Encontro Entre
Nós – I Arraial Sénior, no Pavilhão
Rota dos Móveis, em Lordelo.
O evento juntou mais de 3.000
pessoas e teve como objectivo dinamizar um encontro em simultâneo

com todos os seniores do concelho, para que, desta forma, tivessem
oportunidade de conviver e trocar
experiências.
Esta iniciativa vem dar resposta à necessidade sentida por grande parte da população sénior que
sente que não é valorizada na actu-

al sociedade e que é esquecido o seu
bem-estar, em detrimento de outras
faixas etárias.
O convívio teve início com um
almoço, ao qual se seguiu uma tarde recheada de animação. Quim
Barreiros, cantor bem conhecido
e muito apreciado, em especial pe-

los mais velhos, proporcionou momentos inesquecíveis e de grande
satisfação. A alegria estava estampada no rosto das centenas de pessoas que dançaram praticamente
toda a tarde.
O Presidente da Câmara de Paredes, Celso Ferreira, presente no

Encontro esclareceu que esta iniciativa tem como principal objectivo reduzir o sentimento de solidão
e ampliar a solidariedade .
Revelou, ainda, que a Autarquia
vai continuar a dinamizar vários
projectos junto dos mais idosos.
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Celso Ferreira
serviu “Sopa
Solidária”

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira,
associou-se à “Sopa Solidária”, uma iniciativa levada a cabo, pela primeira vez, pela Obra de Caridade ao Doente e ao Paralítico (OCDP).
O Autarca serviu refeições, provou a sopa e enalteceu a iniciativa.
Para Celso Ferreira todas as acções que ajudem a afastar a solidão dos
idosos são um passo importante na promoção social do concelho.
Recorde-se que a OCDP é uma associação sedeada em Castelões
de Cepeda. Fundada em Setembro de 1973, possui 3500 associados, a
quem disponibiliza serviços de assistência. Anualmente realiza uma
peregrinação ao Santuário de Fátima, que conta com a adesão de centenas de pessoas.
O seu responsável, o Padre Feliciano Garcês, diz que o principal
objectivo desta “Sopa Solidária” é proporcionar às pessoas carenciadas e idosas o acesso ao convívio e a uma sopa quente. “Há pessoas
que necessitam de uma refeição digna, numa mesa digna, tendo alguém com quem conversar”, refere o sacerdote.
Foi dado o primeiro passo. A partir desta altura, quinzenalmente,
às quintas-feiras, das 19h00 às 21h00, as portas da OCDP abrem-se
para os interessados na “Sopa Solidária”.
De acordo com Feliciano Garcês, trata-se de um projecto ambicioso que pretende acolher, designadamente, os idosos do concelho
que também têm histórias para contar. Com esta iniciativa pretendese fazer o levantamento de tradições, recolher dados do passado, que
poderão, numa fase posterior, ser editados, “para que as pessoas se
sintam valorizadas”, esclarece Feliciano Garcês.
Cada encontro para a “Sopa Solidária” terá um tema, para que as
pessoas que precisam e as mais solitárias possam explorar e partilhar.
Importa referir que, ao mesmo tempo, a OCDP vai disponibilizar
um conjunto de serviços a preços reduzidos.
Especialistas em fisioterapia, psicologia, advocacia, medicina geral e familiar estarão disponíveis naquela instituição para ajudarem
quem deles precisarem (sócios e não sócios), a custos reduzidos.

Município de Paredes
apoiou Conferência
Nacional de Educação
Artística
Realizou-se nos passados
dias 29, 30 e 31 de Outubro, na Casa
da Música do Porto, a Conferência
Nacional de Educação Artística.
O objectivo desta conferência, que contou com a presença da
Ministra da Educação, prende-se
com o debate da inclusão da arte
no sistema educativo, tendo reunido representantes de organizações governamentais e não governamentais.
O Município de Paredes apoiou
a iniciativa (cedeu, cadeiras e sofás)
e marcou presença através da mostra de vídeos, com os filmes vencedores do concurso de cinema de
animação “Inventa a História, Nós
Fazemos o Filme”. No decorrer desta acção esteve patente ao público
a exposição de cadeiras “Cadeira
Parade”.
A Ministra da Educação, Maria
de Lurdes Rodrigues, agradeceu à
Câmara Municipal de Paredes, na
pessoa do seu Presidente, Celso
Ferreira, presente no evento, todo
o apoio disponibilizado para esta
iniciativa.
Refira-se que é objectivo da
CNEA produzir uma série de recomendações sobre o desenvolvimento da Educação Artística nas
escolas e sobre a configuração do

ensino das artes, contribuindo para
uma maior consistência das práticas decorrentes dos quadros legais
existentes, e proporcionando elementos de reflexão para a sua eventual revisão.
Recorde-se que a CNEA decorreu da realização em Lisboa, em
Março de 2006, da Conferência
Mundial de Educação Artística da
UNESCO. Cerca de um milhar de
representantes, de mais de uma cen-

tena de países, afirmaram a importância da Educação Artística para
o desenvolvimento e apontaram os
seus principais caminhos no quadro dos desafios para o século XXI.
A Conferência desenvolveu-se em
torno de três temas principais: a importância da Educação Artística, a
criação de redes e parcerias no desenvolvimento da Educação Artística, e a formação de educadores para
a Educação Artística.
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CTIMM

Centro Tecnológico de Mobiliário
deverá arrancar em breve
As Câmaras de Paredes e de
Paços de Ferreira apresentaram em
conjunto o Diagnóstico Estratégico:
InMEI – Indústria do Mobiliário,
Estratégia de Inovação para a Região Norte - modelo de implementação de um Centro Tecnológico do
Mobiliário – CEIMP –, nas instalações do ex-CTIMM, em Lordelo.
Recorde-se que a INI Graphicsnet,
conceituada empresa de consultoria
alemã realizou um Diagnóstico Estratégico, cujas conclusões revelam
a importância de alavancar o cluster
da indústria da madeira e do mobiliário, com base na inovação tecnológica e design, assim como a ligação
urgente ao Ensino Superior.
Para o Presidente da Câmara
Municipal de Paredes, Celso Ferreira, este foi um momento de grande
satisfação pessoal, como Autarca e
como cidadão, um dia histórico . Segundo o edil está encerrado um projecto turbulento de falência do Centro Tecnológico .
Celso Ferreira pretende apresentar este e outros projectos numa audiência com o Ministro da Economia. Acrescenta que na forma como
o projecto nasce já há mudança de
mentalidades .
O projecto de constituição do
novo centro tecnológico está já “na
sua fase final” e será integrado num
projecto mais amplo de criação de
uma Academia Internacional de
Mobiliário.
Recorde-se que o ex-CTIMM foi
declarado falido em Julho de 2004,
na sequência de um passivo acumu-

“Queremos criar uma
entidade com uma
dimensão adequada à
realidade das empresas,
que conte com o
apoio quer da União
Europeia, quer do
Governo português.
Não queremos um
projecto megalómano.
Esse foi e será o nosso
compromisso”

lado de 400 mil euros e a sua estrutura física foi adquirida pela Câmara
Municipal de Paredes.
De acordo com Celso Ferreira é necessário que o projecto arranque “com humildade”, pois não
será intenção dos seus mentores
(autarquias e associações empresariais de ambos os municípios) criar
“um segundo monstro”. “Queremos
criar uma entidade com uma dimensão adequada à realidade das
empresas, que conte com o apoio
quer da União Europeia, quer do
Governo português. Não queremos um projecto megalómano.
Esse foi e será o nosso compromisso”, sublinhou.
O objectivo é que esta estrutura
sirva de apoio ao cluster do mobiliário
existente nos concelhos de Paredes e

Paços de Ferreira, que produzem 75
por cento do mobiliário português,
nomeadamente nas áreas tecnológica,
de formação e do design.
Celso Ferreira adiantou que o
novo Centro Tecnológico do Mobiliário funcionará de uma forma “ágil”,
com o máximo de oito colaboradores e uma grande colaboração com
universidades.
No mesmo sentido, o Presidente da Câmara de Paços de Ferreira,
Pedro Pinto, destacou a importância
do trabalho de cooperação. “A Academia de Mobiliário é um momento muito importante. Não é o final
de um trabalho, mas uma guia de
marcha para um trabalho ambicioso. Este é o ponto de partida para novos desafios”.
O projecto teve como objecti-

vo final a criação de um modelo de
inovação para o sector do mobiliário, em particular para a realidade
empresarial existente neste sector,
nos concelhos de Paredes e Paços de
Ferreira.
Para cumprir este objectivo, foi
necessário estudar todas as variáveis
que permitem definir com rigor e
objectividade um modelo sustentável que imponha neste sector uma
nova dinâmica produtiva e empresarial.
Assim, através do modelo OPIB,
foi possível cobrir as vertentes da
Oferta produtiva (para ter conhecimento real da capacidade industrial
e seus principais problemas, focalizando nos concelhos de Paços de
Ferreira e Paredes, onde existe uma
elevada taxa de concentração de empresas neste sector), Procura (para
poder definir uma estratégia consistente a 5/10 anos e não responder apenas a necessidades de curto
prazo), Oferta científico-tecnológica- Investigação, e estruturas semelhantes a nível internacional (Benchmarking).
Refira-se que com este projecto
pretendeu-se elaborar um estudo de
desenvolvimento estratégico, apurando objectivamente quais os serviços estruturantes necessários para
as empresas do mobiliário e da madeira, que permitem às mesmas, a
médio e longo prazo, alcançar bons
níveis de competitividade, criando
empregos sustentados e qualificados,
procurando deste modo gerar riqueza na região.

horas, num total de 1440 horas de
formação.
De acordo com o Presidente da
Câmara Municipal de Paredes, Celso
Ferreira, o momento da rubrica do
acordo com Viseu para a realização
do primeiro CET em Paredes foi de
grande satisfação. Lembrou, a título

de exemplo, que são várias as fábricas de móveis que procuram designers e que o único estabelecimento
de ensino que existe forma apenas
uma dezena de pessoas por ano.
A formação profissional fica assim mais perto de onde existem mais
saídas profissionais.

Câmara de Paredes celebra Protocolo
com Escola Superior de Tecnologia de Viseu
Curso de Especialização Tecnológica de Técnico de Design de Mobiliário em Paredes
significa mais formação profissional onde é necessária e mais saídas profissionais
No decorrer da apresentação
do Diagnóstico Estratégico: InMEI –
Indústria do Mobiliário, Estratégia de
Inovação para a Região Norte (modelo
de implementação de um Centro Tecnológico do Mobiliário – CEIMP), que
decorreu no ex-CTIMM, em Lordelo,
a Câmara Municipal de Paredes assinou um protocolo com a Escola Superior de Tecnologia de Viseu (ESTV).
Este protocolo tem por objectivo
a implementação do Curso de Especialização Tecnológica – “Técnico de
Design de Mobiliário”, a promover
pela ESTV, em Paredes.

O Curso de Especialização Tecnológica (CET)– “Técnico Design
de Mobiliário” será desenvolvido e
acompanhado técnica e pedagogicamente pelos docentes afectos ao
Departamento de Engenharia de
Madeiras, como garantia de qualidade de formação.
Objecto de registo na DirecçãoGeral do Ensino Superior sob o nº R/
CET – 67/2007, o Curso decorrerá
durante 11 meses, em regime diurno,
correspondendo aos anos lectivos de
2007/2008 e 2008/2009, nas instalações do extinto CTIMM, em Lordelo.

Os titulares do Diploma do
Curso de Especialização Tecnológica – “Técnico de Design do
Mobiliário”poderão ter acesso ao
curso de Engenharia de Madeiras,
sendo que a Escola Superior de Tecnologia de Viseu compromete-se a
disponibilizar vagas para o efeito.
O CET contempla uma carga horária escolar de 840 horas repartidas
pela componente de formação geral
e científica, 126 horas, e pela componente de formação tecnológica,
714 horas, e um período de formação em contexto de trabalho de 600
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Descoberta Gastronómica

II Edição “À Descoberta
da Gastronomia
da Rota dos Móveis”
A Câmara Municipal de Paredes promoveu nos fins-de-semana de Novembro, a II
edição do evento “À Descoberta da Gastronomia da Rota dos Móveis”, numa viagem pelas
tradições da culinária paredense.
A iniciativa visou promover os restaurantes locais e as suas riquezas gastronómicas,
divulgar os produtos da região, nomeadamente os vinhos produzidos pela Adega Cooperativa de Paredes, desenvolver o concelho
e dinamizar a sua economia.
15 restaurantes aderiram a esta acção,
onde foi saboreada a gastronomia e o delicio-

População de Sobrosa agradece
à Autarquia espaço de lazer
A Câmara Municipal de Paredes inaugurou, recentemente, o Jardim Soverosa. A obra foi realizada
em parceria com a Obra de Assistência Social da Freguesia de Sobrosa e é
uma valência muito importante, devido à sua localização (perto do Centro de Dia).
Com uma área total de cerca de
5.000 metros quadrados, este espaço
de lazer contempla, designadamente,
um lago, um parque infantil, zonas
pedonais, um palco multi-funções e
um recinto para jogos tradicionais,
que totalizam um investimento de
cerca de 80 mil euros.
A população de Sobrosa acolheu
com grande satisfação este novo espaço verde.
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, relembrou que com esta obra a Autarquia
cumpriu na íntegra mais um compromisso com a Junta de Freguesia local.
O Presidente da Junta de Freguesia de
Sobrosa, André Santos, saudou o excelente entendimento existente com
a Câmara Municipal, o que tem contribuído para a melhoria da qualidade
de vida da população.

Celso Ferreira avançou que no
decorrer deste ano será feito um
grande investimento na pavimentação de ruas do concelho, exemplificando com as daquela localidade. Garantiu que será feita, de igual
modo, uma grande aposta na iluminação pública do concelho, colmatando algumas deficiências que

ainda se verificam, declarações aliás
acolhidas com grande satisfação pela
população presente.
A população de Sobrosa passou
a tarde desfrutando do novo jardim
da freguesia, assistindo à actuação de
uma banda de música ligeira e onde
foi servido um lanche com os autarcas locais.

so doce Cavaco, tradicional de Paredes.
De destacar, que no dia 11 de Novembro,
a Adega Cooperativa de Paredes ofereceu vinho verde tinto novo a todos os clientes dos
restaurantes aderentes.
No dia 24 teve lugar um passeio de todo o
terreno - “TT À Descoberta da Gastronomia
da Rota dos Móveis” – pelo concelho de Paredes. Os 50 jipes que percorreram o concelho
tiveram passagem garantida pelos restaurantes que aderiram a esta iniciativa da Rota dos
Móveis.
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Semana Ambiente
A VII edição do evento teve como
objectivo movimentar a comunidade escolar do concelho em torno do
projecto “Educação Ambiental pela
Arte”, que incorpora a formação ambiental para a tomada de consciência
e o desenvolvimento de competências no ambiente, numa perspectiva
inter e multidisciplinar.
O início da actividade teve lugar, com um percurso pedestre “De
Norte a Sul”, de 16 quilómetros, ao
qual aderiram cerca de 70 pessoas
e que foi delineado com o objectivo de mostrar à população em geral
uma alternativa de prática desportiva, conciliando a descoberta do concelho de Paredes, a cultura e o ambiente de uma forma lúdica e com
a garantia do encontro com o património e com a natureza.
O percurso pedestre teve passagem pelas freguesias de Lordelo,
Rebordosa, Vandoma, Baltar, Cete,
Parada de Todeia e Sobreira. Em termos de áreas de elevado interesse,
atendendo ao património ecológico ou paisagístico os participantes
tiveram oportunidade de visualizar
o vale do Rio Ferreira, ponte “romana”, moinhos, a muralha da serra do
Muro, a cascata do covão, o Mosteiro
de Cete, as minas de Castromil, entre outros.
Em parceria com a Associação
Empresarial de Paredes foi organizada uma palestra – Ambiente e Indústria – que teve como objectivo fornecer esclarecimentos aos interessados,
designadamente empresários, sobre
a área ambiental, certificação e gestão de resíduos.
A apreensão da necessidade de
conhecimentos contínuos numa
aposta clara de desenvolvimento, de
capacidade de competência e rigor
na aplicação no quotidiano da população em geral e, em particular das
empresas e/ou indústrias permitiu
enquadrar a palestra no seguimento
dos propósitos da semana do Ambiente, pela pertinência dos temas
abordados, pelas entidades convidadas e pela sua actualidade.
De acordo com o Vereador responsável pelo Pelouro do Ambiente,

Aposta ganha no Ambiente
A Câmara Municipal de Paredes dedicou a semana
de 21 a 28 de Outubro ao Ambiente
Pedro Mendes, a “estratégia assumida pela Autarquia no que respeita ao
Ambiente é a correcta”.
Gualter Morgado, Secretário-Geral da Associação Empresarial de Paredes referiu que a instituição que representa está disponível para apoiar
os empresários, designadamente no
que concerne ao licenciamento industrial.
Na semana reservada ao Ambiente, a Autarquia apresentou o projecto
“Educação Ambiental pela Arte” que

pretende desenvolver ao longo deste
ano lectivo. Numa primeira fase envolveu um conjunto de workshops,
dirigidos a professores e alunos do
1.º ciclo e, numa segunda fase, será
alargado durante o ano lectivo e
envolverá um número superior de
turmas, representativas de todos os
Agrupamentos de Escolas.
Será desenvolvido com os alunos, professores e técnicos nas áreas da educação ambiental, música, dança, expressão corporal e

expressão plástica. Culminará com
a apresentação no Dia Mundial do
Ambiente, a 5 de Junho, de um espectáculo que contará com a participação de todos os envolvidos.
No ano lectivo de 2008/2009, a
temática ambiental a explorar pelos
alunos durante as acções de formação ambiental e os workshops artísticos temáticos é a Energia que, por
sua vez, vai servir de mote à encenação participada pelos alunos a
mostrar aos pais, familiares e a toda

a comunidade e que encerrará o
projecto.
Refira-se que o projecto «Educação Ambiental pela Arte» visa o desenvolvimento bio-psico-sócio-motor das crianças, pondo em “jogo” a
sua expressividade, a criatividade
e consciência de valores estéticos
e ético-morais, ao incorporar as
áreas artísticas temáticas da dança educacional, expressão dramática e expressão musical em simultâneo com a formação ambiental.

Colaboradores da
Autarquia de Paredes
assinalam S. Martinho
É na festa de S. Martinho que se realizam os
tradicionais magustos, característicos do Outono. A
Câmara Municipal de Paredes assinalou a data, levando
a cabo, no passado dia 9 de Novembro, no Pavilhão
Municipal de Paredes, o tradicional Magusto, ao qual
compareceram muitos funcionários e colaboradores.
Uma oportunidade de convívio que o Presidente
da Câmara Municipal, Celso Ferreira e a sua equipa
atribuem grande importância e querem preservar.

Fevereiro 2008 · PAREDES · 11

Semana Ambiente

Fomentar o “jogo” imaginativo é
trazer para o espaço formal “escola”
a informalidade inerente à actividade natural da criança. Motivar e
sensibilizar os professores e alunos
para questões de educação ambiental e criar hábitos de trabalho individual e em grupo, estimulando a
pesquisa e a investigação, perspectivando atitudes de autonomia são alguns dos objectivos do projecto.
O encerramento da Semana do
Ambiente foi de grande interesse para a população em geral, que
compareceu, em grande número, no
Parque da Cidade de Paredes. Teve
como principal parceiro a Guarda
Nacional Republicana (GNR), que
desenvolveu várias actividades, das
quais se podem destacar demonstrações de meios cino e equestres, escola segura, armamento, sepna, etc.
Presentes no encerramento das
actividades ambientais estiveram o
Presidente da Câmara Municipal de
Paredes, Celso Ferreira, e o Vereador
do Ambiente, Pedro Mendes. Celso
Ferreira fez um balanço muito positivo do evento, realçando a envolvência bastante significativa particularmente por parte das escolas, onde
a Autarquia está a fazer um grande
investimento, pois os hábitos mudam-se desde a infância. O objectivo
é alertar a comunidade para a crescente preocupação com a envolvente
ambiental. “Esta iniciativa vai ajudar
para que no futuro possamos conti-

nuar a liderar o dossier do ambiente
na região”, afirmou.
O Autarca paredense anunciou
que, em conjunto com a Junta Metropolitana do Porto, “estamos quase
a anunciar um Parque Florestal que
vai servir a Área Metropolitana do
Porto e ocupar uma extensa área do
concelho de Paredes”.

Concelho de Paredes mais limpo com novo
horário de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos
A Câmara Municipal de Paredes alterou o horário de recolha dos resíduos sólidos urbanos realizada aos sábados. Com
este novo horário será reduzida a acumulação de lixo nos contentores durante
o fim-de-semana contribuindo para um
ambiente mais saudável e um concelho
mais limpo.
A Autarquia continuará a ouvir os munícipes de forma a corresponder com as melhores soluções para assegurar a satisfação
das suas necessidades. Este compromisso é
assumido pelo Executivo como manifestação da vontade de todos os intervenientes

neste processo, assegurando que esta política de qualidade se manterá actualizada e
adequada às necessidades de todos os munícipes e aos objectivos do Município.
Refira-se que a Câmara Municipal de Paredes dedica muito do seu esforço à prestação dos serviços de recolha de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU) e equiparados a urbanos, incluindo a recolha selectiva de materiais recicláveis e a manutenção da higiene e
limpeza urbana. Neste sentido, a recolha de
resíduos constitui um serviço que permite um grau de inovação consideravelmente
amplo e contínuo. A Autarquia tem vindo

a desenvolver políticas que visam a melhoria da qualidade, através da incorporação
de novas estratégias, ao nível da definição e
controlo de itinerários e dos sistemas de informação, que permitem uma relação mais
personalizada com os munícipes.
Como forma de dar resposta à mudança de comportamentos e às exigências que
cada vez mais se colocam no dia a dia dos
paredenses, que deixam as arrumações e as
limpezas das residências para os sábados de
manhã, a autarquia paredense procurou dar
uma resposta mais eficaz ao nível da recolha dos resíduos efectuada nesse dia.

No mesmo sentido, Pedro Mendes, enalteceu o sucesso da VII Semana do Ambiente. Realçou que começa a assistir-se a uma crescente
consciencialização ambiental e que
as apostas da Autarquia paredense
na melhoria do ambiente e na qualidade de vida dos paredenses já dão
frutos.

Novo horário de recolha de RSU

Os circuitos realizados entre as 6h00 e as 12h00
passam a ser recolhidos entre 15h00 e as 20h30
(freguesias de Aguiar de Sousa, Baltar, Beire,
Besteiros, Bitarães, Castelões de Cepeda (zonas:
Oural, S. José, Estrebuela, Monte da Vila, Sedouros,
Marginal do Rio Sousa e Estação); Cristelo, Duas
Igrejas, Gondalães, Louredo, Madalena (excepto a
inserida na cidade de Paredes), Mouriz (excepto a
inserida na cidade de Paredes), Recarei, Sobreira,
Sobrosa, Vandoma, Vila Cova de Carros e Vilela.
Os circuitos realizados entre as 20h00 e as 02h00
passam a ser recolhidos entre as 21h30 e as 03h00
(cidade de Paredes, Astromil, Cete, Gandra, Lordelo,
Parada de Todeia, Rebordosa, Sobreira (zona de
Castromil).
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Timor

D. Basílio do Nascimento, Bispo
de Baucau, visitou Paredes
Geminação de Paredes com Baucau vai ser uma realidade
O Bispo de Baucau, D. Basílio do
Nascimento, visitou, na primeira semana de Novembro, o concelho de
Paredes.
A visita ocorreu no seguimento
do projecto de cooperação da Autarquia de Paredes com a Diocese de
Baucau. Em Março passado, foi inaugurado em Baucau, pelo então Primeiro Ministro de Timor Leste, José
Ramos Horta, pelo Presidente da
Câmara Municipal de Paredes, Celso
Ferreira e pelo Bispo da Diocese de
Baucau, D. Basílio do Nascimento, o
Centro Tecnológico de Baucau – Paredes Rota dos Móveis, que resultou
do projecto “Uma Fábrica para Timor”, fruto de uma conjugação de
esforços que permitiu a construção

de uma fábrica de mobiliário, com
máquinas doadas por empresários
do concelho.
Neste momento, essa fábrica, a
maior de Baucau, emprega 37 timorenses e a sua produção já serviu para
mobilar um hotel criado naquela região. No entanto, de acordo com D.
Basílio do Nascimento ainda “falta formação, pois existem dois formadores
portugueses, que são manifestamente
insuficientes para as necessidades”.
O Bispo de Baucau lançou o repto ao Município de Paredes tendo
em vista a geminação com Baucau,
província de Timor.“Não competiria
ao Bispo materializar esta ideia, mas
poderiam ser as entidades oficiais”,
sublinhou.

O Presidente da Autarquia, Celso Ferreira, aproveitou a visita do
responsável pela Diocese de Baucau
para divulgar a entrega de uma máquina de blocos para a construção
civil e a recolha de várias dezenas de
máquinas de costura que servirão
para dinamizar projectos semelhantes ao da fábrica de mobiliário.
Para breve estará o anúncio de
um projecto de cooperação, desta
feita entre empresários de Paredes e
S. Tomé e Príncipe.

**

“Olhados como nós” na
autarquia paredense

D. Basílio do Nascimento presidiu à inauguração de uma exposição de fotografia sobre Timor.

“Olhados como Nós”, da autoria do
jornalista José Vinha, apresentou
diversas imagens de pessoas e paisagens timorenses, que estiveram
patentes no edifício novo da Câmara Municipal de Paredes até ao dia 3
de Janeiro de 2008.

A exposição retratou um conjunto de fotografias de Timor e dos
timorenses aquando da visita do
jornalista ao Centro Tecnológico
de Baucau – Paredes Rota dos Móveis, no momento da sua inauguração.

“Uma Fábrica para Timor” – Parceria com a Diocese de Baucau
A Câmara Municipal de Paredes promove, desde 2001, uma acção
de solidariedade/cooperação com a
Diocese de Baucau, com o objectivo de
apoiar a criação, naquele território, de
uma unidade industrial do sector do
mobiliário.

**

O projecto

1. O projecto, então designado
“Uma Fábrica para Timor”, resulta de
um protocolo estabelecido com o bispo D. Basílio do Nascimento, da Diocese de Baucau, que para esse efeito
construiu um edifício com uma área
de 1.570 metros quadrados. Para a sua
concretização, a Autarquia de Paredes
criou a Associação para a Cooperação
com Timor sendo o padre Feliciano
Garcês o interlocutor entre a Câmara e
a Diocese de Baucau.

**

Cooperação dos
industriais

2. Esta iniciativa arrancou com um
convite dirigido às 1268 fábricas de
mobiliário existentes no concelho de
Paredes, no sentido de cederem gratuitamente equipamento fabril, em bom
estado de funcionamento e conservação, para criar aquela unidade industrial em Timor. O convite resultou na
adesão de cerca de três dezenas de empresas e que excedeu as expectativas
iniciais, tendo ocorrido o carregamento do primeiro contentor em Fevereiro de 2006.

**

Contentores enviados

3. Até ao final de 2006, foram enviados três contentores, sendo dois deles
de 40 pés, devido às grandes dimensões do equipamento enviado.

**

Objectivos de formação

4. Numa primeira fase, a colaboração da Autarquia de Paredes possibilita
a produção de mobiliário escolar para
as escolas e produção de carpintaria
para a reconstrução do país.
No entanto, o objectivo é proporcionar o aparecimento de novas profissões ligadas ao sector da madeira e
do mobiliário, aproveitando a abundância de matéria-prima existente em
Timor.
Para esse efeito, a autarquia inicialmente deslocou técnicos para a montagem da fábrica, e formadores que
irão dar início ao processo.
O protocolo prevê, também, que a
Diocese de Baucau articule com programas específicos de cooperação a
formação profissional anual de novos
operários.

**

Importância da formação

**

Valor do projecto

5. A formação profissional destes
novos operários reveste-se de importância crucial, mormente no âmbito da “Saúde, Higiene e Segurança no
Trabalho”.
6. Com o valor global das máquinas a rondar os 600 mil euros, este projecto de cooperação concede à nova
unidade de Baucau, que se designa por
Centro Tecnológico de Baucau – Paredes Rota dos Móveis, condições para,
muito em breve, assegurar a completa
criação e produção de linhas de mobiliário escolar e carpintaria para a reconstrução do território.

**

Campanha de
solidariedade adicional

7. No âmbito do projecto “Uma

Fábrica para Timor”, o Bispo de Baucau apresentou no dia 7 de Julho 2006
uma campanha de solidariedade com
o povo de Timor, também promovida
pela Câmara Municipal de Paredes.
Esta iniciativa visou enviar para a
população de Baucau bens diversos,
como livros, roupas, brinquedos e ferramentas de uso quotidiano como ancinhos, enxadas, picaretas.
Num encontro com a Comunicação Social, D. Basílio do Nascimento
fez o balanço do projecto “Uma Fábrica para Timor” e anunciou esta nova
acção de angariação de bens para o
povo de Timor.

**

Inauguração da fábrica

8. Esta unidade industrial do projecto “Uma Fábrica para Timor” foi
inaugurada no passado dia 19 de Março, em Baucau.
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Timor

Celso Ferreira recebido
por Ramos Horta

tos de cooperação que o Município
viesse a desenvolver.
Neste sentido, o projecto foi já
apresentado à Presidência da República Portuguesa por forma a solicitar o Alto Patrocínio da Presidência
da República para a C.T.E.P. 2008.

**

Paredes assume novos projectos de cooperação com Timor
O Município de Paredes, no
âmbito da sua estratégia de internacionalização e responsabilidade social, procura desenvolver projectos
de cooperação que permitam partilhar o know-how da indústria tradicional e dominante no concelho: o
design e fabrico de mobiliário.
O projecto “Uma Fábrica para
Timor” foi o primeiro passo de uma
nova estratégia deste Município,
que juntou meios e esforços do concelho que permitiram instalar uma
fábrica de mobiliário em Baucau,
bem como dar formação aos seus
colaboradores.
Numa primeira fase, a nova unidade industrial de Baucau dedicouse à produção de linhas de mobiliário escolar para a reconstrução
do território, alargando depois gradualmente o seu âmbito produtivo, para fazer face às necessidades
do país e eventualmente exportar,
aproveitando a qualidade das madeiras timorenses.
A fábrica, actualmente em plena
laboração, planeia já a sua ampliação mercê do crescente número de
encomendas.
O Presidente da República Democrática de Timor Leste, José Ramos Horta, esteve no passado mês

de Novembro em visita oficial a
Portugal. Na altura, foi homenageado com um jantar de Estado no
Palácio Nacional de Queluz, pelo
Presidente da República Portuguesa, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, altura em que se encontrou
pela primeira vez, na qualidade de
Presidente da República, com Celso Ferreira.
Dias depois voltaram a encontrar-se para discutir novos acordos
de cooperação entre o Município de
Paredes e Timor Leste.
O Município de Paredes, vai realizar, em Outubro de 2008, uma
conferência de doadores para máquinas industriais e utensílios agrícolas destinados a Timor Leste.
Esta cimeira pretende juntar empresários nacionais e internacionais permitindo junto das empresas
aderentes, angariar máquinas agrícolas e industriais, em perfeito estado de funcionamento, doá-las ao
Município de Paredes ao abrigo da
Lei do Mecenato Cultural, que então as transferirá para Timor para a
promoção e desenvolvimento cultural e profissional da população de
Baucau.
A preparação desta cimeira implica um levantamento das neces-

sidades de Timor Leste de forma a
adequar as ofertas às reais necessidades específicas do território.
Este será também o primeiro
passo e ao mesmo tempo, o primeiro resultado prático, no sentido da
geminação entre Paredes e Baucau,
um desafio lançado pelas autoridades timorenses, que o Município de
Paredes recebeu com a maior satisfação.
O acordo para a realização da
C.T.E.P. 2008 (Cimeira por Timor
em Paredes 2008) foi subscrito pelo
Presidente timorense, José RamosHorta, que também estará presente
nesse evento, e pelo Presidente da
edilidade, Celso Ferreira.
“Acertámos os detalhes para a
organização dessa cimeira, que irá
decorrer, em Outubro de 2008, em
Paredes, com a presença do Presidente Ramos Horta e do Bispo de
Baucau, D. Basílio do Nascimento”,
declarou Celso Ferreira, após o encontro.
Este novo projecto de cooperação de Paredes com a mais jovem
nação asiática vem dar seguimento
ao bem sucedido projecto “Uma Fábrica para Timor”. “O êxito do primeiro projecto leva-nos a crer que
este modelo de cooperação poderá

vir a registar idêntico sucesso em
outras áreas, nomeadamente industriais e agrícolas”.
“A cimeira de doadores é um
grande projecto e que me deixa
muito entusiasmado quanto ao seu
sucesso, face à necessidade de cooperação entre Portugal e TimorLeste, um país que nas últimas décadas se tem visto a braços com a
estagnação”, considerou o Presidente da Câmara Municipal de Paredes.

**

Paredes solicita Alto
Patrocínio do Presidente
da República Portuguesa

O Município de Paredes tudo
fará para que este seja o ponto de
partida para uma nova fase de cooperação entre Timor Leste e Portugal, envolvendo directamente a
sociedade civil, através dos empresários locais, nacionais e internacionais.
Por ocasião da visita de Sua Excelência, o Senhor Presidente da
República Portuguesa, Professor
Doutor Aníbal Cavaco Silva, ao
concelho de Paredes, no passado
dia 14 de Setembro, Paredes acolheu com muita honra o seu incentivo e interesse por futuros projec-

Ramos Horta dá o seu
aval à geminação Paredes
/ Baucau

A ideia da geminação foi lançada
pelo Bispo de Baucau, mas prontamente apoiada pelo Estado timorense, através do seu Presidente, Ramos Horta.
“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 Celso
Ferreira.

**

Câmara de Paredes,
Diocese de Baucau e
ANIVEC mobilizam-se
para enviar máquinas de
costura para Timor Leste

A cooperação deu mais um passo quando, dias depois, D. Basílio
do Nascimento, assinou em Lisboa,
com a ANIVEC (Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e
Calçado) e a Câmara Municipal de
Paredes, um protocolo que prevê o
envio de máquinas de costura para
a Diocese timorense de Baucau, que
ficará responsável pela preparação
de instalações para acolher uma oficina de confecções.
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xiv Mostra de Mobiliário Paredes Rota dos Móveis
acolheu mais de 30.000 visitantes

Sucesso estrondoso

Parque Empresarial de Paredes acolhe mais uma
empresa

As Mostras de Mobiliário de Paredes Rota dos Móveis têm vindo a cativar
cada vez mais público, maioritariamente oriundo de Espanha, norte e
centro de Portugal, sendo já consideradas por muitos, uma referência em
feiras de fabricantes de mobiliário abertas ao público em Portugal.

Decorreu de 2 a 10 de Junho,
no Pavilhão Rota dos Móveis, em
Lordelo, a XIV Mostra de Mobiliário
Paredes Rota dos Móveis, uma organização da Câmara Municipal de Paredes em parceria com a Associação
Empresarial de Paredes.
A este certame que seguiu o modelo das principais feiras internacionais
acorreram mais de 30.000 visitantes.
O Secretário de Estado Adjunto, da
Indústria e Inovação presidiu à cerimónia de abertura. Castro Guerra,
acompanhado do Executivo Municipal, do Presidente do IAPMEI, Jaime
Andrez, dos responsáveis pela Associação Empresarial de Paredes, pelo
Assessor do Primeiro-Ministro para
os Assuntos Sociais, Artur Penedos,
por responsáveis de entidades ligados
ao mobiliário, de associações do concelho, de empresários, entre outros,
visitaram os cerca de 50 empresários
presentes.
A área útil reservada para a referida edição foi de cerca de 5.000 metros
quadrados (o dobro da edição anterior), sendo que a tenda exterior criada para o efeito representou cerca de
metade desta superfície.

“Um espaço de empreendedorismo como este é único no país e representa a capacidade de inovar também
no conceito das feiras em Portugal”,
afirmou o Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira.
Considera que o evento é o
exemplo de como a promoção deve
ser feita, fazendo do design e da decoração peças chave do sucesso empresarial .
Do ponto de vista sócio-económico, Celso Ferreira, assegurou que Paredes é um território inserido na lógica da Área Metropolitana do Porto,
que reúne “todas as condições para a
sua integração”, mas que “erradamente” está inserido na NUT III Tâmega .
O edil paredense garante que a
XIV Mostra de Mobiliário Paredes
Rota dos Móveis é um evento de
prestígio com preocupação no valor
acrescentado, na qualidade dos produtos e dos ambientes e tudo isto com
a garantia total de fabrico nacional.
O ambiente da Mostra, inspirado
nos pavilhões de prestígio das mais
importantes feiras internacionais,
procurou dar protagonismo aos produtos. Temos a grande convicção que

Câmara Municipal
cativa Investimento
de 9 milhões de euros

esta solução nos permitirá atingir,
como evento de prestígio, idênticas
iniciativas das feiras de Milão, Paris e
Valência .
Castro Guerra assegurou que “o
concelho de Paredes tem a felicidade,
por comparação com outros concelhos, nomeadamente do interior, de
ter uma classe empresarial com um
potencial fortíssimo de criação de riqueza, como pode observar-se na visita aos stands”.
O programa paralelo da Mostra
contemplou ainda a realização de diversos seminários.
O volume de vendas atingiu valores record, “muito interessantes”, conforme referiu um dos expositores/fabricante de mobiliário.
Políticos, empresários, designers,
decoradores e público em geral elogiaram a aposta vencedora na qualidade e novo design de mobiliário, por
parte das empresas de Paredes.
Celso Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Paredes, mostrouse muito satisfeito com o êxito do
certame, anunciou que “o crescente
sucesso deste evento mais do que justifica a aposta num evento bianual”.

A Câmara Municipal de Paredes e a Parque Invest, parceira da Autarquia, assinaram mais um contrato-programa com vista à instalação
da oitava empresa no Parque Empresarial de Paredes.
A Montalgrua dedica-se à actividade de aluguer de equipamentos/
gruas.
Implantada no mercado desde 1978, a Montalgrua – Representações
e Aluguer de Gruas, Lda. procura desde essa altura direccionar a sua
evolução para os elevados padrões de qualidade e segurança que a actividade exige. Tem como principal objectivo orientar toda a laboração de
forma a proporcionar aos clientes as melhores soluções para a resolução
dos seus problemas.
Refira-se que a Montalgrua dispõe de meios técnicos e humanos que
permitem encarar o futuro com optimismo de forma a proporcionar os
níveis de satisfação elevados que os clientes cada vez mais solicitam.
De acordo com o responsável pela empresa, Alexandre Pinheiro, a escolha recaiu no Parque Empresarial de Paredes por vários motivos, designadamente a sua “localização, a isenção de taxas, as condições únicas
da infra-estrutura e o óptimo trabalho que tem sido desenvolvido quer
pela Câmara, quer pela Parque Invest, no sentido de criarem as melhores
condições para que nos pudéssemos lá instalar”.
Recorde-se que o referido Parque é considerado um dos pólos de excelência, devidamente infra-estruturado, com óptimas acessibilidades e
excelente localização geo-estratégica.
Com a previsão de um investimento de 9 milhões de euros (envolve
o terreno, a infra-estrutura e o equipamento) e a criação de 25 postos de
trabalho, que serão recrutados preferencialmente na região, a empresa
prevê desenvolver a sua actividade no Parque Empresarial de Paredes
num terreno cuja área ronda os 9000 metros quadrados.
O Presidente da Câmara, Celso Ferreira, ficou muito satisfeito com
mais este investimento para o Parque Empresarial de Paredes. Realçou o
facto desta empresa apostar em energias renováveis.
Os responsáveis pela Montalgrua prevêem iniciar a actividade em Paredes no início deste ano, logo que o espaço já esteja vedado, em simultâneo com a construção do edifício.

“Cadeira Parade” na sede do Expresso
A exposição de cadeiras criadas pelos alunos da EB 2,3 de Cristelo, “Cadeira Parade”,
esteve patente no edifício sede da Edimpresa, em Lisboa.
Recorde-se que o Grupo Edimpresa incorpora várias publicações líderes de mercado
como a Caras, Visão, FHM, Casa Cláudia, Activa, Cosmopolitan, Telenovelas, TV Mais,
Caras Decoração, Arquitectura e Decoração e Expresso além dos canais de televisão SIC.
A sede do grupo empresarial emprega cerca de 800 profissionais da Comunicação Social.
Esta oportunidade única teve como objectivo levar junto destes profissionais da
comunicação social nacional mais informação sobre Paredes e despertar o seu interesse
por futuras iniciativas e eventos do concelho.
Esta foi mais uma iniciativa da Câmara Municipal de Paredes que levou mais longe o
conhecimento sobre Paredes, não só como concelho que produz 65% do mobiliário
português, mas também como concelho rico em criatividade.
O reconhecimento da originalidade e valor das cadeiras criadas pelos jovens da EB 2,
3 de Cristelo foi unânime, despertando o interesse de várias publicações do Grupo que
publicarão reportagens sobre a mesma nos próximos meses.
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Casa da Cultura

Programação
Fevereiro
3 de Fevereiro, 16h00
Sala de Exposições

A Galinha da
Minha Vizinha

16 de Fevereiro, 21h30
Auditório

BrancoPretoBranco

17 Fevereiro, 16h00
Auditório

Ao Quadrado

Associação Social e Cultural
de Louredo

23 Fevereiro, 21h30
Auditório

A Boda dos
Pequenos
Burgueses

Clube Jazz de Baltar

É um solo de palhaço sobre a
solidão.
Nos seus afazeres domésticos
uma mulher está sozinha na sua
pequena casinha.
Nos seus delírios procura formas de combate essa solidão e inventa os seus amigos e as suas histórias.
Uma mulher, um palhaço, aconchega-se na sua casinha.

Nos seus afazeres domésticos e
sozinha… na sua pequena casinha
costura os seus sonhos, inventa os
seus amigos, enleia-se nas suas histórias com a cadeira na cabeça está-se muito melhor às vezes é a sua
própria galinha.

No princípio Deus criou o céu e
a terra. Assim começou o mundo.
Assim começaram estas vidas. Que
vidas! As suas infâncias foram tão
diferentes e, contudo, tiveram momentos tão iguais, tão puros, tão
inocentes... a inocência é não pensar... amar é a eterna inocência...
alguém lhes prometeu o sol e eles
acreditaram que era possível ter o
sol...
Há grades por todo o lado, há luz
que vai e vem, há dor nas palavras
sussurradas, gritos que ecoam na
alma de quem os ouve, há sonhos
que persistem por detrás de muros

falsamente pintados de branco. A
solidão existe e não é uma invenção
para enfeitar noites estreladas. Estar
só é estar aqui.
Calem-se! Gritam homens frágeis por detrás de corpos de aço.
Quebraram-se as grades altas e fortes que os protegiam dos outros e
agora... sozinhos... buscam o sol que
lhes tinha sido prometido.

PT Teatro - Paredes com Teatro
O Programa PT Paredes com
Teatro é uma iniciativa de promoção da cultura e do envolvimento
dos cidadãos do concelho de Paredes cuja missão é a promoção, o
apoio e o desenvolvimento do teatro amador do concelho de Paredes, colocando ao serviço dos grupos recursos humanos/artísticos e
financeiros, de modo a contribuir
decisivamente, para uma mudança
significativa e sustentada, a médio
e longo prazo, do teatro amador do
concelho.
A segunda edição, iniciada a 24
de Novembro de 2007, conta com
a presença de 13 grupos de teatro
que até ao Verão circularão pelas

Entidade Artística: Circolando

Entidade Artística: Oficina de
Teatro

freguesias do concelho com as suas
mais recentes criações, são eles: 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.
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Casa da Cultura

Programação
Março
2 de Março, 16h00
Sala de Exposições

O Pequeno
Polegar

8 de Março, 21h30
Lena d’Água

“Lena d’Água a
Dois”
9 de Março, 16h00
Auditório

Um actor e uma actriz interpretam uma destas histórias universais, O Pequeno Polegar, utilizando
uma linguagem divertida e informal. A partir de um cenário, que os
actores constroem enquanto contam a história, cada um dos espectadores é convidado a fazer parte
da trama. Todos participam!
Lena d’Água ao vivo num espectáculo intimista.
O regresso à edição discográfica
com “Sempre” (CD+DVD - 2006),
passados 15 anos, traz-nos poemas
de cantautores portugueses incontornáveis, em atmosferas jazzísticas
num auge de maturidade musical.
“A Noite Passada” (Sérgio Go-

Mas este espectáculo para além
de ser interactivo também é pedagógico, de facto, no final de cada
récita, as crianças são convidadas
pelos actores a construir com o cenário da peça os seus outros cenários para assim contarem as suas
outras histórias.
Entidade Artística: Teatro Instável
dinho, 1972), “Mariazinha” (José
Mário Branco, 1971), “Estou Além”
(António Variações, 1983) ou os
seus temas de sempre “No Fundo
dos Teus Olhos de Água” (1982)
e “Sempre Que o Amor Me Quiser” (1984), pela mão de Luís Pedro
Fonseca.
Uma voz ímpar, inconfundível.

Grupo de Teatro da Associação
Cultural e Recreativa de Vilarinho
de Cima

Amor de Dom
Perlimplim com
Belisa em seu jardim
16 de Março, 16h00
Auditório

Será que as Girafas
lavam os dentes?

Todos sabemos que os bonecos
acordam da meia-noite à uma da
manhã para brincar.
Ah, não sabia?
Então tem de acompanhar o
Momo na sua história à procura do
tempo! Será que o mago Cornélius

fala a verdade e, com o tempo que
as crianças vão oferecer ao Momo,
a nossa marioneta humana se vai
transformar em pessoa e realizar o
seu sonho mais querido?
Entidade Artística: Companhia
Marimbondo

É uma ode ao viver pleno e intenso. Uma criação em torno da
bela poesia sobre o vinho. Sem cortar o cordão umbilical com a matriz
mediterrânica que perpassa toda a
sua obra, Janita Salomé arrisca outros domínios da construção meló-

dica, aqui mais explicitamente portuguesa.
Este novo trabalho tem todos
os condimentos para surpreender.
Nele, o cunho experimentalista do
criador assume-se de forma incontornável, lúcida e amadurecida.

Abertura dia 12 de Janeiro às
18h00.

objectivo, a sensibilização das pessoas para a necessidade do uso do
preservativo, para uma prevenção
eficaz contra as DST Doenças Sexualmente Transmissíveis.

29 de Março, 21h30
Janita Salomé

“Vinho
dos Amantes”
Exposições

Na Cama
comigo
só com
Preservativo

Patente até dia 30 de Março.
Horário de Visitas: Terça a Sexta das 9h00 às 21h00, Sábados das
10h00 às 20h00 e Domingos das
14h00 às 19h00.
Exposição lançada no dia 1 de
Dezembro de 2001, composta por
74 fotografias. Tem como principal

Promotor: Abraço

