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Celso Ferreira desaﬁa Ministra da Educação
em directo no Prós e Contras da RTP

Paredes quer ser
concelho piloto de novo
projecto educativo
O presidente da Câmara Municipal de Paredes participou, no passado dia 25 de Fevereiro, no programa da RTP1 – Prós e Contras.
O tema escolhido foi a “Educação: Quem tem
razão? Ministra ou Professores. Novas competências dos municípios, gestão das escolas e
papel dos professores”, que contou com a presença da ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues.
Convidado para falar da aposta na Educação, Celso Ferreira recordou que a Câmara a
que preside faz questão de participar na vida das
escolas. Destacou que “o projecto de gestão de
escolas podia ser mais ambicioso no que diz
respeito à participação das autarquias”. Neste sentido, o edil paredense lançou um desaﬁo
à ministra: “Se essa reﬂexão for concluída e
se envolver os municípios na participação da
gestão das escolas, quero dizer-lhe que o município de Paredes está disponível para ser
projecto piloto, sem medo, sem qualquer receio de que não possamos fazer um bom trabalho, porque tenho a certeza que com a colaboração da DREN, do Ministério, dos pais e

Abertura do Hospital
da Misericórdia
de Paredes
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dos professores, que têm sido fantásticos, podemos fazer um bom trabalho”.
No que respeita à hipótese de as autarquias
poderem vir a receber a gestão das escolas até
ao terceiro ciclo, Celso Ferreira mostrou-se
disponível para testar o modelo em regime experimental. Em resposta, Maria de Lurdes Rodrigues considera que a transferência de mais
competências para instituições de maior proximidade aumenta a eﬁciência da actuação, nomeadamente na gestão dos edifícios, do pessoal não docente ou da acção social escolar.

Dias de não recolha
de lixo em 2008

Educação
José Manuel Canavarro:

* 24 DE MARÇO

“Paredes é um
exemplo”

Segunda-feira de Páscoa

* 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

Acção Social

Encontro entre nós – Festa de
Natal 2007
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* 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

Campanha de solidariedade
– Autarquia entregou 900
Cabazes de Natal
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Bênção da nova carrinha da
Junta de Freguesia de Beire
O dia 22 de Setembro foi o escolhido para a bênção da nova carrinha
da Junta de Freguesia de Beire. Numa cerimónia simples, mas plena
de signiﬁcado pela sua responsabilidade social, que juntou muitos
populares, o Padre Feliciano Garcês deu a sua bênção à carrinha que vai
transportar os jovens da Freguesia.
Celso Ferreira, Presidente da Câmara de Paredes, felicitou a Junta pelo
esforço no investimento feito e reaﬁrmou o apoio permanente no
sentido de melhorar as condições de vida dos munícipes. Aproveitou
igualmente para referir a melhoria da estrada e dos passeios na
entrada da Freguesia e anunciou para o início de 2008 o arranque da
requaliﬁcação da envolvente da igreja matriz de Beire que será infra-estruturada com novos arranjos urbanísticos, nova iluminação e
estacionamento; com a dignidade que as populações merecem.
A visita do Presidente da República a Paredes, foi lembrada a
propósito da associação de duas empresas de Beire à APPIS e da
aposta da Câmara em Acção Social e na Educação, particularmente no
fornecimento de refeições para todas as crianças que estão no regime
normal. A criação de condições para um futuro melhor para os jovens
do concelho será sempre uma prioridade deste executivo.
Na ocasião o Presidente da Câmara visitou a creche de Beire conferindo
as obras feitas recentemente pela Autarquia além de veriﬁcar a
necessidade de acrescentar um alpendre que proteja as crianças em dias
de mau tempo. A Junta de Freguesia aproveitou a ocasião para fazer o
lançamento do seu site, inteiramente concebido e realizado por uma
jovem estudante de 15 anos, natural e residente em Beire.

Celso Ferreira presente
na Ceia de Natal dos BV
Rebordosa
“O Pavilhão
Gimnodesportivo
de Rebordosa vai ser
inaugurado em 2008”,
garantiu o Presidente da
Câmara Municipal de
Paredes Celso Ferreira
que esteve presente na ceia
de Natal da Associação
Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Rebordosa.
Foi com grande satisfação que o autarca paredense se associou ao
convívio natalício dos bombeiros rebordosenses que pela primeira vez
decorreu no novo pavilhão, orçado em 525.000 euros.
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Líder mundial de gruas
instala-se em Paredes
A Manitowoc Crane Group Portugal, Lda, já abriu as portas à sua nova fábrica, desta feita,
no Parque Empresarial de Paredes, em Baltar/Parada.
Recorde-se que este, tal como
recordou na altura o Presidente
da Câmara Municipal de Paredes,
Celso Ferreira, foi o primeiro investimento que a autarquia paredense garantiu para aquele Parque
Empresarial. “É com grande honra
que acolhemos a instalação desta unidade, resultado do primeiro
contrato celebrado, exemplar do
ponto de vista de infra-estruturas”.
Foi com grande satisfação que o
edil paredense desejou os melhores negócios aos responsáveis pela
Manitowoc Crane Group Portugal.
A empresa direccionada para o
sector metalo-mecânico é líder na
produção de gruas de tecnologia
avançada. Pretende criar em Paredes mais de 100 postos de trabalho.
A Manitowoc Crane Group (a Potain Portugal, Lda foi criada em 1990
e é a ﬁlial ibérica desta empresa que
iniciou a sua actividade em Paredes)
decidiu incluir o Parque Empresarial
de Baltar/Parada na lista de localizações do investimento que pretendia
realizar, por se tratar de um parque
novo, bem localizado, que dista apenas 20 quilómetros das actuais instalações e com preços de venda dentro
dos valores de mercado.
A fábrica no Parque Empresarial
de Paredes vai operar como complemento à fábrica já existente em
Fânzeres, dedicada ao fabrico de
gruas torre Potain.
No seu discurso durante a abertura das novas instalações fabris
no Parque Empresarial de Paredes,
Glen Tellock, CEO da Manitowoc
Company, explicou que aquelas
instalações são mais do que simples ponto de fabrico. “Estamos
imensamente orgulhosos com a
abertura destas novas instalações,
bem como do fortalecimento da
nossa posição no importante mercado ibérico”, aﬁrmou. De acor-

do com este responsável “dois dos
nossos principais objectivos são a
excelência na produção e a diferenciação pela proximidade ao cliente.
Isto passa por dispor de processos
produtivos de alto nível e por garantir dedicados serviços técnicos
e comerciais que acompanhem o
cliente de perto. Seguramente que
encontrarão ambos em Baltar”.
“Investimos fortemente nos serviços técnicos e na estrutura comercial de forma a garantir que temos
o apoio no terreno que os nossos

clientes merecem” sublinhou Glen
Tellock.
Reﬁra-se que a fábrica localizada
no Parque Empresarial de Paredes vai
produzir máquinas Potain das gamas
MC, MCT e MDT, articulada com a
fábrica de Fânzeres. Grande parte das
actividades na fábrica em Baltar serão levadas a cabo pelo CraneCARE
e este será um grande ponto de distribuição de peças, bem como o centro
de excelência da EMEA para o programa de reparação e recondicionamento ENCORE.
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Hospital da Misericórdia de Paredes
já é uma realidade
Celso Ferreira: “Sinto uma grande honra em ser Presidente da Câmara Municipal de Paredes num dia como o de hoje”
O novo Hospital da Misericórdia
de Paredes abriu ao público numa cerimónia que contou com as presenças
do Presidente da Câmara Municipal
de Paredes, Celso Ferreira, da Provedora da Misericórdia de Paredes, Idalina Ruão, do Presidente do Conselho
de Administração da CESPU, Almeida Dias, do Presidente da Comissão
Executiva do HMP, Joaquim Merino
e dos responsáveis pela clínica espanhola La Rosaleda, entre outros.
De referir que o investimento, de
sete milhões de euros, resultou de
uma parceria entre a CESPU, a Câmara Municipal de Paredes, a Misericórdia de Paredes e a clínica espanhola La Rosaleda.
No seu primeiro dia de actividade,
a unidade hospitalar contava já com
dois serviços de consulta em funcionamento: a Consulta de Atendimento
Permanente Adulto (aberta 24 h por

dia e com um custo de 25 euros) e a
Consulta de Atendimento Pediátrico
(aberta todos os dias das 9h às 24.00h
e com um custo de 40 euros).
Joaquim Merino adiantou que a
estrutura é pioneira na prestação da
consulta de urgência de medicina
dentária durante 24 horas por dia
(com um custo de 40 euros), entretanto já em funcionamento.
Visivelmente satisfeito com o culminar de um projecto de vários anos,
o Presidente da Comissão Executiva
do Hospital referiu que a instituição
“pretende responder às necessidades
mais urgentes da população do Vale
do Sousa”, no que concerne à assistência privada.
Nas palavras de Idalina Ruão, este
é “Um acto muito grande e histórico”
que beneﬁciará todos os paredenses.
Almeida Dias, em representação
do principal accionista, destacou que

Celso Ferreira: “Este
hospital traduz uma
vontade de não nos
deixarmos engolir por
um Estado que limita o
crescimento de cidades
como a nossa”.
esta é a primeira unidade hospitalar
remodelada pela CESPU e o primeiro hospital com uma vertente de ensino objectiva que passará, inclusive,
pela investigação. Adiantou, ainda,
que a CESPU adquiriu uma estrutura hospitalar em Barcelos onde pretende avançar com um trabalho desta
envergadura e também em Paços de
Ferreira, em conjunto com a Misericórdia.

Celso Ferreira aﬁrmou que o dia
19 de Fevereiro “é um dia rico na história da cidade e do concelho de Paredes”. Em seu entender, este é mais
um sinal evidente de que a cidade
está a modernizar-se.
“Este hospital traduz uma vontade
de não nos deixarmos engolir por um
Estado que limita o crescimento de cidades como a nossa”. O autarca salientou que o Município de Paredes não
vai deixar de desenvolver projectos
com viabilidade económica, que têm
como objectivo melhorar a qualidade
de vida das pessoas.“A Câmara Municipal de Paredes é um parceiro humilde deste projecto, mas que nunca foi
parte de um problema, pelo contrário,
é um agente facilitador”. O responsável
pelo Executivo não deixou de destacar
que “É uma grande honra ser presidente da Câmara Municipal de Paredes num dia como o de hoje”.

Neste momento, o HMP tem capacidade para atender 150 utentes
por dia.
Actualmente o serviço de análises
clínicas também já se encontra em
funcionamento e possui protocolos
com todos os sistemas de saúde, pelo
que se deverá apenas proceder ao pagamento de uma taxa moderadora.
Ainda em fase de equipamento, a
especialidade de imagiologia contará com a prestação de exames como
RX, ecograﬁas, TAC (Tomograﬁas
Axiais Computorizadas), ressonâncias magnéticas e densitometrias
ósseas.
Até ao ﬁnal de Março, com a abertura das consultas externas, a unidade hospitalar passará a ter uma capacidade de atendimento diária de 500
utentes. Quando estiver completamente operacional, este número ascenderá aos 800 utentes diários.
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Câmara atribui 20.000 € para aquisição de
carrinha para delegação de Paredes
da Associação Portuguesa de Deﬁcientes
O Município de Paredes vai contribuir com cerca de 20 mil euros
para a aquisição de uma carrinha
por parte da Associação Portuguesa
de Deﬁcientes – Delegação de Paredes. A decisão foi tomada em reunião do Executivo.
Reﬁra-se que esta associação
tem como objectivos atender, ouvir
e aconselhar pessoas portadoras de
qualquer tipo de incapacidade, familiares ou outros interessados, tais

como professores, educadores, etc.
Promover também actividades múltiplas de desporto, cultura e lazer,
tendo em vista a integração daqueles
com quem e por quem trabalha.
Um dos objectivos actuais da delegação de Paredes da APD é o de
adquirir uma carrinha totalmente
adaptada, com plataforma elevatória e com dispositivos de segurança,
para poder transportar pessoas portadoras de deﬁciência, para as diver-

sas actividades que leva a efeito.
Recorde-se que o Município de
Paredes utilizava a viatura desta associação, que ﬁcou, entretanto, destruída num acidente.
O Presidente da Câmara, Celso
Ferreira, sublinhou a excelente relação de cooperação entre a autarquia
e a delegação de Paredes da APD. A
Câmara Municipal de Paredes comparticipa com 50 por cento do valor
da nova viatura.

Paredes aderiu à iniciativa
Cidades Para a Vida/ Cidades
Contra a Pena de Morte
Este evento realizou-se no dia 30
de Novembro, data em que se assinalou o aniversário da abolição da
pena de morte na Tuscânia (norte
de Itália), em 1786.
Em Paredes, o monumento escolhido para assinalar a adesão à
iniciativa Cidades para a Vida / Cidades contra a pena de morte foi o
Pelourinho de Paredes, que esteve
iluminado naquele dia. Para além
da iluminação foi colocada uma faixa alusiva à efeméride.
A Organização Comunidade
de Sant’Egidio (Roma) é a mentora desta iniciativa, que teve início
em 2002, e este ano conta com o
apoio da Coligação Mundial Contra a Pena de Morte, da qual a Amnistia Internacional faz parte, sendo que no documento ﬁnal do seu
3º Congresso (Paris, Fevereiro de
2007) convidou todas as cidades do
mundo a participar neste importante evento.
Assim, tem vindo a aumentar o
número de cidades que se associam

a esta iniciativa desde 2002, ano em
que cerca de 80 cidades em todo o
mundo participaram neste evento,
iluminando um edifício da sua cidade. Em 2003, participaram 150 cidades, em 2004 mais de 300 cidades
aderiram à iniciativa. Em 2005 este
número subiu para 400 e em 2006,
631 cidades em todo o mundo se
tornaram “Cidades para a Vida”.
Em Portugal, a iniciativa foi celebrada em 2006, a 10 de Outubro
– Dia Internacional Contra a Pena
de Morte – por 29 municípios. Este
ano, a Amnistia Internacional Portugal renovou o convite a todos os
Municípios portugueses, para participarem neste evento.
Este apelo lançado pela Amnistia Internacional propõe aos municípios aderentes a iluminação de
edifícios públicos ou monumentos
que representam simbolicamente a
cidade em todo o mundo, como um
sinal de oposição à pena de morte e
exprimindo, assim, a aﬁrmação do
valor da Vida.

Crianças colaboram
na campanha das
tampinhas
Cerca de 50 crianças da escola básica da sede do concelho
de Paredes deslocaram-se à Câmara Municipal de Paredes,
onde foram recebidos pelo autarca, Celso Ferreira. Traziam
garrafões cheios de tampinhas que a autarquia encaminhará para
instituições, tendo como ﬁnalidade proporcionar a aquisição
de cadeiras de rodas. Recorde-se que, sensível a estas questões,
a autarquia paredense colabora com esta iniciativa há bastante
tempo. Os funcionários e colaboradoras também não são
indiferentes e com frequência participam nesta causa. Desta feita,
as tampinhas serão encaminhadas para a Obra de Assistência
Social da Freguesia de Sobrosa.
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Celso Ferreira reúne com Governadora
Civil do Porto e reclama mais segurança
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, reuniu, recentemente, com a Governadora Civil do Porto, Isabel Oneto, o
Director de Estradas do Distrito do
Porto, Joaquim Cavalheiro, e com
Presidentes de Juntas de Freguesia
de Paredes.
A reunião teve como mote a segurança pública e rodoviária. Esta
reunião de trabalho serviu, designadamente, para fazer o ponto da
situação relativamente a estas preocupações, bem como para dar conta
dos problemas que afectam o concelho paredense e para que urge serem encontradas soluções.
Celso Ferreira lembrou aos presentes que existem dois postos da
GNR em todo o concelho, Paredes e
Lordelo, o que equivale a um agente
para 1344 habitantes.
O Presidente da Câmara solicitou à governadora civil o seu empenho e contributo urgente de for-

ma a haver um reforço das forças de
segurança no concelho, dado que,
recorde-se têm acontecido nos últimos tempos vários assaltos no concelho, designadamente nos CTT;
um cenário que classiﬁcou de “pre-

ocupante”.
Apelou ainda à reinstalação do
Posto de Lordelo, pois já foi oferecido o terreno em 1996 e o actual está
em condições degradantes.
De acordo com o autarca “É ur-

gente exigir ao Governo o reforço
do quadro de efectivos dos postos
da GNR de Paredes e Lordelo, de
forma a aproximar o rácio agente/
população dos concelhos vizinhos
e exigir a rápida construção de ins-

talações para o posto da GNR de
Lordelo”.
No mesmo sentido, Isabel Oneto está igualmente preocupada
com a insegurança e criminalidade.
Adiantou que encontra-se em análise no distrito o fenómeno da delinquência infantil (dos 12 aos 16 anos
de idade). “Temos que aumentar os
níveis de prevenção e acompanhamento”, reforçou.
Em resposta ao autarca paredense garantiu que vai haver reforço
de agentes no concelho de Paredes,
dado que no distrito várias freguesias abrangidas pela GNR passarão para a alçada da PSP. “Vai haver
equilíbrio de efectivos noutras zonas, um reforço que vem dar resposta às questões da insegurança”,
acrescentou a Governadora Civil.
Celso Ferreira deixou a garantia
de que “Continuaremos a trabalhar
para atingir um melhor Estado Social no plano da segurança”.

Obra de Caridade ao Doente e ao Paralítico oferece Sopa Solidária
Celso Ferreira acompanha
iniciativa
A Obra de Caridade ao Doente e
ao Paralítico (OCDP) leva a cabo,
há cerca de seis meses, a iniciativa
de solidariedade – “Sopa Solidária”
– que visa proporcionar uma refeição quente a todos aqueles que nela
queiram participar.
A “Sopa Solidária” decorre à quinta-feira, de quinze em quinze dias.
Esta iniciativa tem-se revelado
um momento de convívio solidário,
pois tem contado com a presença
de pessoas que habitualmente estão
sós e de outras que participam com
o objectivo de fazerem companhia,
estando disponíveis para qualquer
tipo de colaboração.
Reﬁra-se que as sopas servidas
são confeccionadas com bens oferecidos, que de forma espontânea vão

chegando à OCDP.
“Estamos contentes com esta iniciativa e tudo vamos fazer para que
tenha continuidade”, refere o responsável pela associação, o padre

Feliciano Garcês. No passado mês
de Dezembro, a Sopa Solidária foi
diferente. Em época festiva, no lugar da sopa a ACDP ofereceu o tradicional jantar de consoada com

batatas e bacalhau, que decorreu
num ambiente marcado pela simplicidade e alegria. O presidente da
Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, marcou presença, mais
uma vez, na “Sopa Solidária”, manifestando todo o carinho que tem
pela iniciativa.
O Padre Feliciano Garcês aproveitou a ocasião para mostrar, ao autarca paredense, as obras realizadas
na sede da OCDP, que tornam os espaços mais práticos e funcionais.
Celso Ferreira ﬁcou muito satisfeito com o que testemunhou e dirigiu a todos uma palavra de incentivo e empenho no trabalho realizado,
desejando-lhes, ainda, um Ano Novo
cheio de alegria.O presidente da
OCDP agradeceu a presença do Presidente da Câmara Municipal de Paredes, retribuindo os votos de um
Ano Novo cheio de sucesso.

BV Baltar assinalaram 80.º aniversário
Celso Ferreira lembrou ajudas da
autarquia para as associações do
concelho e anunciou novos apoios

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, esteve presente na cerimónia que assinalou o 80º aniversário da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baltar.
Um momento de grande signiﬁcado no
qual a Governadora Civil do distrito do Porto, Isabel Oneto, também marcou presença.

O edil paredense lembrou que a política
do município é apoiar todas as associações.
Recorde-se que a Câmara Municipal de
Paredes entregou, recentemente, às cinco Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Paredes - Paredes,
Baltar, Cete, Lordelo e Rebordosa – o subsídio anual de 26 mil euros, que visa minorar
os seus encargos.
Celso Ferreira lembrou, ainda, o apoio
prestado à Associação Humanitária de Cete,
para aquisição de uma viatura e as duas
grandes obras que decorrem nas Associações Humanitárias de Baltar (construção de

heliporto, para acolher helicóptero pesado)
e Rebordosa (construção de pavilhão gimnodesportivo, que será inaugurado brevemente) que no total rondam os 825 mil euros. “O apoio para a construção do heliporto
de Baltar foi uma decisão política transmitida à respectiva Direcção no momento em
que foi lançado o desaﬁo à autarquia”, esclareceu.
O autarca avançou que a Câmara Municipal vai “colaborar na reformulação dos balneários dos Bombeiros Voluntários de Paredes e que suportará a ampliação do quartel
dos Bombeiros Voluntários de Lordelo”.

Recorde-se que a OCDP é uma
associação sedeada na sede do concelho. Fundada em Setembro de
1973 possui 3500 associados, a quem
disponibiliza serviços de assistência.
Anualmente realiza uma peregrinação a pé a Fátima, que conta com a
adesão de centenas de pessoas.
A OCDP disponibiliza 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.
O Padre Feliciano Garcês garantiu que a OCDP continuará sempre
atenta aos mais pobres e desfavorecidos e disponível para participar
em todas as iniciativas que ajudem
a ir aos encontros dos que mais necessitam.
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Mostra de Artes Populares vai regressar
ao Parque José Guilherme
A Câmara Municipal de Paredes levou a cabo a 15.ª Mostra de
Artes Populares, no Parque da Cidade, que atraiu várias centenas de
pessoas. 27 artesãos oriundos da
região do Vale do Sousa (sendo a
maioria do concelho de Paredes),
Amarante, Marco de Canaveses,
Braga, Espinho, Valongo, Guimarães, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira, associaram-se à
15.ª Mostra de Artes Populares e

receberam o diploma de participação das mãos do Presidente do
Executivo paredense.
Em exposição estiveram os mais
variados produtos: telas pintadas à
mão; trabalhos em pedra calcária;
representação da fauna e ﬂora em
madeira; tapetes, sacos e bolsas em
tirela; cestaria; trabalhos em granito; trabalhos em vime, cerâmica,
vidro, ﬁmo e esmaltes; barcos rabelos, pipos, cubas, cântaros em mi-

niatura; trabalhos em couro, corno
de boi, inox, ferro forjado, bambu
e peles; reciclagem de vários materiais e arranjos de ﬂores secas;
quadros ﬂorais e artes decorativas;
peças em madeira, reprodução de
Igrejas e miniaturas; trabalhos em
ponto de cruz, renda e pintura; artigos para o lar; brinquedos tradicionais e ardósia, entre outros.
Importa referir que como não podia deixar de ser, a Mostra de Ar-

tes Populares contou com animação diária.
Os Ranchos da Sra. da Hora de Vilela; da Casa do Povo de Recarei; Os
Marceneiros de Rebordosa e a Companhia de “Teatro ao Largo” que realizou um espectáculo de teatro de rua,
com a peça “A Viúva Astuta” também
atraíram centenas de pessoas ao palco
da Mostra de Artes Populares. O público infantil não foi esquecido e desfrutou de cinema ao ar livre.

Reﬁra-se que o edil paredense e
vereadores visitaram todos os stands e aproveitaram a oportunidade para felicitar os artesãos. Celso
Ferreira adiantou que já este ano a
Mostra de Artes Populares vai voltar para o Parque José Guilherme,
seu local de origem.
Recorde-se que este evento foi
realizado ao longo dos últimos
anos no Parque da Cidade de Paredes.

Câmara celebra Protocolo com Escola
Superior de Tecnologia de Viseu

Paredes renova protocolo com taxistas
e aposta na promoção da Rota dos Móveis
O Município de Paredes renovou
o protocolo de cooperação com os
operadores de transporte de táxi do
concelho celebrado, pela primeira
vez, em 2006.
A cerimónia de assinatura do
protocolo teve lugar no Salão Nobre dos Paços do concelho e contou
com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, que
agradeceu àqueles proﬁssionais a divulgação da Rota dos Móveis, que
tem acontecido um pouco por todo
o país, também fruto desta cooperação.
O município paredense pretende divulgar por todo o país a marca
“Paredes - Rota dos Móveis”, da qual

é proprietário, por forma a consolidar a imagem do concelho aliada
à sua principal actividade (Paredes
produz 65% do mobiliário a nível
nacional) e promover o desenvolvimento económico e social, pela
actividade que exercem, os taxistas

podem ser um importante instrumento de divulgação da marca, desenvolvendo, desta forma, uma actividade de reconhecido interesse
municipal.
De acordo com o protocolo o município paredense pretende manter
este espírito de cooperação com os
taxistas do concelho a quem atribui
um subsídio no valor de 500 euros.
Os taxistas contribuem, assim,
com a aﬁxação no veículo afecto à
actividade de transporte em táxi, de
logótipo nas portas laterais, da frente ou de trás, da marca “Paredes-Rota dos Móveis”, para a promoção do
concelho, dando a conhecer a marca que o caracteriza.

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 CTIMM, em Lordelo, a Câmara
Municipal de Paredes assinou um protocolo com a Escola Superior de
Tecnologia de Viseu (ESTV). Este protocolo, entretanto ratiﬁcado pelo
Executivo Municipal, 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 Direcção-Geral 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 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.
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Autarca de Paredes presente
no 1.º Conselho Consultivo da EPIS
Decorreu recentemente, em Lisboa, o 1.º Conselho Consultivo da
EPIS -Associação de Empresários
pela Inclusão Social.
A sessão incluiu um debate sobre
o combate ao insucesso e ao abandono escolar em curso pelo Estado
e pela sociedade civil. Foi moderada pela jornalista Fátima Campos
Ferreira e contou com a presença
do Secretário de Estado Adjunto
e da Educação, Jorge Pedreira, de
David Justino (apresentou um estudo acerca do abandono escolar
em Portugal), em representação da
Universidade Nova de Lisboa, de
João Rendeiro, presidente da Direcção da EPIS, de José Manuel Canavarro, Pró-Reitor da Universidade
de Coimbra e presidente do Conselho Cientíﬁco da EPIS, Roberto
Carneiro, Horácio Roque, do Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira.
Recorde-se que o concelho de Paredes foi o primeiro a assinar o protocolo com a EPIS e, neste sentido, a
aderir a este projecto-piloto de combate ao abandono e insucesso escolares. Depois de Paredes já aderiram
mais 10 concelhos.
O presidente da autarquia pare-

dense, Celso Ferreira, adiantou que
o projecto está no terreno desde o
passado mês de Outubro. Já foram
entrevistados mais de 2300 alunos
do 7.º e 8.º ano. Paredes foi a primeira autarquia a constituir uma
associação para operacionalizar
este projecto. A Associação Paredes Pela Inclusão Social (APPIS),
apadrinhada pelo Presidente da
República conta com a participação de 43 empresas locais, de resto,
um passo decisivo no combate ao
abandono escolar e exclusão social

em Paredes. Durante o 1.º Conselho Consultivo da EPIS foi lançado
o 1.º manual EPIS de capacitação
para o sucesso escolar, com o título “Educar com sucesso”. Trata-se
de um manual para técnicos e pais
que será distribuído desde já pelos
projectos-piloto dos concelhos parceiros da EPIS e entrará no circuito
comercial no início de 2008. Inclui
um prefácio do Presidente da República, associado de honra da associação EPIS.
Recorde-se que a associação

EPIS – Empresários Pela Inclusão
Social foi criada em 2006, para dar
resposta, por parte de um grupo de
dez empresários e gestores portugueses, ao desaﬁo que o Presidente
da República tem vindo a fazer, desde o início do seu mandato presidencial. Com efeito, no discurso de
25 de Abril de 2006, o Presidente da
República convidou todos os portugueses para “um compromisso cívico, um compromisso para a inclusão social, no sentido de se romper
com o conformismo e o comodis-

mo de relegar para o Estado a solução do problema”.
No seu acto fundacional, como
missão prioritária, os dez empresários fundadores estabeleceram que
a actividade da EPIS se deveria centrar na Educação e, especiﬁcamente,
no combate ao insucesso escolar e ao
abandono escolar. A EPIS quer constituir-se como um parceiro privilegiado que providencia novas competências aos actores tradicionais do
processo educativo – família, escola,
e também a comunidade.

Candidaturas para bolsas de estudo até 14 de Março
A atribuição de Bolsas de Estudo é uma
das vertentes de intervenção, no âmbito do
apoio social escolar, que a Câmara Municipal de Paredes presta aos alunos do concelho
há alguns anos a esta parte.
Anualmente, são atribuídas bolsas de estudo a alunos do ensino secundário e supe-

rior, residentes no concelho de Paredes.
No total, são distribuídas 12 bolsas por
cada ano do ensino secundário (10º, 11º,
12º) e 15 bolsas no ensino superior.
O prazo de candidaturas para as bolsas
relativas ao presente ano lectivo estende-se
até14 de Março.

Esta iniciativa tem por objectivo valorizar
os resultados escolares e procurar incentivar
os estudantes na concretização dos seus objectivos, nomeadamente na melhoria do desempenho escolar, traduzida na frequência
contínua dos estudos.
Para informações adicionais e obtenção

dos impressos de candidatura, os alunos interessados devem dirigir-se à Divisão de Desenvolvimento Social – sector de Educação,
da Câmara Municipal de Paredes, dentro do
prazo estipulado ou consultar o site www.
cm-paredes.com

Celso Ferreira integra comissão para acompanhar alargamento da rede

Pré-escolar para todas as crianças com 5 anos até 2009
O Presidente da Câmara Municipal
de Paredes reuniu, no passado dia 15
de Janeiro, com o Primeiro-ministro,
José Sócrates, juntamente com mais
24 autarcas das regiões metropolitanas de Porto e Lisboa.
Tendo em conta que o Governo pretende que a rede de educação
pré-escolar integre 100% das crianças
com menos de 5 anos, em 2009, José
Sócrates anunciou, neste encontro, o
estabelecimento de parcerias estratégicas com as autarquias que vão permitir a passagem dos actuais 77 por
cento de cobertura no ensino pré-escolar para os 100 por cento em 2009.
“O país fez um grande processo na
área do ensino pré-escolar”, aﬁrmou
o chefe do governo, porém, existem
alguns concelhos, em particular nas
áreas metropolitanas, que se man-

têm abaixo da média nacional, o que
corresponde a uma taxa de cobertura
abaixo dos 77 por cento. Nalguns casos, ﬁca-se apenas pelos 50 por centro”, referiu o primeiro-ministro.
O pré-escolar é “decisivo” para o
sucesso escolar. “Há 10 anos a taxa de
insucesso escolar no 1.º ciclo do ensino básico era de 10%. Agora temos
apenas 5%. Isso deve-se ao investimento no pré-escolar e, é por isso, que
é preciso alargar a rede”, acrescentou o
primeiro-ministro.
A ministra da Educação, Maria
de Lurdes Rodrigues, também presente no encontro, referiu que nas
áreas metropolitanas de Lisboa e
Porto “vai ser preciso fazer um investimento que resolva os problemas das crianças com cinco anos” e
“serão disponibilizados os recursos

que forem necessários”. Além das autarquias “que estão a aprovar cartas
educativas, com as quais existe uma
dinâmica já criada contamos, também com o privado”.
Disse, ainda, que haverá reuniões
em particular com cada autarquia e
que “contamos com as instituições de
solidariedade social, que foram agentes muito importantes no alargamento do pré-escolar no ﬁnal dos anos 90.
É necessário ver qual é o contributo
que podem dar nalgumas destas regiões”, acrescentou.
O Governo criou uma comissão
para acompanhar o alargamento da
rede do pré-escolar, que será coordenada pelo Secretário de Estado da
Educação, Valter Lemos.
Celso Ferreira foi convidado para
integrar uma comissão composta por

três elementos que fará o acompanhamento do processo de alargamento da rede do pré-escolar.
Reﬁra-se que o convite teve por
base o trabalho desenvolvido no sector da educação em Paredes, amplamente elogiada, de resto, pela Direcção Regional de Educação do
Norte.O autarca de Paredes vai integrar um grupo de trabalho responsável pela deﬁnição do modelo de ﬁnanciamento, que permitirá a estes 25
municípios avançarem para a concretização do desaﬁo lançado pelo primeiro-ministro.
O edil anunciou que “a Câmara
Municipal está disponível para colaborar na concretização dos objectivos
apontados pelo primeiro-ministro”.
De acordo com o vereador responsável pelo pelouro da Educação da au-

tarquia paredense, Pedro Mendes, “é
determinante ver que o próprio primeiro-ministro se envolve e compromete com um objectivo tão claro”. Em
termos práticos signiﬁca a antecipação, em dois anos, do prazo previsto
pela Carta Educativa de Paredes.
Recorde-se que a implementação deste documento estruturante
da rede educativa de Paredes prevê
a construção de 15 novos estabelecimentos de ensino integrados e a remodelação e ampliação de 12 escolas
existentes.
“Deﬁnimos 2011 como o ano para
ter a Carta Educativa em pleno no
terreno, no que se refere ao pré-escolar, temos agora um importante apoio
do primeiro-ministro, para que se
atinja os 100% no próximo ano”, concluiu Pedro Mendes.
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A Câmara Municipal de Paredes e a
Associação Paredes Pela Inclusão Social (APPIS) levaram a cabo o debate
“Paredes aposta nos 12 anos de escolaridade”, em colaboração com a Associação Empresários Pela Inclusão
Social (EPIS).
A iniciativa, que decorreu nas instalações de “A Celer”, em Rebordosa,
contou com as presenças do Presidente da Câmara Municipal, Celso
Ferreira, do responsável pela APPIS,
Comendador António Rocha, do
Presidente da EPIS, João Rendeiro, do
Director-Adjunto da DREN, António
Leite, e dos convidados David Justino, Professor na Universidade Nova
de Lisboa e Assessor do Presidente da
República, José Manuel Canavarro,
Pró-Reitor da Universidade de Coimbra e Presidente do Conselho Cientíﬁco da EPIS, bem como, vereadores,
outros autarcas, professores, alunos,
mediadores e pais, tendo sido moderada pela jornalista Fátima Campos
Ferreira.
De acordo com o autarca, Celso
Ferreira, a ideia do debate “Paredes
aposta nos 12 anos de escolaridade”
está alicerçada na preocupação de
uma permanente reﬂexão acerca da
problemática. O autarca sublinhou
que o diagnóstico do concelho no
que respeita ao insucesso e abandono escolares era bastante pessimista e
que este cenário tinha que mudar. Recorde-se que o Executivo a que preside defende que “o futuro não se prevê,
prepara-se”, por isso conﬁdenciou que
“tenho uma fé imensa neste projecto”.
Celso Ferreira adiantou que no
âmbito da Carta Educativa vão ser já
abertos os concursos para sete novos
estabelecimentos de ensino.
O responsável pela EPIS, João
Rendeiro, felicitou o grupo empresarial de Paredes e a sociedade civil pela
resposta ao desaﬁo lançado. Deseja
que a “inclusão social em Paredes seja
melhorada de forma signiﬁcativa”.
David Justino levou ao debate a
visão de quem faz investigação e de
quem já elaborou políticas educativas.
Defendeu que é fundamental adoptar os 12 anos de escolaridade obrigatória e que o Estado tem um papel
fundamental na criação de condições
para que tal seja uma realidade. Referiu que as causas do abandono escolar têm que ver com a decisão do próprio indivíduo, tendo forte inﬂuência
o contexto familiar, social e cultural.
“Uma boa ou má escola é importante para o futuro dos jovens e também
para a atitude que querem ter na vida”.
David Justino considera que o mercado de trabalho tem uma importância
crucial no que respeita ao abandono
escolar. Sublinhou que “tem que se
pedir ao mercado de trabalho para
não favorecer o emprego precoce”.
Avançou que o concelho de Paredes
foi o que mais cresceu em termos de
desenvolvimento económico e que é
necessário que a qualiﬁcação de mãode-obra não seja um travão.
Para José Manuel Canavarro qualquer abordagem que se faça às questões educacionais“é sempre incompleta”.“Os pais devem ir à escola falar com
o director de turma”, aﬁrmando que é
extremamente relevante falar sobre a

12 anos de escolaridade em debate

“Paredes é um exemplo”
A Câmara Municipal de Paredes levou a cabo, em parceria com a Associação Paredes pela Inclusão Social (APPIS) e com
a Associação de Empresários pela Inclusão Social (EPIS) o debate “Paredes aposta nos 12 anos de escolaridade”.
escola, participar activamente na vida
escolar. Para aquele responsável “Paredes é um exemplo de capacitação familiar”. Considera que é possível fazer
política de capacitação, com apoio das
autarquias, instituições e famílias.
Segundo Diogo Simões Pereira,
Director-Geral da EPIS, “o objectivo
é promover o sucesso escolar, com
aposta na proximidade”. Realçou que
o trabalho dos mediadores passa por
duas fases: a selecção dos jovens e o
respectivo acompanhamento. De referir que, em Paredes a primeira fase
está concluída.Avançou que, em 2009,
vão ser medidos os resultados quantitativos, com base nos indicadores do
Ministério da educação. “Queremos
que a posição de Paredes melhore no
próximo ano lectivo”. Concluiu que
no concelho a retenção média no 3.º
ciclo é de 24,9% e que se pretende,
dentro de dois anos, que este valor
seja reduzido para metade.
Reﬁra-se que o debate em defesa
dos 12 anos de escolaridade revelouse um sucesso. O auditório de “A Celer” encheu na sua totalidade. A população paredense envolveu-se na
defesa dos 12 anos de escolaridade.
Não faltaram, de resto, elogios ao trabalho desenvolvido pelo Executivo liderado por Celso Ferreira, na aposta
nos 12 anos de escolaridade, quer das
Associações de Pais presentes, quer
de outros intervenientes que reconhecem que de facto “Paredes está no
bom caminho”.
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Protecção Civil

Transferência de competências
para os municípios em discussão

Rede Territorial de Cidades
Educadoras reúne em Paredes
No passado dia 24 de Janeiro decorreu, na Casa da Cultura
de Paredes, uma reunião da Rede
Territorial de Cidades Educadoras, na qual participaram 17 municípios da Rede (Almada, Barreiro,
Braga, Esposende, Évora, Grândola, Leiria, Lisboa, Loures, Odivelas, Oliveira de Azeméis, Paredes,
Porto, Santa Maria da Feira, Santarém, Torres Novas e Vila Real) e
7 municípios convidados (Azambuja, Loulé, Lousã, Maia, Mirandela, Moura, Santa Marta de Penaguião).
Nesta reunião de trabalho, que
tem lugar trimestralmente e que
junta os municípios que fazem
parte da rede portuguesa estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso
Ferreira, e o vereador responsável
pelo pelouro da Educação, Pedro
Mendes.
Recorde-se que Paredes aderiu
a este movimento em meados de
Novembro do ano passado, sendo
que nessa altura ﬁcou deﬁnido que
a próxima reunião se realizaria
neste município.
Uma das temáticas debatidas
foi o processo de transferência de
competências para os municípios
na área da Educação, tendo este
encontro coincidido com a divulgação pública da intenção do Governo de avançar com esta medida, já no próximo ano lectivo.
Conscientes das implicações
inerentes a este processo, foram
abordadas questões primordiais,
tais como a responsabilidade ﬁnanceira e respectiva comparticipação a receber pelos municípios,

bem como a deﬁnição da gestão
dos recursos humanos e do ediﬁcado das escolas do 2º e 3º ciclos.
As novas competências descentralizadas para os municípios devem ser pensadas na perspectiva
das cidades educadoras e dos princípios que as regulam.

*

ASSOCIAÇÃO
INTERNACIONAL DAS
CIDADES EDUCADORAS

A Associação Internacional das
Cidades Educadoras (AICE) é um
movimento criado em Barcelona
em 1990 e constituído por cidades
de vários países representadas pelas suas autarquias, da qual fazem
parte 300 municípios de 34 países
de todo o mundo.
As cidades que aderiram a esta
associação subscreveram a Carta
das Cidades Educadoras e comprometeram-se a respeitar os seus
princípios. A ideia geral desta Carta é a de que a cidade é, por si só,
geradora de educação para os seus
habitantes, de que ela contém, nela
própria, elementos importantes
para uma formação integral das
pessoas.
No entanto, a cidade só será
educadora se reconhecer, exercer
e desenvolver, para lá das suas funções tradicionais, uma função educadora: se assumir uma intencionalidade e uma responsabilidade e
se o seu objectivo for a promoção
e o desenvolvimento de todos os
seus habitantes, começando pelas
crianças e pelos jovens.
A Cidade Educadora tem necessidade de dialogar com outras
cidades, de reﬂectir de forma co-

lectiva, de colaborar em projectos
e acções concretas, de encontrar
em conjunto elementos de avaliação dos diferentes projectos e
actividades. A estrutura que permite este intercâmbio é a Associação Internacional das Cidades
Educadoras que tem como objectivos apoiar o cumprimento dos
princípios da Carta das Cidades
Educadoras por parte das cidades signatárias; promover colaborações e acções concretas entre
cidades; aprofundar o discurso
das cidades educadoras; dialogar
e colaborar com diferentes organismos nacionais e internacionais, tais como a ONU, UNESCO,
entre outras.
Para além de Lisboa, actualmente, fazem parte do Comité
Executivo da AICE os seguintes
municípios: Barcelona (Espanha),
Lyon (França), Rennes (França),
Munique (Alemanha), Génova
(Itália), Budapeste (Húngria), Rosário (Argentina), Adelaide (Austrália), Tampere (Finlândia) , Donostia-San-Sebastian (Espanha),
S. Paulo (organizador do Congresso Internacional de 2008) e Lomé
(Togo).
As suas funções principais são
as de reﬂexão, debate e difusão das
grandes questões teóricas/práticas
que se colocam nas Cidades Educadoras, bem como a gestão e representação da AICE. Tem, ainda,
como função a escolha, através de
candidatura escrita e apresentação oral, das cidades proponentes
à organização dos Congressos Internacionais, que têm lugar de dois
em dois anos.

Concurso “Postais de Natal”
envolveu escolas do concelho
O pelouro da Educação da Câmara Municipal de Paredes promoveu um conncurso designado “Postais de Natal”. O presidente da Câmara, Celso Ferreira e o
vereador da Educação, Pedro Mendes escolheram o trabalho que serviu de basee
para a produção do Postal de Natal que foi utilizado por vários serviços do muunicípio paredense na quadra natalícia. Várias escolas do pré-escolar e 1º ciclo
o
aderiram à iniciativa. A exposição dos trabalhos esteve patente na Câmara Muunicipal de Paredes.

* POSTAIS PREMIADOS:
PRÉ –ESCOLAR
1.º Classiﬁcado – Inês Afonso – Jardim de Infância de Paredes
2.º Classiﬁcado – Ana Beatriz e Guilherme – Jardim de Infância de Paredes
3.º Classiﬁcado – Jardim de Infância de Marco Cete
1º CICLO
1º Classiﬁcado – Jéssica Andreia – E.B.1 Igreja – Lordelo
2º Classiﬁcado – Inês Margarida – E.B.1 Lage – Parada de Todeia
3º Classiﬁcado – João Pedro Pacheco – E.B.1 – Vilarinho de Cima
Nota: Foi atribuída uma menção honrosa ao trabalho elaborado pela aluna
Juliana Teixeira da E.B.1 de Feira 1 – Baltar.

Plano Municipal de
Defesa da Floresta
Contra Incêndios
O plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Paredes foi apresentado à
Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, numa
reunião que teve lugar no dia 1 de
Fevereiro, tendo sido analisada e
aprovada pelos membros da Comissão, a calendarização, a orçamentação e os respectivos indicadores de
execução e de desempenho. Seguidamente, o PMDFCI seguirá para a
Direcção Geral de Recursos Florestais, entidade que emite a aprovação ﬁnal.
Reﬁra-se que o PMDFCI é um
instrumento operacional de planeamento, programação, organização e
execução de um conjunto de actividades de prevenção, acção e reabilitação das áreas ﬂorestais do município, que deﬁne a política e as medidas
para a Defesa da Floresta Contra Incêndios, a médio e a curto prazo, nomeadamente as acções de sensibili-

zação, de vigilância, de detecção, de
coordenação de meios e agentes envolvidos, para os quais concretiza os
objectivos e metas a atingir.
Neste sentido, e na sequência dessa reunião, o Pelouro da Protecção
Civil, liderado pela vereadora Raquel Moreira da Silva iniciou a criação de uma equipa de trabalho, envolvendo os técnicos do Gabinete
Técnico Florestal, juntamente com
outros elementos que representam
as entidades que intervém no domínio ﬂorestal, nomeadamente, as Corporações de Bombeiros Voluntários,
a Associação Florestal do Vale do
Sousa e a Aliança Florestal, com vista a desenvolverem acções conjuntas
de reconhecimento, identiﬁcação e
diagnóstico, destinadas à criação e
beneﬁciação das infra-estruturas de
Defesa da Floresta Contra Incêndios, sobretudo, os pontos de água,
rede viária e faixas de gestão de combustível.

Projecto Clube de Protecção Civil
O Pelouro de Protecção
Civil da Câmara Municipal
de Paredes está a apoiar
o Projecto Clube de
Protecção Civil, um
Programa de Sensibilização
Pública do Serviço
Nacional de Bombeiros
e Protecção Civil, que
pretende enfatizar a
necessidade prioritária
para canalizar para o
público infantil e juvenil as
acções a desencadear no
próximo ano. O objectivo é enquadrar diversos projectos e campanhas,
mobilizando agentes e organismos, que permitam atingir, adequada e
eﬁcazmente, os objectivos propostos de lançar as bases, para que se possa
construir uma verdadeira cultura de segurança.
Na prossecução deste objectivo, o Pelouro de Protecção Civil da Câmara
Municipal de Paredes realizou várias reuniões de apresentação e
divulgação do referido Projecto junto dos estabelecimentos de ensino do
concelho, facultando um conjunto de recursos informativos e formativos
que contribuem para a aquisição de competências especíﬁcas no quadro
da Protecção Civil e que motivem acções integradas neste domínio. Nesta
conformidade, algumas escolas criaram e dinamizaram o seu próprio
Clube de Protecção Civil, sendo que está previsto para o dia 7 de Março
- Comemoração do Dia Internacional de Protecção Civil, a apresentação
de várias actividades relacionadas com o tema.
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Obras Municipais
Alameda de Portugal

Investimento
nos acessos
ao Pavilhão Rota
dos Móveis
A Câmara Municipal de Paredes
apresentou, recentemente, à Assembleia de Freguesia de Lordelo o projecto da Alameda de Portugal, que
será uma realidade no acesso ao Pavilhão Rota dos Móveis.
Reﬁra-se que esta intervenção surge
da necessidade de se criar um espaço agradável, diversiﬁcado, apelativo, que assuma funções de estadia
e de lazer, bem como de ligações e
articulações, conferindo dignidade
àquela zona de expansão da cidade
de Lordelo.
De acordo com o Presidente da
Câmara Municipal, Celso Ferreira, trata-se da concretização de um
projecto com dez anos, que permitirá a criação de um espaço que faci-

litará e embelezará os acessos ao Pavilhão Rota dos Móveis, bem como
à zona envolvente ao Parque do Rio
Ferreira que envolve as cidades de
Lordelo e Rebordosa.
Os objectivos da obra prendemse com a criação de um espaço agradável, com uma unidade forte e estruturante; com a possibilidade de
vivência informal e estadia ao longo
da alameda entre as rotundas, garantindo condições de conforto e segurança; com a articulação dos acessos
pedonais directos entre os vários arruamentos e edifícios que rodeiam a
alameda. Ao mesmo tempo pretende articular o centro da cidade com
o Pavilhão Rota dos Móveis, através
de um percurso serpenteante, como

forma de atenuar o acentuado declive do espaço, permitindo a vivência
da área por pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada e potenciar um espaço atractivo, com
ritmos de volumes, cores e ﬂoração,
onde se sinta a passagem do tempo
e das estações e conceber um espaço equilibrado (formal e ecologi-

camente) com poucos encargos de
manutenção.
Terá designadamente, áreas de
recepção, marcadas por um pavimento diferente, áreas de estadia
onde serão proporcionados recantos mais intimistas que comportam equipamento destinado a esse
ﬁm, como bancos, papeleiras e be-

bedouros.
A Alameda de Portugal terá, ainda, um parque infantil, com equipamentos resistentes, seguros e atractivos, para as crianças dos 2 aos 12
anos, bem como um parque geriátrico que garantirá o apoio e alternativas de recreio e lazer à população menos jovem.

Parque José Guilherme
com novo mobiliário
urbano
Está concluída a colocação dos novos candeeiros no
Parque José Guilherme e ruas envolventes. Ao todo, a
Câmara Municipal de Paredes colocou 74 candeeiros
de parede, lampião único e duplos. Um investimento de
cerca de 170 mil euros. Em breve a colocação do novo
mobiliário urbano, como bancos, papeleiras, entre outros,
terá continuidade. 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.

Autarquia investe mais 125 mil euros em Aguiar de Sousa

Obras prontas em Maio
O presidente da autarquia paredense, Celso Ferreira, cumpre mais uma
promessa feita com este investimento
naquela freguesia do sul do concelho
de Paredes, por forma a melhorar a
qualidade de vida das populações.
Recorde-se que já em 2007, a autarquia investiu em Aguiar de Sousa,
designadamente no lugar de Alvre,
cerca de 230 mil euros. Até esta altura já foram pavimentadas 15 ruas
nesta freguesia.
Neste sentido será efectuada uma

intervenção profunda em várias ruas
daquela freguesia que passará pela pavimentação de caminhos actualmente
em terra batida e pelo alargamento de
várias ruas no lugar de Sarnada (Rua
Parque de Jogos; Travessa Parque de
Jogos; Rua Alto das Cruzes; Rua de
Campo Velho; Rua Mãe D’Água; Rua
Outeiro da Fonte; Rua Padre Manuel
Alves Correia; Rua da Escola; Rua
de Campo Denteiro; Rua de Campo
Verde) e no lugar de Aguiar (Rua da
Ucha; Rua D. João Gomes Ferreira;

Rua da Valmã; Rua Calçada do Travisqueiro; Rua da Agra). Um investimento de cerca de 125 mil euros que
se desenvolverá no terreno ao longo
dos próximos três meses.
De acordo com o edil paredense há muito que a população do sul
do concelho reivindicava melhores
acessos e, consequentemente, melhores condições de vida e agora estão criadas as condições para satisfazer as pretensões da população de
Aguiar de Sousa.
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Obras
Requaliﬁcação
do centro
da cidade
de Paredes
prossegue
Colocação de sinalização
luminosa
No âmbito da requaliﬁcação
da sede do concelho, a Câmara
Municipal de Paredes está a colocar marcadores de pavimento /
sinalização luminosa nas travessias das ruas envolventes ao Parque José Guilherme e em breve
esta acção será estendida à Avenida da República.
Recorde-se que com a requaliﬁcação da Avenida da República,
Largo da Feira e Parque José Guilherme foram eliminadas as passadeiras dando-se prioridade ao
trânsito pedonal. Esta renovação
do centro da cidade de Paredes
visa, efectivamente, privilegiar o
trânsito pedonal.
Os marcadores de sinalização intermitente asseguram, nas
travessias recentemente criadas,
uma boa visibilidade nocturna.
São abastecidos a energia solar,
emitem 240 ﬂashes por minuto,
permitem uma visibilidade até 1
quilómetro e possuem uma boa
capacidade de armazenamento
de energia, daí que não há necessidade de mudar baterias.
Serão colocados 30 marcadores nas zonas de passagem e 12
na zona de táxis (junto ao Parque
José Guilherme). Um investimento de cerca de 10 mil euros, tendo
como preocupação principal a segurança dos peões.

Paredes é um dos três municípios a norte de
Lisboa que será abrangido por quatro auto-estradas, juntamente com Porto e Gaia

Construção
da A41e A43 transfoma
Paredes no eixo
de mobilidade
da região Norte
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira,
participou em S. João da Madeira,
na adjudicação da Concessão do
Douro Litoral, que tem como objectivo maelhorar a mobilidade na
Área Metropolitana do Porto, bem
como nos concelhos de Paredes e
Oliveira de Azeméis, descongestionando a circulação rodoviária em
toda esta zona, já que será possível
a deslocação entre as duas margens
do rio Douro sem necessidade de
atravessamento da cidade do Porto.
Um investimento de 872 milhões
de euros.
A cerimónia foi apadrinhada
pelo Secretário de Estado Adjunto,
das Obras Públicas e das Comunicações, Paulo Campos. Esta concessão tem uma extensão total de 129
quilómetros, dos quais 76 correspondem a construção, conservação
e exploração de novas auto-estradas e os restantes 53 a beneﬁciação,
conservação e exploração de vias já
em serviço.
A construção dos novos lanços
irá beneﬁciar directamente cerca
de um milhão e quinhentos mil habitantes dos concelhos de Paredes,

Valongo, Porto, Gaia, Gondomar,
Maia, Matosinhos, Espinho, Santa
Maria da Feira, São João da Madeira
e Oliveira de Azeméis.
O lanço A 41 (A41-IC24 – Picoto (IC2)-Nó da Ermida (A42/
IC25), que abrangerá Paredes, tem
conclusão prevista para 2011. A
construção deste lanço da A41 (IC
24) vai concretizar o fecho da Circular Regional Exterior do Porto
(CREP) permitindo que o tráfego
que pretende atravessar o Douro
não tenha a necessidade de entrar
no Porto. Neste contexto, esta obra
garantirá o descongestionamento da Circular Regional Interna do
Porto, CRIP, em cerca de 13 000 veículos por dia, menos 12,5% do tráfego que, em média, actualmente
circula nessa via.
É com grande satisfação que Celso Ferreira vê a concretização deste projecto. Reﬁra-se que este novo
traçado melhorará a rede viária do
concelho e permitirá a construção
melhores acessos ao concelho da
Rota dos Móveis. Em breve a autarquia paredense anunciará avultados
investimentos que só farão sentido
com estas novas vias.

*

OUTROS LANÇOS
PARA CONSTRUÇÃO,
CONSERVAÇÃO E
EXPLORAÇÃO

A32-IC2 – S.João da Madeira (ER327)
- Carvalhos (A20/IP1);A43-IC29 – Gondomar - Covelo (A41/IC24);

*

LANÇOS PARA
BENEFICIAÇÃO,
CONSERVAÇÃO E
EXPLORAÇÃO

EN14 - Ameal (IC23)-Leça do
Balio (IP4) ; A1-IC1 - Coimbrões
(IC23)-Ponte da Arrábida (Norte);
A1-IC2 - Nó de Santo Ovídio (IC2)Coimbrões (IC1); A20-IP1 - Carvalhos (IC2)-Nó da VCI (IC23); A20IC23 - Nó de Francos (IC1)-Nó da
VCI (IP1); A28-IC1 - Ponte da Arrábida (Norte)-Sendim (IP4); A41-IC24
- Espinho (IC1)-Picoto (IC2); A43IC29 - Ponte do Freixo Norte (IP1)Gondomar; A44-IC23 - Coimbrões
(IC2)-Ponte do Freixo Sul (IP1)

Estes lanços vão ser objecto de
acções de beneﬁciação ao nível dos
equipamentos de segurança, sinalização, pavimentação, integração
paisagística, telemática, encontrando-se também incluída a conservação de pontes, viadutos e do túnel Soares dos Reis, no IC23. Todas
estas intervenções vão permitir aumentar os patamares de qualidade e
segurança de todas estas vias.
A concretização desta concessão terá impacto a três níveis: signiﬁcativa redução de tempos de
percurso; importante redução da
sinistralidade, já que é expectável uma redução de cerca de 20%
na taxa de feridos graves e vítimas
mortais e melhoria da qualidade
ambiental principalmente porque
todo o tráfego de longo curso passa
a beneﬁciar de uma nova alternativa, descongestionando a área urbana do Porto.
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Obras Municipais
Requaliﬁcação do Parque José Guilherme
Largo Nun’Álvares
Neste momento, a requaliﬁcação encontra-se
na fase ﬁnal estando já o Largo de Nun’Álvares
totalmente pavimentado, bem como as ruas
circundantes ao parque.
No que respeita ao Parque José Guilherme
propriamente dito, a renovação das árvores foi
efectuada, em parte, e já se pode veriﬁcar o efeito da
requaliﬁcação nos canteiros, que atribui ao parque
uma ﬁguração mais aprazível e convidativa à sua
utilização.
De salientar, ainda, que irá ser construído um
equipamento que terá a versatilidade de um posto
de turismo incentivador da marca Paredes – Rota
dos Móveis, bem como de um café-bar.

Antes

Depois

Antes

Depois

Requaliﬁcação da Av. da República
A requaliﬁcação da Avenida da República,
é sem dúvida, a mais marcante de todas a
serem efectuadas no concelho, devido ao seu
posicionamento no centro urbano de Paredes e à
importância comercial que ela representa para a
cidade.
Por esse mesmo facto, tornava-se imprescindível
a sua requaliﬁcação, corrigindo as diversas
intervenções desconexas efectuadas ao longo do
tempo, digniﬁcando a mesma e dando-lhe uma
apresentação equivalente à sua importância,
potenciando ainda mais o comércio tradicional.
Actualmente, pode-se observar a conﬁguração ﬁnal
da faixa de rodagem, iluminação pública e passeios,
estando, neste momento, a ser intervencionada a
zona da ciclovia bem como dos espaços públicos
envolventes (logradouros).

Requaliﬁcação EM 597
(Bitarães – Gondalães – Beire - Louredo)
Nesta requaliﬁcação que atravessa as freguesias
de Bitarães, Gondalães, Beire e Louredo, já foi
efectuada a infra-estruturação até ao limite da
obra, na freguesia de Louredo e a pavimentação
com a camada de binder (primeira camada de
betuminoso) de uma grande parte do traçado. De
salientar, ainda, que já foi construída a rotunda
junto à igreja de Bitarães que proporciona uma
maior segurança e ﬂuidez na circulação do
trânsito. Neste momento encontra-se também em
construção a rotunda em Beire/Gondalães, junto
aos Gaiatos e a pavimentação em cubo, em Louredo
junto à Forca.

Antes

Depois
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Obras Municipais
Alameda de Portugal
(Acessos ao Pav. Rota dos Móveis - Lordelo)
Esta obra tem o objectivo de dotar o Pavilhão
Rota dos Móveis de um conjunto de acessos e
respectivo parque de estacionamento que permita o
seu funcionamento pleno.
Já foram executados os acessos do lado do
Padrão e o parque de estacionamento que serve
esta infra-estrutura, estando, neste momento, a
ser efectuada a colocação de lancis para execução
do acesso com direcção ao cemitério, bem como
o ajardinamento da parte central da Alameda.

Antes

Depois

Antes

Depois

Via Rota dos Móveis (Rebordosa)
A presente obra divide-se em dois lanços. O
lanço 1 faz a ligação entre a rotunda existente
no Parque Empresarial da Serrinha e a Ponte da
Amizade. O Lanço 2 faz a ligação entre a EM
606, em Rebordosa, e a EM 606-1, em Gandra.
Os principais trabalhos da empreitada são os
seguintes: terraplanagens, drenagem, pavimentação,
obras acessórias e equipamentos de sinalização e
segurança.
Neste momento, o lanço 2 encontra-se na fase ﬁnal,
faltando apenas a implantação das duas rotundas
existentes no seu traçado.
Relativamente ao lanço 1 estão a ser efectuadas,
neste momento, as movimentações de terras que
decorrem a bom ritmo.

Acessos Parque Empresarial (Serrinha - Rebordosa)
A presente obra tem como objectivo fazer a
requaliﬁcação e o alargamento da Rua do Fojo
Velho. Estão a ser construídos novos passeios com
uma largura média de 2,25m. A infra-estrutura
ﬁcará dotada com uma rede de águas pluviais
e uma rede de ﬁbra óptica para servir o parque
empresarial. O perﬁl da estrada irá ser alargado
para 9 m, de modo a melhorar e a assegurar
as condições de circulação. O pavimento será
remodelado com uma camada de binder e outra de
desgaste.
A empresa Águas de Paredes aproveitou a
intervenção do Município para modernizar as
suas instalações de abastecimento de água e
saneamento.

Antes

Depois
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Obras Municipais
Ligação das Adutoras dos Reservatórios para Abastecimento de Água R6-R9
(Rebordosa)
A presente obra tem como objectivo melhorar
o abastecimento de água em todo o concelho,
fazendo com que todas as freguesias recebam água
da empresa Águas do Douro e Paiva. Actualmente,
estas freguesias recebem água captada do Rio
Ferreira, através dos Reservatórios R6 e R9.
A construção da conduta adutora entre os
reservatórios R6 e R9 permitirá que também estes
sejam alimentados por água proveniente das Águas
do Douro e Paiva, melhorando, assim, as condições
de abastecimento no concelho.
Com esta intervenção, o Município aproveitará
para requaliﬁcar a Rua das Cabaneiras, a zona
envolvente à escola EB 2/3 de Rebordosa e a Rua de
São Marcos.

Polidesportivo Bombeiros Voluntários de Rebordosa – Cobertura Metálica e
Construção de Balneários
O Polidesportivo dos Bombeiros Voluntários
de Rebordosa foi complementado, uma vez que
o Município procedeu à sua cobertura metálica.
Foram também construídos balneários femininos
e masculinos, W.C. de homens, mulheres e pessoas
portadoras de deﬁciência, cozinha e arrumos.
Esta obra é bastante relevante, na medida em que
permite a utilização da referida infra-estrutura, ao
longo de todo o ano, nomeadamente, em dias de
inverno rigoroso.

Antes

Complexo Desportivo Nun’Álvares (Recarei)
O intuito deste projecto é dotar a freguesia de
Recarei de um complexo desportivo com relva
sintética, adequado à formação de jovens atletas.
Os principais trabalhos da empreitada são os
seguintes: numa primeira fase, terraplanagens,
execução de arruamentos de acesso e, numa
segunda fase, construção de balneários, pavilhão
Gimnodesportivo e piso sintético. A fase inicial
encontra-se concluída e, actualmente, está em
execução a estrutura de betão armado.

Depois
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Obras Municipais
Jardim Central (Sobreira)
A intervenção consiste na execução de
arruamentos, estacionamentos e passeios, os
quais, juntamente com o adro da igreja e a estrada
nacional 319, limitarão um espaço livre destinado a
uma futura zona verde de lazer, a qual fará a ligação
entre a sede da Junta de Freguesia e a Igreja Matriz.
Os arruamentos serão pavimentados com tapete
betuminoso, as áreas de estacionamento serão
pavimentadas a cubo de granito, sendo feita a
marcação dos lugares utilizando cubos de calcário.
Os passeios serão pavimentados a cubo de granito,
limitados por lancis de granito.
Será executado um conjunto de rampas e escadas
junto do adro, na parte frontal da igreja, para
que seja possível vencer o desnível entre o novo
arruamento e o adro.

Rua Jardim de Infância da Igreja e Rua de S. Miguel – Gandra
Está a ser alvo de uma intervenção pavimentação em betuminoso. Um investimento
de cerca de 50 mil euros que tem como objectivo
melhorar os acessos ao jardim-de-infância e ao
cemitério, tendo sido regularizado o pavimento,
uma vez que se encontrava em terra batida.
Quanto à Rua de São Miguel, trata-se de um
processo expropriativo que estava pendente. O
município chegou a acordo com o proprietário e
procedeu ao alargamento e pavimentação da rua.
Um investimento de 124 mil euros.

Requaliﬁcação do Largo da Feira
Está em fase ﬁnal a requaliﬁcação do
Largo da Feira, que mantém a dimensão
sócio-cultural daquele espaço de tradição,
promovendo a economia local, a coesão social
da cidade e estimulando o aparecimento de
eventos diversiﬁcados que possam atrair outras
comunidades para desfruto e conhecimento da
cidade Paredes.
Está incluída a construção de um quiosque, assim
como de dois espaços multiusos.

Antes

Depois
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Acção Social

Encontro Entre Nós – Natal
juntou cerca de 1700 idosos
O pelouro de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de
Paredes levou a cabo mais uma edição do Encontro Entre Nós – Natal/2007, nos dias 1 e 8 de Dezembro de 2007.
Recorde-se que a autarquia paredense realiza, anualmente, esta
Festa de Natal destinada às pessoas
mais carenciadas, com idade igual
ou superior a 60 anos, portadores
do Cartão Sénior.
A actividade decorreu no salão
de festas dos Bombeiros Voluntários de Paredes e juntou cerca de
1700 pessoas das 24 freguesias.
A concretização desta actividade contou com a colaboração entusiástica e empenhada das Juntas de
Freguesia, que divulgaram o evento
e aceitaram as inscrições dos participantes.
Para além de proporcionar uma

tarde de convívio, a autarquia realizou um espectáculo musical/cultural e ofereceu a cada participante
um lanche com doces típicos de Natal, como rabanadas, sonhos, bolorei e o pão-de-ló.

De acordo com a vereadora responsável pelo respectivo pelouro,
Raquel Moreira da Silva, foi o “espírito de solidariedade” que presidiu
à realização daquele evento que, ao
mesmo tempo, tem como objectivo

“colmatar a solidão”.
Foi com grande satisfação e entusiasmo que os idosos paredenses,
mais uma vez, apreciaram esta iniciativa da autarquia paredense. Foi
geral o sentimento de que se trata

de um encontro de amigos e que
é uma forma de combater a solidão do dia-a-dia. “É preciso haver
mais iniciativas como esta durante
o ano”, “De outra forma nunca nos
juntamos”, “As rabanadas estavam
uma maravilha, mas do que eu gosto é do convívio”, “Se não for a Câmara Municipal a fazer estes Encontros quem se lembra de Nós”, “A
senhora vereadora Raquel Moreira
da Silva é cá das nossas”, foram algumas das expressões que se ouviram dos seniores das diferentes
freguesias.
Expressaram, igualmente, o desejo de que estes Encontros, que
lhes proporcionam bons momentos, tenham continuidade. A Vereadora Raquel Moreira da Silva garantiu: “Sabem que podem contar
comigo, a vossa alegria é a minha
melhor recompensa.”

tiu proporcionar mais um momento de alegria e uma quebra na solidão” dos mais idosos.
Recorde-se que o pelouro do
qual é responsável leva a cabo durante o ano outras iniciativas para
evitar a solidão dos idosos do con-

celho, tais como os passeios de Verão, ou o Arraial Sénior.
Depois do baile de Carnaval, que
de resto, os idosos muito apreciaram seguiu-se a entrega de certiﬁcados de participação aos representantes de todas as instituições.

Paredes juntou idosos no Carnaval Sénior

Iniciativa visa combater a solidão
A Câmara Municipal de Paredes
e a Santa Casa da Misericórdia de
Paredes levaram a cabo, no Pavilhão
Rota dos Móveis, em Lordelo, a actividade “Carnaval Sénior 2008”, que
teve como objectivo proporcionar o
convívio inter institucional dos seniores do distrito do Porto.
Estiveram presentes 500 idosos,
mascarados, de cerca de 30 instituições de apoio à 3.ª idade do distrito,
que tiveram oportunidade de viver
um dia diferente.
De acordo com o presidente da
Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, é “fundamental promo-

ver acções que combatam o isolamento e a solidão”. Avançou que
esta iniciativa vai repetir-se, porque
o objectivo é conseguir esgotar o
pavilhão.
Celso Ferreira anunciou, ainda, que o concelho vai ter, em bre-

ve, uma Universidade Sénior, que
permitirá aos idosos manterem-se
mais activos.
Segundo a vereadora responsável pelo pelouro de Acção Social,
Raquel Moreira da Silva, a primeira
edição do Carnaval Sénior “permi-
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Acção Social

Festa de Natal 2007
No dia 20 de Dezembro de 2007,
o Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Paredes promoveu uma Festa de Natal solidária para cerca de 70 crianças e
jovens carenciados residentes nos
Empreendimentos
Camarários
do Concelho, nomeadamente, os
Empreendimentos Camarários de
Cristelo, Gondalães, Lordelo, Madalena e “O Sonho”.
Esta Festa de Natal , dinamizada anualmente pela Câmara Municipal de Paredes, contou com a
presença dos Vereadores da Câmara Municipal Raquel Moreira

da Silva, Ildebrando Coelho, Manuel Ruão, assim como do Chefe
de Gabinete do Presidente da Câmara José Henriques; do responsável pelo Gabinete de Comunicação,
Paulo Abrantes; dos Presidentes de
Junta da Madalena e Gondalões,
respectivamente, João Carlos Almeida e António Garcês, dois representantes da Junta de Freguesia
de Cristelo, Ângelo Nunes e António Pereira e da Coordenadora do
Núcleo Local da Segurança Social,
Margarida Gramaxo.
Entre balões, pinturas faciais e
muita animação, houve lugar, ain-

da, para duas pequenas Histórias
Natalícias, alguns momentos musicais representados pelos mais
pequenos e uma peça de Teatro
de Fantoches apresentada pelos
adultos.
No ﬁnal, entre muitos aplausos
e entusiasmo, foram distribuídos
presentes pelas crianças, fazendoas sentir especiais e acarinhadas
na época natalícia. Este gesto simbólico é mais uma iniciativa que
envolve famílias que são acompanhadas ao longo de todo o ano
pelo Pelouro de Acção Social do
município.

Autarquia entregou 900 Cabazes de Natal
a famílias carenciadas
A época de Natal exige solidariedade e implica partilha, pelo que,
à semelhança de anos anteriores, a
Câmara Municipal de Paredes procedeu à entrega de cabazes de Natal
às famílias mais carenciadas do concelho. O objectivo passa por proporcionar um Natal mais digno e feliz a
quem não possui todas as condições
para que assim seja.
Recorde-se que o pelouro de Acção Social da autarquia paredense
dinamiza anualmente a actividade
“Campanha de Solidariedade de Natal”, que visa a recolha de alimentos
nas superfícies comerciais dentro
e fora do concelho para, posteriormente, proceder à distribuição de
cabazes alimentares pelos agregados familiares mais carenciados. O

restante é distribuído mensalmente,
durante todo o ano.
Reﬁra-se que esta iniciativa conta com a participação de vários munícipes e funcionários da Câmara
Municipal, que voluntariamente se
associam à referida recolha. No ano
passado, a acção contou com a colaboração de 126 voluntários, que
participaram, quer na recolha nas
superfícies comerciais, quer na elaboração dos respectivos cabazes.
Para que os cabazes possam ser
entregues às famílias, o pelouro de
Acção Social conta com a colaboração do Executivo das 24 Juntas de
Freguesia do concelho, que indicam
quais são as famílias que devem beneﬁciar deste apoio. Após a recepção das respectivas listas a autarquia

faz chegar os cabazes a cada uma das
freguesias, para que estes sejam entregues às famílias seleccionadas.
No ano de 2007, a Câmara Municipal de Paredes fez chegar cabazes a
todas as Juntas de Freguesia, até ao
dia 21 de Dezembro.

*

DISTRIBUIÇÃO AO LONGO
DO ANO PELO PAREDES DE
ABRIGO/CM PAREDES

O pelouro de Acção Social atribui, ainda, mensalmente, no âmbito
do serviço Paredes de Abrigo, cabazes de alimentos às famílias carenciadas sinalizadas, mediante critérios deﬁnidos e após a elaboração do
relatório social. Importa referir que
no ano de 2007 foram atribuídos 900
cabazes a cerca de 200 famílias.
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Juventude
Protocolo com Grupo de Jovens Nova
Esperança

Jovens contribuem
para a defesa da
ﬂoresta
A Câmara Municipal de Paredes
vai celebrar dois protocolos com o
Grupo de Jovens Nova Esperança,
de Sobreira com vista à colaboração
entre ambas as entidades, no sentido de salvaguardar o espaço ﬂorestal do concelho e minimizar os
riscos de incêndio ﬂorestal, tendo
em conta a defesa da ﬂoresta contra
incêndios, bem como, um acordo
para a realização de obras de beneﬁciação do auditório da sede daquele
grupo de jovens.
O núcleo de BTT do Grupo de
Jovens Nova Esperança compromete-se a monitorizar o espaço
ﬂorestal circunscrito nas freguesias de Sobreira, Recarei e Aguiar
de Sousa, ﬁcando responsável pelo
apoio no patrulhamento daquele
espaço ﬂorestal; pela georeferenciação de elementos do terreno relacionados com a Defesa da Floresta Contra Incêndios; pela denúncia

de situações que impeçam o acesso
aos espaços ﬂorestais, bem como
pela identiﬁcação do estado das
vias que permitem o acesso aos
mesmos.
No âmbito desta cooperação, a
autarquia vai atribuir àquele grupo
um subsídio no valor de 4 mil euros
que se destina a obras de beneﬁciação/conclusão do auditório da sede
daquele grupo, que está localizada
no edifício da Junta de Freguesia da
Sobreira.
O grupo compromete-se a disponibilizar o referido auditório
para a realização de eventos promovidos pela autarquia paredense,
bem como a colaborar nas actividades por esta organizadas.
O protocolo tem a validade de 40
anos, sendo automaticamente renovado por igual período, desde que
não seja denunciado por qualquer
das partes.

Preocupações sociais

Apoio
a instituições
do concelho
O Executivo Municipal de Paredes deliberou, recentemente, atribuir vários subsídios, designadamente às Conferências de S. Vicente
de Paulo existentes no concelho;
ao Grupo de Jovens Mensageiro
do Amor e aos núcleos de Sobreira e Vilela da Cruz Vermelha Portuguesa.
Tendo em consideração o trabalho humanitário prestado pelas
Conferências Vicentinas e que ao estarem mais próximas dos necessitados têm possibilidade de desenvolver, de forma mais célere, trabalho
prático no terreno, a autarquia paredense atribuiu um subsídio no valor de 500 euros às Conferências das
paróquias de Baltar, Bitarães, Besteiros, Castelões de Cepeda, Cete, Gandra, Gondalães, Lordelo, Madalena,
Mouriz, Parada de Todeia, Rebordosa, Recarei, Vandoma, Vila Cova de
Carros e Vilela.
A autarquia concedeu um subsídio de 250 euros ao Grupo de Jovens
Mensageiro do Amor que, recordese, surgiu na paróquia de Duas Igrejas há cerca de dois anos e tem como
objectivo promover a aproximação

e desenvolvimento harmonioso dos
jovens. Para angariação de fundos
têm promovido diversas iniciativas,
que se têm revelado insuﬁcientes
para fazer face ao orçamento anual.
Este grupo tem, inclusive, participado nas actividades promovidas
pelo município paredense, designadamente pelos pelouros de Acção
Social, Juventude e Protecção Civil.
O Executivo Municipal, liderado
por Celso Ferreira, atribuiu, ainda,
subsídios à Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleos de Vilela (3 mil euros) e Sobreira (2500 euros) - a ﬁm
de ﬁnanciar o pagamento dos seguros de viaturas ao serviço daquelas
entidades.
Recorde-se que o município paredense, desde há alguns anos a esta
parte, assume o pagamento do seguro de acidentes pessoais dos socorristas do núcleo de Vilela da Cruz
Vermelha Portuguesa no total de
cerca de 5500 euros. Neste sentido
o executivo municipal deliberou,
igualmente, atribuir um subsídio de
5 mil euros ao núcleo de Vilela de
modo a que possa assegurar o serviço 24h/dia.

Exemplos das árvores colocadas na Avenida da República

Melhor Ambiente, mais quaidade de vida

Novas árvores embelezam
Avenida da República
No âmbito da requaliﬁcação da
Avenida da República, na sede do
concelho de Paredes, foram colocadas novas árvores naquela via.
No sentido ascendente, as árvores escolhidas para o efeito foram
“Acer Platanoide Emerald Queen” e
nas ﬂoreiras, em frente aos prédios

- “Gingko Biloba Fastigiata” - uma
árvore mais esguia e com ﬂoração
dispersa, de modo a não impedir a
visualização para os respectivos estabelecimentos comerciais. Ao todo
serão colocadas 60 árvores. Um investimento de cerca de 25 mil euros
da autarquia paredense.

Reﬁra-se que na semana passada foram colocadas algumas “Acer” e
durante a corrente semana está prevista a plantação das restantes. Estas
árvores têm a particularidade de a
folha mudar de cor todas as estações,
cor-de-rosa na Primavera, verde no
Verão e vermelho no Outono.

No Parque da Cidade

Mais pequenos participaram na 2ª edição
da Festa das Vindimas
A Câmara Municipal de Paredes
voltou a despertar uma das tradições mais emblemáticas do concelho junto dos mais jovens. Com
o intuito de renovar e manter a expressão e o simbolismo das vindimas em Paredes, a autarquia convidou os jardins-de-infância do
concelho a participar na vindima
que teve lugar no Parque da Cida-

de de Paredes.
Em ambiente de festa pretendeu-se
transmitir aos mais novos a riqueza e a importância dos trabalhos
da vindima e, ao mesmo tempo,
incutir o espírito de trabalho em
grupo e a valorização dos produtos locais.
Reﬁra-se que a Festa das Vindimas no Parque da Cidade

constitui um espaço pedagógico privilegiado para o encontro e
confraternização entre gerações,
dando a conhecer a principal actividade desta estação do ano e
promovendo o gosto e a valorização de uma actividade tradicional,
cumprindo-se o lema “Paredes Onde Tradição e Modernidade se
Encontram”.
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Francisco da Cunha Leão:

Autarquia homenageou
ﬁlósofo e poeta paredense
O município de Paredes homenageou, no dia 1 de Dezembro,
Francisco da Cunha Leão, um reconhecido ﬁlósofo e poeta, natural
da Sobreira, concelho de Paredes
no dia em que se comemoravam os
cem anos do seu nascimento.
A cerimónia decorreu no salão
da Assembleia da Junta de Freguesia
de Sobreira e contou com a presença do vereador do pelouro da Cultura, Pedro Mendes, do Presidente da
Junta de Freguesia da Sobreira, Arnaldo Barros, de Francisco Cunha
Leão (ﬁlho do homenageado), Paulo da Cunha Leão (sobrinho) e, ain-

da, do Professor Artur Anselmo, um
antigo companheiro de Francisco
da Cunha Leão que, actualmente,
tem vindo a recuperar as suas obras
e pensamentos. A mais recente dá
pelo nome “Do Homem Português”
e conta com a colaboração de António Quadros, António Braz Teixeira
e Pinharanda Gomes.
Algumas dezenas de pessoas
marcaram presença na homenagem àquele paredense. De entre elas
destaca-se a presença de Ferreira
Coelho, conhecido investigador e
colaborador do jornal “O Progresso
de Paredes”, que também deu o seu

contributo na pequena palestra que
se realizou e que versou acerca da
vida e obra de Francisco da Cunha
Leão. Após uma nota introdutória e
a leitura de um texto pelo vereador
Pedro Mendes, que serviu de apresentação da ﬁgura que se homenageava, falaram o seu ﬁlho (visivelmente emocionado) e o primo. O
Professor Artur Anselmo aproveitou para dar a conhecer um pouco a personalidade de Francisco da
Cunha Leão, um homem incisivo e
mordaz, de olhar recto e implacável
na sua qualiﬁcação do povo português como “povo ingovernável”.

Francisco da Cunha passou quase toda a sua vida na capital, Lisboa,
onde acabaria por falecer, em 1974. Foi um monárquico, professor,
poeta e ﬁlósofo. As suas obras mais conhecidas são os poemas
«Naufrágio de Goa» e «O Anjo e o Homem». Mas, o que lhe granjeou
notoriedade foi a sua obra ﬁlosóﬁca, com títulos como «O Enigma
Português» e «Ensaio de Psicologia Portuguesa», centrada no homem
português, na sua psicologia e no seu devir enigmático, nos mitos da
sua história ou na problemática da Saudade, sendo um paradigma de
enunciados e teses sobre a ﬁlosoﬁa portuguesa.
Foi, também, um pensador que se distinguiu numa escrita ensaística
sobre a identidade de Portugal, sua antropologia e psicologia, como
O Enigma Português ou O Ideal Português e o Homem. É o autor de
um texto poético intitulado Naufrágio de Goa, publicado no início da
década de 60. Em 1973, integrado proﬁssionalmente no Ministério
do Ultramar, Cunha Leão desempenhava as funções de agente-geral
do Ultramar. Integrou ainda o movimento da Filosoﬁa Portuguesa e
participou no colóquio sobre o Ideal Português (em 1962).
Foi director do «Diário Popular» e Agente-Geral do Ultramar. Homem
de letras, frequentava com muitos amigos as tertúlias da Brasileira do
Chiado. Conviveu com Almada Negreiros, Raul Lino, António Duarte,
Martins Correia ou Jorge Segurado; mas também com Tomás de
Figueiredo, Domingos Monteiro, Francisco de Sousa Tavares, Tomás
Kim, Eduardo Freitas da Costa, Fernando Namora e tantos outros. A
sua inclinação ﬁlosóﬁca levava-o a outras tertúlias, no café Colonial,
onde convivia com José Marinho e Álvaro Ribeiro. Mantinha amizade
com intelectuais como Delﬁm Santos, Agostinho da Silva, Eudoro de
Souza ou Teixeira de Pascoaes.
Francisco da Cunha Leão foi também editor, tendo assumido o
comando da “Guimarães Editores” em Lisboa. Com ele surgiram novos
autores, a par com iniciativas editoriais de vulto: as «Obras Completas
de Oliveira Martins», a «Colecção Filosoﬁa e Ensaios» ou a «Colecção
Poesia e Verdade», nos anos 50. Lembramos a vinda de Armando
Ferreira, Ferreira de Castro, de Fernando Namora, de Joaquim Paço
d’Arcos, as revelações pela crítica, de Agustina Bessa-Luís e de David
Mourão-Ferreira, ambos com o «Prémio Literário Delﬁm Guimarães»
em 1953; no “noveau-roman”, Alfredo Margarido, Artur Portela e Mário
Dias Ramos; na poesia, entre alguns iniciados, mais tarde celebrados
poetas, além do saudoso Mourão-Ferreira, Sophia de Mello Breyner
Andersen, Eugénio de Andrade, Alexandre O’Neill, Mário Cesariny,
Ary dos Santos, Rui Cinatti, Afonso Duarte, Cecília Meireles, Maria
Teresa Horta, Ivette Centeno, Cecília Meireles, Couto Viana ou Tomaz
Kim; na ﬁlosoﬁa, Fidelino de Figueiredo, José Marinho, Álvaro Ribeiro
ou Agostinho da Silva, além das traduções de Nietzsche, Hegel,
Heidegger, Bergson, Aristóteles ou Platão.

Mais de mil pessoas participaram no Concerto de Reis
À semelhança do ano transacto,
a segunda edição do Concerto de
Reis, que decorreu no Pavilhão Rota
dos Móveis, em Lordelo, também
contou com uma excelente aﬂuência de público, que ultrapassou os
mil espectadores.
Recorde-se que o “Concerto de
Reis”, organizado pela Câmara Municipal de Paredes, contou com a
actuação de três bandas: Banda de
Música de Cête, Banda de Música de Baltar e Banda de Música de

Vilela.
Foram duas horas de puro espectáculo e entretenimento.
As boas vindas estiveram a cargo do vereador responsável pelo
pelouro da Cultura, Pedro Mendes,
que, rodeado por vários presidentes
de Junta de Freguesia do concelho,
desejou um bom ano aos presentes,
aproveitando, também, para agradecer a comparência no Pavilhão
Rota dos Móveis.
O primeiro grupo a subir ao pal-

co foi a Banda de Música de Cête,
que interpretou os temas “La Gracia de Dios” de R. Roig; “Cármen” de
Bizet; um “Xutos Medley” da autoria
de Luís Cardoso e, ainda, “A Christmas Celebration”, de Darol Barry.
Seguiu-se a Banda de Música de
Baltar, que tocou músicas de Mário Miguel e de Tony Carreira, bem
como, relembrou o saudoso Carlos Paião. A sua actuação terminou
com um “Sweet de Natal”.
A ﬁnalizar a festa esteve a Banda

de Música de Vilela, que se dedicou
às interpretações de “Colete Encarnado”, de Samuel Pascoal; “Sinfonia
do Novo Mundo 4º Andamento”, de
Devorak; um “Happy Christmas” a
partir de Jan Van Krayedonk; “Canções da Tradição” a partir de Luís
Cardoso e, ainda, “Cheerios March”,
de Edwin Franko Goldman.
Mas a noite ainda reservava uma
surpresa. As três bandas juntaramse para tocar o que normalmente
se designa por “rapsódia”, um mo-

mento do espectáculo em que foram tocados em catadupa vários
temas, no caso, canções populares.
Foi um ﬁnal apoteótico, com centenas de aplausos a rebentarem em
uníssono.
Posto isto, os maestros das três
bandas foram presenteados com
um ramo de ﬂores, o que originou
nova onda de aplausos e deu-se por
ﬁndo o espectáculo que, de acordo
com o vereador Pedro Mendes, foi
memorável.
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Património

Instituições do
concelho recebem
subsídios
Atribuição de subsídios incentiva continuação das
actividades
A Câmara Municipal de Paredes
atribuiu, recentemente, vários subsídios, designadamente à Associação Recreativa e Musical de Vilela,
Banda de Música; ao Grupo de Música Antiga de Paredes, à Associação
Unos Somos…Criar Paredes e ao
Clube de Ciclismo de Paredes.
Reﬁra-se que a Associação Recreativa e Musical de Vilela vai representar aquela freguesia e o concelho num festival de bandas de
música em Santiago de Compostela. Neste sentido, como forma de
apoiar esta deslocação, a autarquia
paredense concedeu um subsídio
de 1000 euros.
No âmbito do apoio à dinamização associativa no concelho de
Paredes e mais especiﬁcamente no
que se refere ao incentivo aos grupos que actuam na área da promoção e divulgação da música, nomeadamente a música erudita, a
autarquia decidiu atribuir um subsídio no valor de 243,10 euros ao
Grupo de Música Antiga de Paredes, a título de despesas de legalização. No entanto, tendo em conta a participação deste grupo em
diversas actividades promovidas
pelo município, mesmo antes da
sua legalização, designadamente a
participação num café-concerto,
no Verão passado e como forma de
compensação atribuiu, ainda, àquele grupo um subsídio de 400 euros.
No mesmo sentido, também
como forma de compensação, a autarquia também concedeu um subsídio à Associação Unos Somos…
Criar Paredes, desta feita, no valor
de 2500 euros.
Recorde-se que esta associação prestou colaboração, no ano

Patrocínio para
promoção da
marca Paredes
Rota dos Móveis
A Câmara Municipal
atribuiu, ainda, um
subsídio/patrocínio de
120 mil euros ao Clube de
Ciclismo de Paredes, tendo
como principal objectivo
a divulgação e promoção
da marca Paredes Rota dos
Móveis.
Recorde-se que para o ano
de 2008, o Clube de Ciclismo
de Paredes procurou reunir
um conjunto de ciclistas que
lhes garante expectativas
para poder elevar o nome
de Paredes Rota dos Móveis
ao mais alto nível. Para tal
fez um esforço no sentido
da contratação de nomes
sonantes do ciclismo
mundial, como caso de
Eladio Jimenez e Francisco
Mancebo.
de 2006, no âmbito da dinamização de um conjunto de actividades
desportivas junto de diversas escolas do 1.º ciclo dos agrupamentos
de escolas de Castelões de Cepeda
e de Paredes, que serviram como
base de implementação da Actividade Física e Desportiva, em funcionamento por via do programa
de Actividades de Enriquecimento
Curriculares no 1.º ciclo do ensino
básico.

Cultura popular reforçada

Subsídios para Ranchos
do Concelho
A Câmara Municipal de Paredes
já atribuiu os subsídios anuais aos
Ranchos Folclóricos do concelho.
Neste sentido, o Rancho Folclórico de Aguiar de Sousa, o Rancho Folclórico da Casa do Povo
de Bitarães, o Rancho Regional de
Paredes, a Associação Recreativa Cultural e Desportiva do Grupo Folclórico S. Pedro de Cete, o
Grupo Etnográﬁco S. Miguel de
Cristelo, o Rancho Folclórico de
Gandra, a Associação Cultural e
Recreativa de Lordelo, o Grupo

Cultural e Artesanal das Lavradeiras da Cidade de Lordelo, o Grupo
Cultural e Recreativo “Expansivos”
de Lordelo, o Rancho Folclórico
“Os Marceneiros de Rebordosa”,
o Rancho Folclórico da Casa do
Povo de Recarei, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Sobreira, o Grupo de Danças e Cantares
do Centro Cultural e Desportivo
de Sobrosa e o Rancho da Sr.ª da
Hora de Vilela vão receber cada
um 1200 euros.

Adro da Igreja Velha de São
Pedro de Sobreira investigado
O Gabinete de Arqueologia da
Câmara Municipal de Paredes encontra-se a levar a cabo uma investigação no adro da Igreja Velha de
São Pedro de Sobreira. Trata-se de
um projecto de urbanização, no qual
se insere o arranjo e pavimentação da
zona envolvente à igreja.
Recorde-se que estas escavações
e investigações iniciaram-se no
passado dia 10 de Setembro e têm
como patrocinador a Câmara Municipal de Paredes.

Uma realidade já foi descoberta:
este local foi um antigo cemitério
paroquial. Isso é visível pelo facto de
se terem encontrado no local vestígios de sepulturas construídas na
idade média, sendo isso de fácil descoberta através do trabalho arcaico
que as rodeia.
Foram já identiﬁcadas e escavadas várias zonas principais desse
antigo “monumento”, que permite
aferir que se tratou de um local de
culto para com os antepassados.

Tendo em conta a informação
documental conhecida, o Mosteiro
Paroquial de São Pedro da Sobreira
é um dos pontos principais de visita
das terras do Vale do Sousa.
Reparando no trabalho arqueológico e antropológico desenvolvido, importa referir que este local é
parte integrante da cultura histórica
de Paredes. A sua arquitectura remonta-nos para épocas ancestrais,
situadas entre os séculos XVIII a
XIX.

Património em recuperação
No âmbito da implementação
do circuito turístico-cultural denominado de “Rota do Românico do
Vale do Sousa” (RRVS), que prevê
várias intervenções de conservação,
restauro e valorização nalguns monumentos integrantes decorreu, recentemente, a assinatura do auto de
consignação da obra da Torre do
Castelo de Aguiar de Sousa.
Recorde-se que se trata de uma

parceria entre a Comunidade Urbana do Vale do Sousa e o Município
de Paredes. É uma obra, cuja intervenção permitirá ao visitante usufruir do local e da paisagem envolvente, que ainda se encontra bem
conservada e com um elevado potencial natural e ambiental.
Este projecto foi previamente sujeito a trabalhos de sondagem arqueológica, que conﬁrmaram o poten-

cial arqueológico e a sua importância
para o conhecimento da organização
do território na Idade Média.
A intervenção que se prevê e a sua
integração na Rota do Românico do
Vale do Sousa poderá constituir um
marco signiﬁcativo no que toca à recuperação do património e o enriquecimento cultural, tanto da freguesia de Aguiar de Sousa como de
todo o concelho de Paredes.

Município de Paredes e Escola Proﬁssional
de Arqueologia do Freixo celebraram
protocolo
O município de Paredes, representado pelo vereador do pelouro
da Cultura, Pedro Mendes, e a Escola
Proﬁssional de Arqueologia do Freixo, no Marco de Canaveses, celebraram um protocolo de colaboração.
De acordo com Pedro Mendes
pretende-se “estabelecer e fomentar
relações efectivas de cooperação técnico-cientíﬁca, no âmbito de trabalhos de arqueologia e do património,
nas suas mais variadas vertentes; dar
resposta às necessidades de formação,
de investigação cientíﬁca, de restauro
e de conservação de materiais, dinamização e divulgação de estações arqueológicas e outros monumentos”.

Reﬁra-se que a Escola Proﬁssional de Arqueologia do Freixo é uma
escola pública, de âmbito nacional,
promovida pelos ministérios da
Educação e da Cultura. Está sedea-

da na Área Arqueológica do Freixo,
numa vasta estação arqueológica
onde se situam as ruínas de “Tongobriga”, uma antiga capital de civitas romana, datada do século I depois de Cristo. “Tongobriga” foi um
importante centro cidade, onde se
concentrava o poder político e desenvolvimento sócio-económico, de
tal forma que dominava todo o território envolvente.
Após a assinatura do protocolo
entre Paredes e a referida escola arqueológica, decorreu uma visita à
área Arqueológica do Freixo, onde
se situam as ruínas da cidade de
“Tongobriga”.
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Organização do Pelouro do Desporto

5.º Corta-mato inter escolas Eb 2/3
e secundárias do concelho

Com organização do pelouro do
Desporto da Câmara Municipal de
Paredes realizou-se, no dia 25 de
Janeiro, no Parque da Cidade, o 5.º
Corta-Mato Inter-Escolas do concelho de Paredes.
O evento contou com a presença das escolas básicas dos 2.º e 3.º
ciclos de Paredes, Baltar, Lordelo,
Rebordosa, Cristelo e Sobreira e
secundárias de Baltar e Vilela, bem
como, a participação de cerca de
600 alunos, divididos por 5 escalões (Infantis A, Infantis B, Iniciados, Juvenis e Juniores), masculinos e femininos.
A cada participante foi oferecido um lanche, uma medalha de
participação e um diploma. Aos
três primeiros classiﬁcados de cada
escalão foi entregue um medalhão
correspondente ao lugar que obtiveram.

Classiﬁcações:
Inf. (A) Fem.
1 Susana Moreira – E/B 2,3 Sobreira
2 Paula Moreira – E/B 2,3 Sobreira
3 Cátia Carvalho –E/B 2,3 Paredes

Inic. Masc.
1 Luís Borges – E/B 2,3 Paredes 2
Cristiano Gonçalves – Secundária Vilela
3 Luís Costa – E/B 2,3 Rebordosa

Inf. (A) Masc.
1 Joaquim Antunes – E/B 2,3 Paredes
2 Luís Magalhães – E/B 2,3 Paredes
3 Pedro Pinto – E/B 2,3 Lordelo

Juv. Fem.
1 Rita Silva – Secundária Paredes
2 Sílvia Cavadas – Secundária Paredes
3 Fábia Barbosa – Secundária Vilela

Inf. (B) Fem.
1 Filipa Coelho – E/B 2,3 Sobreira
2 Andreia Morais – E/B 2,3 Sobreira
3 Cláudia Catarina – E/B 2,3 Cristelo

Juv. Masc.
1 Ivo Sousa – Secundária Baltar
2 Hugo Costa – Secundária Vilela
3 Pedro Barros – Secundária Vilela

Inf. (B) Masc.
1 Bruno Silva – E/B 2,3 Paredes
2 Bruno Ferreira – E/B 2,3 Rebordosa
3 Flávio Costa – E/B 2,3 Paredes

Jun. Fem.
1 Georgina Lopes – Secundária Baltar
2 Solange Cardoso – E/B 2,3 Cristelo
3 Vilma Freitas – Secundária Vilela

Inic. Fem.
1 Diana Almeida – Secundária Paredes
2 Carla Ribeiro – E/B 2,3 Paredes
3 Vera Barbosa – E/B 2,3 Paredes

Jun. Masc.
1 Humberto Silveira – Secundária Baltar
2 Tiago Jesus – Secundária Baltar
3 Nuno Rodrigues – Secundária Baltar

Class.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Infantis (A) Femininos
Escola
E/B 2,3 de Sobreira
E/B 2,3 de Paredes
E/B 2,3 Baltar
E/B 2,3 de Lordelo
E/B 2,3 de Cristelo

Pont.
20
62
81
93
128

Class.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Infantis (A) Masculinos
Escola
E/B 2,3 de Paredes
E/B 2,3 Rebordosa
E/B 2,3 de Cristelo
E/B 2,3 Baltar
E/B 2,3 de Lordelo
E/B 2,3 de Sobreira

Pont.
33
67
81
103
115
130

Class.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Infantis (B) Femininos
Escola
E/B 2,3 de Sobreira
E/B 2,3 Baltar
E/B 2,3 de Paredes
E/B 2,3 de Lordelo
E/B 2,3 Rebordosa
E/B 2,3 de Cristelo
Secundária Baltar

Pont.
26
66
95
112
132
159
235

Class.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

Infantis (B) Masculinos
Escola
E/B 2,3 de Paredes
E/B 2,3 de Sobreira
E/B 2,3 de Cristelo
Secundária Vilela
E/B 2,3 Baltar
Secundária Baltar

Pont.
49
56
94
116
117
199

Class.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Iniciados Femininos
Escola
E/B 2,3 de Paredes
Secundária Vilela
E/B 2,3 de Lordelo
E/B 2,3 de Cristelo
Secundária Baltar
E/B 2,3 Rebordosa
E/B 2,3 Baltar

Pont.
28
79
80
91
111
187
234

Class.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

Iniciados Masculinos
Escola
E/B 2,3 de Lordelo
E/B 2,3 de Paredes
Secundária Baltar
E/B 2,3 Rebordosa
Secundária Vilela
E/B 2,3 de Sobreira
E/B 2,3 Baltar
E/B 2,3 de Cristelo

Pont.
67
68
72
99
119
133
165
184

Juvenis Femininos
Class.
Escola
1ª
Secundária Vilela
2ª
Secundária Baltar
3ª
E/B 2,3 Rebordosa

Pont.
38
78
84

Class.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

Juvenis Masculinos
Escola
Secundária Vilela
Secundária Baltar
E/B 2,3 de Lordelo
E/B 2,3 de Paredes
E/B 2,3 de Cristelo

Pont.
26
54
87
139
152

Juniores Femininos
Class.
Escola
1ª
Secundária Vilela

Pont.
27

Juniores Masculinos
Class.
Escola
1ª
Secundária Baltar
2ª
Secundária Vilela

Pont.
28
30

Campeonato Nacional de Trial Indoor

André Garcia venceu 1.ª prova em Paredes
O Pavilhão Municipal de Paredes acolheu a primeira prova do
Campeonato Nacional de Trial Indoor.
A organização desta iniciativa
desportiva, que teve na assistência
cerca de 400 pessoas, esteve a cargo
do Moto Clube de Paços de Ferreira e contou com o apoio da Câmara Municipal de Paredes.
Na primeira volta ao percurso de obstáculos – constituído por
seis zonas normais, mais a “paralela” e o salto em altura – Pedro
Sousa foi o melhor classiﬁcado ao
registar apenas 9 pontos de penalização, seguido por André Garcia (11 pontos) e Pedro Maia (14),
sendo este trio apurado para a ﬁnal. Nas posições seguintes terminaram João Ribeiro (17 pontos) e
Nuno Santos (24). Nesta fase, nota
de alguma sensação ia para o afastamento do vice-campeão, João Ribeiro, mas a penalização máxima
– 5 pontos – sofrida em três zonas,
desde logo comprometeu as suas
ambições.
No play-oﬀ, ou volta ﬁnal, o

Organização vai doar 400 € ao concelho
Numa acção de Responsabilidade Social a organização do Trial
indoor revelou também que vai entregar um cheque de cerca de
400 euros (1 euro por cada ingresso vendido), ao Pelouro da Acção
Social da Câmara Municipal de Paredes. Este valor será entregue pelo
Municipio a uma instituição de solidariedade social do concelho.

confronto esteve bastante equilibrado, de tal forma que os três pilotos alternaram no comando da
prova. Na verdade, André Garcia
(campeão nacional de Trial Indoor da época passada) foi o primeiro líder, mas após três zonas, Pedro
Sousa estava na frente e depois das

“paralelas”, Pedro Maia surgia na
dianteira. Nessa altura, sensivelmente a meio da prova, Maia tinha
6 pontos, contra 7 de Sousa e 11 de
Garcia, pelo que a luta estava plenamente em aberto.
As duas zonas seguintes foram
decisivas para o ordenamento ﬁnal. Na quarta zona normal, Pedro
Maia sofria 5 pontos de penalização, o mesmo sucedendo a Pedro
Sousa na quinta zona. Enquanto
isso, André Garcia relevou-se imperturbável – nesta segunda metade da prova só averbou 1 ponto – e
assegurou o triunfo.
Em termos globais, a luta foi
bastante renhida. Cada piloto apenas registou duas vezes a penalização máxima, pelo que as diferenças
entre o trio resultaram de pequenos pormenores na transposição
dos obstáculos.
O corredor Pedro Sousa - a revelação de 2007 - ﬁcou em segundo lugar; seguido de Pedro Maia.
Nuno Santos e o paredense João
Ribeiro ﬁcaram nos dois últimos
lugares.
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DISTRIBUIÇÃO DE
MEDALHAS POR CLUBE
CLUBES

Karaté em Paredes

“Enchente em Lordelo”
Com um número recorde de
714 inscrições o Torneio anual organizado pelo Núcleo Português de Karaté foi um sucesso. O Pavilhão Rota Móveis, em
Lordelo foi pequeno para acolher as centenas de pessoas que
lá se deslocaram. Ao todo apareceram 441 atletas na variante
Kata (formas) e 273 atletas na
variante Kumité (combate), em
representação de 55 clubes, 6 dos
quais a representar o concelho
de Paredes (AKS Paredes e Vale
do Sousa, AN Goju Ryu Karatedo, Unidos Santa Marta, Colégio
Casa Mãe e o Ginásio Chillout).
Para que este torneio fosse um
sucesso foi necessária a colaboração da Câmara Municipal de
Paredes, que cedeu o Pavilhão
Rota dos Móveis. 18 árbitros credenciados, 10 oﬁciais de mesa,
2 médicos e 25 pessoas estiveram envolvidas na organização e
montagem dos 5 tatamis.

Protocolo celebrado com
Federação Nacional de Karaté
A Câmara Municipal de Paredes celebrou um
protocolo com a Federação Nacional de Karate Portugal,
com vista à promoção e generalização do karaté no
concelho de Paredes e a aumentar progressivamente
o número de praticantes daquela modalidade. Ao
mesmo tempo pretende-se articular recursos e acções
com a ﬁnalidade de divulgar e incrementar o karaté no
contexto do desenvolvimento desportivo do município
paredense.
A área de cooperação respeita à realização de eventos da
modalidade no concelho, designadamente campeonatos
regionais, nacionais e internacionais, acções de formação
de treinadores, árbitros, atletas e dirigentes, treinos e
estágios das Selecções.
De acordo com este protocolo compete à Câmara
Municipal de Paredes, particularmente, ceder instalações
para a realização de eventos e apoiar a divulgação da
competição na região.
A Federação Nacional de Karaté será responsável,
designadamente, pela organização dos eventos, podendo
efectuá-lo em parceria com os clubes do concelho
inscritos naquela entidade.

*

1º

2º

3º

CKGP

5

2

1

T

8

AGP

4

4

2

10

CK MAIA

4

1

3

8

KSVA

1

4

8

13

GMDA

1

1

GIMNOBRAGA

1

4

5

NKMRP

1

1

2

OS CELTAS

1

1

2

ANUC

1

KCMARGEM SUL

1

2

1
1

ESC. DE DELAES

3

ALPENDORADA

1

3
1

APOLLO

1

1

CKS PORTO

1

1

KUMA DOJO

1

1

WADO-GYM

1

1

CKSG

8

8

CKS PORTO

2

2

A. D. S. MATEUS

1

1

AKS PAREDES

1

1

B. V. BARREIRO

1

1

BODYPLANET

1

1

C.K.MASSARELOS

1

1

CNKD

1

1

EKFP CARVALHOS

1

1

KCGP

1

1

MANCHA NEGRA

1

1

VILAGAIA

1

1

RESULTADOS
KATA
PréInfantis
Infantis

Iniciados

Juvenis

Cadetes

Seniores

1º
F

Juvenis

Cadetes

Seniores

3º

3º

Joana Coelho

Renata Sousa

Ana Guimarães

M

Luís Henrique

Fábio Barbosa

Hugo Lima

João Mendes

F

Mikaela Zatta

Marta Guedes

Patrícia Ascensão

Patrícia Carvalho

M

Miguel Bastos

Emanuel Fernandes

Ricardo Oliveira

Leonardo Barbosa

F

Patrícia Cardoso

Ana Tavares

Vania Silva

Rita Neves
Manuel Costa

M

Jorge Gomes

João Rodrigo

Bruno Gomes

F

Ana Rodrigues

Stephanie Paiva

Joana Almeida

Catarina Alves

M

Carlos Moura

João Oliveira

Fábio Miranda

André Teixeira

F

Joana Mota

Inês Torres

Claudia Duarte

Marta Moreira

M

Pedro Pereira

André Vieira

Vasco Silva

Mário Silva

F

Lara Teixeira

Marina Azevedo

Joana Santos

Juliana Castro

M

Sérgio Santos

Jorge Peixeiro

Tiago Lima

Tiago Moreira

F

Patrícia Cardoso

M

César Tavares

Emanuel Fernandes

João Saraiva

Guilherme Loureiro

F

Catarina Santos

Catarina Nunes

Francisca Ribeirinho

Filipa Fernandes

M

Ricardo Correia

Cedric Vaz

Elisário Moreira

Fábio Miranda

F

Inês Rodrigues

Joana Mota

Soﬁa Dias

Tatiana Silva

M

Abel Santos

Rui Neves

Diogo Constantino

Fábio Santos

F

Mª João Melo

Marina Azevedo

Ana Linhas

Joana Santos

M

Nuno Moreira

Fernando Ferreira

Jorge Castro

Bruno Oliveira

KUMITE
Iniciados

2º

Dora Amélia

1º

2º
Ana Pinto

3º
Cátia Fonseca

3º
Andreia Costa

Campo Multiusos na cidade de Gandra
O Município de Paredes celebrou
um contrato-programa, já ratiﬁcado
pelo Executivo Municipal, com o Instituto do Desporto de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
e a Associação de Futebol do Porto, no
passado mês de Setembro, com vista
à instalação de um Campo Multiusos
denominado “Mini-Campo de Gandra”, na cidade de Gandra.
De acordo com o Presidente da
Câmara, a infra-estrutura já está concluída, faltando apenas vedar o respectivo terreno.
O equipamento passa a ser propriedade do município e os custos
relativos à sua instalação são assegurados pelo Instituto do Desporto e
pela FPF.
Reﬁra-se que o desenvolvimento

desportivo, um dos anseios da população nas sociedades actuais, exige que
as diferentes entidades com capaci-

dade de intervenção utilizem as suas
possibilidades de forma conjugada e
articulada, proporcionando melho-

res condições de acesso à prática desportiva.
O Campo Multiusos está dotado
de um relvado sintético, com as dimensões aproximadas de 22 x 12 m2 e
permitirá a prática de futebol, andebol,
ginástica, voleibol e basquetebol.
Recorde-se que o programa do
município para a área desportiva contempla o fomento da actividade desportiva infanto-juvenil e informal.
De acordo com o Presidente da
Câmara Municipal, Celso Ferreira,
este protocolo vem ao encontro das
pretensões do Executivo no que respeita à aposta na formação dos mais
jovens.
Recorde-se que o actual Executivo decidiu privilegiar o apoio às associações desportivas que se dedicam à

formação juvenil e, ao mesmo tempo,
abranger um maior número de associações amadoras, o que implicou
uma redução do apoio aos clubes proﬁssionais.
Este protocolo proporcionará o
desenvolvimento do futebol de base
e o fomento da actividade desportiva
infanto-juvenil, bem como a generalização da prática desportiva em segurança.
Compete ao município, designadamente a gestão do Campo Multiusos,
apetrechar o espaço com iluminação
pública e responsabilizar-se pela sua
limpeza, manutenção e conservação.
O protocolo vigorará pelo prazo de
cinco anos e caso não seja denunciado
para o termo do prazo renovar-se-á
por igual período.
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Sexta

Dia

Hora
9.00
21.15

Sábado

Sexta

Domingo

Sábado

8.30

Sábado

Sexta

Sábado

Sexta

Domingo

Equipa Visitada

Equipa Visitante

Dia Internacional Da Protecção Civil

Modalidade Escalão

Local

Pav. Rota Dos Móveis

7
08.00

Os Romanos De Besteiros

R Senhorense

Encontro De Patinagem - C A E Tâmega
Voleibol - Desporto Escolar

Futsal - Sénior M

Pav. Mun. Paredes

Pav. Rota Dos Móveis
Pav. Mun. Paredes

09.00

U S C Paredes

C D Trofense

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

10.15

Rebordosa A C

F C Paços De Ferreira

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

11.30

Rebordosa A C

S C Salgueiros

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

15.00

A P D Paredes

A P D Braga

Basquete Cad. Rodas - Sénior M

Pav. Mun. Paredes

18.00

Casa do Benﬁca em Paredes

Académico De Leça

Futsal - Sénior M

Pav. Mun. Paredes

19.00

F C Cristelo

Esc. Gervide

Futsal - Júnior F

Pav. Rota Dos Móveis

20.00

A J A 2000

Baguim Do Monte

Futsal - Sénior F

Pav. Mun. Paredes

21.00

Aliados F C Lordelo

Jovens Unidos

Futsal - Sénior F

Pav. Rota Dos Móveis

09.00

U S C Paredes

Académico Amarante

Futebol de 11 - Juvenis M

Sintético Municipal

09.45

Olá Mouriz

Gulpilhares

Hóquei em Patins - Iniciados M

Pav. Mun. Paredes

11.00

U S C Paredes

Aliados F C Lordelo

Futebol de 11 - Iniciados M

Sintético Municipal

U S C Paredes

G C D Leões Citânia

Futebol de - 11 - Iniciados M

A Designar

11.00

Casa do Benﬁca em Paredes

F C U Pinheirense

Futsal - Iniciados M

Pav. Mun. Paredes

8

9

18.00

Olá Mouriz

C D Póvoa

Hóquei em Patins - Juvenis M

Pav. Mun. Paredes

18.00

Rebordosa A C

U S C Paredes

Futsal - Júnior F

Pav. Rota Dos Móveis
Pav. Rota Dos Móveis

21.00

Cesgandra

Rio Febros

Futsal - Sénior F

21.15

U S C Paredes

Escolas De Gondomar

Futsal - Sénior M

Pav. Mun. Paredes

09.45

U S C Paredes

Rebordosa A C

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

11.00

U S C Paredes

F C Penaﬁel

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

16.30

U S C Paredes

Juventude Gondomar

Futsal - Júnior F

Pav. Mun. PareDes

18.00

Olá Mouriz

C D Póvoa

Hóquei em Patins - Seniores M

Pav. Mun. Paredes

19.00

C F Vandoma

Rebordosa A C

Futsal - Júnior F

Pav. Rota Dos Móveis

14

15

16

21.00

Aliados F C Lordelo

Escolas De Gondomar

Futsal - Sénior F

Pav. Rota Dos Móveis

09.00

U S C Paredes

C D Trofense

Futebol de 11 - Júnior M

Sintético Municipal

10.00

U S C ParedeS

S C Freamunde

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

11.00

Casa do Benﬁca em Paredes

Briosos Valboenses

Futsal - Iniciados M

Pav. Mun. Paredes

16.00

S S C M Paredes

Gondomar

Polo Aquatico - Seniores M

Piscina Rota Dos Móveis
Pav. Mun. Paredes

21

22

21.15

Os Romanos De Besteiros

Choaemato

Futsal - Sénior M

15.00

U S C Paredes

U Nogueirense F C

Futebol de 11 - Sénior M

Relvado Natural

17.00

F C Cristelo

C D Sobrado

Futebol de 11 - Sénior M

Sintético Municipal

21.00

Rebordosa A C

Jovens Unidos

Futsal - Sénior F

Pav. Rota Dos Móveis

13.00

U S C Paredes

C D Aves

Futebol de 11 - Infantil M

Sintético Municipal

21.15

U S C Paredes

Jaca

Futsal - Sénior M

Pav. Mun. Paredes

09.00

U S C Paredes

F C Penaﬁel

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

10.00

Rebordosa A C

Leixões S C

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

12.00

Rebordosa A C

F C Penaﬁel

Futebol de 7 - Escolas M

Sintético Municipal

18.00

Casa do Benﬁca em Paredes

Nogueiró

Futsal - Sénior M

Pav. Mun. Paredes

19.00

F C Cristelo

Rest. Avintenses

Futsal - Júnior F

Pav. Rota Dos Móveis
Pav. Mun. Paredes

28

29

20.00

Domingo

Jogos oﬁciais
nas instalações
desportivas
municipais
Março

*AGENDA DE MARÇO

A J A 2000

S. Mamede

Futsal - Sénior F

U S C Paredes

Folgosa Maia F C

Futebol De 11 - Juvenis M

A Designar

09.45

Olá Mouriz

H C Marco

Hóquei em Patins - Iniciados M

Pav. Mun. Paredes

11.00

U S C Paredes

A D S Pedro Da Cova

Futebol de 11 - Iniciados M

Sintético Municipal

14.00

Olá Mouriz

ValonGo

Hóquei em Patins - Benjamins M

Pav. Mun. Paredes

30
15.00

Olá Mouriz

Carvalhos

Hóquei em Patins - Escolares M

Pav. Mun. Paredes

16.15

Olá Mouriz

Nortecoope

Hóquei em Patins - Juvenis M

Pav. Mun. Paredes

18.00

Olá Mouriz

Juventude Pacense

Hóquei em Patins - Juniores M

Pav. Mun. Paredes

18.00

Rebordosa A C

Juv. Malta

Futsal - Júnior F

Pav. Rota Dos Móveis

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.
www.cm-paredes. com
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Cultura

Espectáculos animam adultos

Crianças esgotam auditório
da Casa da Cultura
O Programa Famílias é, como o próprio nome indica, um projecto
cultural dirigido a todas as famílias, levado a cabo pelo pelouro da
Cultura da Câmara Municipal de Paredes.
O propósito é o de levar as artes do espectáculo ao seio familiar, numa
mistura de convívio, distracção e, porque não, aprendizagem.
Na sua grande maioria são peças teatrais ou de marionetas destinadas
aos mais novos, mas cujo alcance, não raras vezes, recolhe também
a simpatia dos mais velhos. É, por isso, que geralmente, o auditório e
a sala de exposições da Casa da Cultura de Paredes registam elevada
aﬂuência de público.
O espectáculo “Soldadinho”; o ﬁlme “Sherlock Jr.”; “Estórias do Dia e
da Noite”, inspirado na recolha de contos tradicionais portugueses; a
peça natalícia “Certa Noite num Estábulo”; a “Viagem com os Grimm”
e o espectáculo de teatro baseado numa só personagem - “A Galinha
da minha Vizinha” são alguns dos exemplos desta actividade educativa
que se destina a crianças a partir dos 3 anos de idade.
De acordo com o vereador responsável pelo pelouro da Cultura, Pedro
Mendes, tem-se revelado um verdadeiro sucesso.

À semelhança do Programa Famílias, o Programa Adultos consiste na realização de espectáculos
teatrais ou musicais, umas vezes dedicados à comédia, outras a temas
mais sérios, como a actualidade.
Mas, seja qual for o tema da representação, a qualidade está sempre garantida, de acordo com a
grande presença de público e a
constante visita ao espaço da Casa
da Cultura, para se informarem
acerca da respectiva programação.
Pedro Tochas, Cristina Bacelar e
Miguel Ângelo foram, até esta altura
os convidados deste programa.
O auditório da Casa da Cultura
esgotou para receber o espectáculo
“Work in Progress” do comediante
Pedro Tochas.
Recorde-se que em “Work in
Progress” Pedro Tochas assume-se
como contador de histórias que representam vários momentos marcantes da sua já longa carreira de
comediante, palhaço e malabarista.
Já lá vão 15 anos…
Foram imensas as piadas que
Tochas foi contando. Algumas, verdadeiras, situações que lhe aconteceram, outras, momentos de puro
improviso, de tal modo inesperadas
que o próprio artista não conseguia
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suster o riso. Tochas prestou-se a
uma conversa amigável com o público, na qual respondeu a várias
perguntas e aproveitou para contar
mais umas piadas de divino gosto.
Foi um espectáculo memorável, que
quem presenciou pode considerarse um felizardo.
O conhecido vocalista da banda Delﬁns, Miguel Ângelo, levou o
seu mais recente projecto a solo, intitulado “A Chama Ardente” à Casa

da Cultura de Paredes. O público
apresentou-se em grande número,
enchendo o auditório. De acordo
com Miguel Ângelo, o espectáculo é
“uma espécie de cancioneiro pessoal. São músicas que fui ouvindo desde a minha infância e que sempre
quis cantar ao vivo.”
A primeira música a ser tocada e
também a primeira versão, foi “Into
my Arms”, do australiano Nick Cave,
a que se seguiu um compositor brasileiro já falecido, Renato Russo de
seu nome, com o tema “Via Láctea”,
onde se canta “…quando tudo está
perdido não quero ser mais quem
sou.” Ao longo de cerca de uma hora
e meia, Miguel Ângelo fez deslizar
pelo palco perto de vinte temas, entre originais e versões.
Foi um concerto que surpreendeu os mais pessimistas, já que Miguel Ângelo apresentou-se com
grande à vontade em cima do palco.
O seu parceiro de piano, João Gomes, também esteve muito bem e em
todas as músicas se percebeu que foram ensaiadas com todo o cuidado
e carinho. Miguel Ângelo arrancou
sorrisos e gargalhadas da audiência,
que se manteve unida e atenta até
ao ﬁnal, que ﬁcou marcado por uma
forte dose de aplausos.

Janita Salomé
Vinho dos Amantes

“A Dois”

com
Bruno Santos na Guitarra
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A Casa da Cultura disponibiliza aos pais
que queiram assistir a este espectáculo,
o serviço de Babysitting (para crianças
dos 2 aos 12 anos), assegurado por
animadoras qualificadas.

8 Março | 21h30
Casa da Cultura de Paredes

A Casa da Cultura disponibiliza aos pais
que queiram assistir a este espectáculo,
o serviço de Babysitting (para crianças
dos 2 aos 12 anos), assegurado por
animadoras qualificadas.

29 Março | 21h30
Casa da Cultura de Paredes

