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O melhor
evento
de Design
e Alta
decoração
do país

A 16.ª Mostra de Mobiliário Paredes Rota dos Móveis
contou com a participação de 66 expositores, mais 20% do
que no ano passado, na sua esmagadora maioria oriundos do
concelho de Paredes.
O protagonismo foi dado por inteiro ao design, à inovação, às novidades, ao mobiliário e sua integração no ambiente de casa, daí que se proporcionaram as melhores condições de exposição para os expositores/empresas.

Semana do Ambiente Página 12/13

Comunidade em
torno do Ambiente

A Câmara Municipal de Paredes dedicou a semana de 2 a 8 de Junho ao Ambiente. A VIII edição do evento teve como objectivo, movimentar a comunidade escolar do concelho em torno do Ambiente/formação
ambiental para a tomada de consciência e o desenvolvimento de competências no ambiente, numa perspectiva inter e multidisciplinar.

Dia Municipal do Bombeiro Página 8/9

Município homenageou
bombeiros
A homenagem
teve como principal
objectivo enaltecer o
importante contributo dado na segurança,
protecção e socorro
à população, bens e
animais, expressando o reconhecimento
público a quem arrisca a sua vida no apoio
à população do concelho, bem como demonstrar os meios
e equipamentos que
as Corporações dispõem em cada área
de actuação.

http://www.cm-paredes.pt
Canal de vídeos de Paredes: http://videos.sapo.pt/paredes
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Actividades Económicas

16ª Mostra de Mobiliário Paredes Rota dos Móveis

O melhor evento de Design
e Alta decoração do país
“Temos de fazer investimentos
em tempo de crise para que a economia descole e depois colhermos
os frutos desses investimentos” e
“os municípios não se podem demitir da obrigação de criar riqueza”, foram as ideias chave defendidas por Celso Ferreira, Presidente
da Câmara Municipal de Paredes
na 16.ª Mostra de Mobiliário do
concelho, evento que decorreu, de
7 a 15 de Junho, no Pavilhão Rota
dos Móveis, em Lordelo.
De acordo com Celso Ferreira, “Paredes dá um claro sinal ao
país e ao Governo do que deve ser
o desempenho das autarquias no
que respeita à economia local”.

**

66 expositores em 6.000
metros quadrados de
exposição

O autarca refere que “há dois
anos relançámos a Mostra, tinha 2
mil metros quadrados, hoje temos
uma feira formatada (cerca de 6 mil
metros quadrados), de que não há
igual no país e que tem dimensão
para crescer”.
Considera o espaço de “excelência”, inspirado nas melhores feiras
de mobiliário e decoração como sejam Milão, Paris e Madrid.
Vincou que a autarquia encara
a Mostra como a melhor forma de
promover “a multiplicação de negócios beneficiando, assim, a economia local e regional. Os novos
tempos não se compadecem com
lamentos. Temos a obrigação de
criar riqueza e de ajudar aqueles (os
industriais) que garantem o equilíbrio social de um concelho que depende, em larga escala, da indústria

do mobiliário”. Trata-se do melhor
evento de alta decoração e design.
A edição de 2008 da Mostra de
Mobiliário Paredes Rota dos Móveis conta com a participação de 66
expositores, mais 20% do que em
2007, na sua esmagadora maioria
oriundos do concelho de Paredes.
O protagonismo foi dado por inteiro ao design, à inovação, às novidades, ao mobiliário e sua integração no ambiente de casa, daí terem
sido criadas as melhores condições

de exposição, para os expositores/
empresas.
Os visitantes foram confrontados com o que de melhor se produz
no concelho de Paredes e tiveram a
possibilidade de apreciar diferentes
propostas dentro do mesmo estilo,
num espaço concentrado e propício
para a realização de negócios.
Num amplo espaço propiciador de bem estar - aspectos complementares como um restaurante,
o espaço kids, um espaço dedica-

do ao Euro 2008, com ecrã gigante
disponível para a transmissão dos
jogos, ou a “Cadeira Parade 2008”,
original e inédita mostra de cadeiras inspiradas em obras de artistas
plásticos internacionais produzidos por alunos das escola EB 2,3
de Cristelo, funcionaram como um
todo catalizador de bem-estar e, ao
mesmo tempo, motivador.
Decorreram, ainda, nas instalações da Mostra uma conferência
subordinada ao tema “A eficiência
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Energética e o Ambiente na Rota
dos Móveis” e um workshop que
versou sobre “Soluções de Gestão”.
Trata-se, sem dúvida, do melhor
evento de alta decoração e Design
e Alta decoração de mobiliário de
Portugal, onde foi possível encontrar as últimas tendências, desde
o mobiliário clássico ao contemporâneo, sem esquecer a indústria
de estofos (sofás) e o sector de decoração, quartos, salas, cozinhas,
salas de estar, estantes, mobiliário
de casa de banho, tudo quanto é
necessário para mobilar e decorar
uma casa com bom gosto e modernidade.
Acompanhado dos vereadores
e de Elsa Leite, presidente da Associação Empresarial de Paredes,
(parceira na organização deste certame) entre outras personalidades,

Celso Ferreira visitou todos os espaços de exposição e trocou impressões com os industriais, deixando claro que a forte aposta nas
Mostras Paredes Rota dos Móveis é
para continuar.
“Crescemos bastante nos dois
últimos anos e estou certo que iremos continuar a inovar, surpreendendo tudo e todos. Esta Mostra é
bem o exemplo do muito que pode
ser feito e do quanto ainda pudemos surpreender aqueles que ainda
desconhecem a nossa vontade de
fazer mais e melhor”, assegurou.
Foi possível traçar o perfil dos
principais visitantes da Mostra,
com claro predomínio para a região Centro (eixo Viseu/Aveiro) e
para a Galiza que proporcionou um
interessante afluxo de potenciais
clientes. Registaram-se visitantes
do Algarve e Lisboa. Como curiosidade assinale-se, ainda, a presença
de visitantes provenientes de Itália
e França, algo que constitui recompensa para o esforço promocional
desenvolvido.
Mais do que visitar por visitar,
notou-se que quem demanda o espaço da Mostra procura oportunidades de negócio e vem disposto a
investir em mobiliário de design e
qualidade, de acordo com as características do evento.
A 16.ª Mostra de Mobiliário Paredes Rota dos Móveis foi, pois, um
evento de prestígio com preocupação no valor acrescentado, na qualidade dos produtos e dos ambientes, tudo isto com a garantia total
de fabrico nacional.
Num ano marcado pela crise
económica global, o elevado preço dos combustíveis e os jogos do
Euro, a Mostra recebeu cerca de
24.700 visitantes de todos os pontos do país, incluindo as ilhas, espanhóis, franceses e italianos.
Importa referir que os expositores ficaram muito satisfeitos com a
organização, em termos de campanha de divulgação, organização e
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formalização de vendas.
A Mostra afirma-se cada vez
mais como um evento nacional de
grande prestígio e elevado design
e requinte.
Ficou já assegurada que as próximas edições serão ainda este ano
na Intercasa e no próximo ano mais
uma vez no Pavilhão Rota dos Móveis.

** Cadeira Parade 2008
40 cadeiras e 1 mesa transformadas em obras de arte é a melhor definição que se pode dar
da exposição Cadeira Parade
2008, apresentada pela 1ª vez nesta Mostra de Mobiliário Paredes
Rota dos Móveis.
Para o efeito, estudantes e professores da escola EB 2, 3 de Cristelo trabalharam cadeiras oferecidas
por várias empresas de mobiliário do concelho, redesenharamnas, transformaram-nas e criaram
obras de arte originais, inspiradas
em trabalhos de artistas plásticos
internacionais. O resultado é inesperado e arrebatador.
Design, cor e genialidade são
o resultado.

** Protocolo com
AE Paredes

No âmbito da 16.ª Mostra de
Mobiliário, o Município de Paredes celebrou um protocolo de
colaboração com a Associação
Empresarial de Paredes, que tem
como objecto a realização de actividades com vista à promoção
da marca Paredes Rota dos Móveis; de apoio à dinamização e
promoção do comércio e serviços
do concelho; de apoio à captação
de projectos de investimento para
o concelho; actividades de apoio
à indústria nas áreas da promoção, inovação e desenvolvimento tecnológico; desenvolvimento
de projectos de cooperação e de
conjunto para resolução de pro-

blemas específicos das empresas concelhias e elaboração, concepção e execução de planos de
formação para a população não
activa na vertente de dupla certificação, escolar e profissional.
De acordo com o protocolo, a
Câmara Municipal comprometese a apoiar as actividades desenvolvidas disponibilizando meios
e logística e comparticipando financeiramente, com cerca de 400
mil euros, de acordo com o Plano e Orçamento Anual de Actividades.
Neste sentido, no âmbito deste protocolo celebrado entre as
duas entidades, a Câmara Municipal vai apoiar financeiramente
um conjunto de actividades com
vista à promoção do concelho e
dinamização das actividades económicas do comércio, serviços e
indústria para este ano.
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16ª Mostra de
Artes Populares
A Câmara Municipal de Paredes, através do Pelouro de Turismo, vai realizar a 16ª Mostra de
Artes Populares, de 10 a 13 de Julho, no Parque José Guilherme.
Com esta iniciativa o Município de Paredes pretende apoiar
e incentivar a prática de actividades artesanais ao nível local e
regional.
Esta edição contará com a
presença de artesãos do concelho
e também oriundos do país, conjugando produtos tradicionais e
modernos.
Este ano será possível encontrar doçaria tradicional, broa
caseira, trabalhos em madeira,
bordados e rendas, cestaria, cerâmica e vidro, tapeçarias entre
outras artes decorativas.
Para animar os dias, o certame contará com o espectáculo
da Associação Cultural e Musical de Paredes (Orquestra Ligeira

do Vale do Sousa), com a participação dos Ranchos Folclóricos da Sobreira e de Gandra e diversões para
os mais novos, insufláveis, palhaço
Mimo, etc.

**

Horário

DIA 10
19h30 – 24h00
DIA 11
19h30 – 24h00
DIA 12
16h00 – 19h30 		
21h00 – 24h00
DIA 13
16h00 – 19h30 		
21h00 – 23h00
* Os espectáculos de
animação serão sempre às
21h30.

Juventude

Semana da Juventude 2008

Universidade
Júnior
No âmbito do Protocolo estabelecido entre o Município de Paredes
e a Universidade Júnior do Porto,
o Pelouro da Juventude tem vindo
a apoiar os jovens na formalização
das suas candidaturas a este Programa.

A Actividade “SEMANA DA JUVENTUDE 2008” dinamizada pelo
Pelouro da Juventude da Câmara
Municipal de Paredes, irá decorrer
entre os dias 28 de Julho e 01 de Agosto. Trata-se da 3ª edição desta iniciativa, que contará com 5 dias de Ac-

tividades de carácter cultural, lúdico,
pedagógico, desportivo e artístico,
de modo a que os jovens possam
passar algum tempo das suas férias
escolares de forma salutar, tirando
proveito das propostas que visam
o seu desenvolvimento integral. Os

jovens interessados em participar poderão fazer a sua inscrição
entre os dias 01 e 15 de Julho, das
9.00h às 12.30h e das 14.00h às
17.30h, no Pelouro da Juventude
da Câmara Municipal de Paredes.

Terminada a fase de candidaturas, os jovens inscritos, poderão solicitar transporte gratuito da C.M.
Paredes. Para isso, deverão entrar
em contacto com o Pelouro da Juventude, a fim de usufruírem deste
serviço.

Candidaturas
OTL do Instituto
Português da
Juventude
O Pelouro da Juventude da Câmara Municipal de Paredes viu
aprovadas duas Candidaturas ao
Programa de Ocupação de Tempos
Livres (OTL) do Instituto Português
da Juventude, ambas para apoio às
Actividades do Pelouro de Acção
Social e Pelouro da Juventude daquela Autarquia.

O primeiro Programa denominado “Paredes-Meias” tem a duração de 3 meses e conta com a participação de dois jovens, nos meses
de Junho, Julho e Agosto.
O segundo Programa designa-se
“ Campanha de Solidariedade 2008”
e decorrerá nos meses de Setembro,
Outubro e Novembro.
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Equipe de Vigilantes
Florestais, da
Câmara Municipal
de Paredes
Para fazer face ao flagelo dos
fogos florestais, a Câmara Municipal de Paredes vai ter disponível, pelo segundo ano consecutivo, uma equipe de vigilantes
florestais. É constituída por 4
elementos que farão dois turnos diários e patrulharão as áreas florestais do Concelho durante todo o Período Crítico de
Incêndios, em articulação com
as outras entidade de Defesa
da Floresta Contra Incêndios
(Bombeiros, GNR e Sapadores
Florestais) que actuam no Concelho.
Esta equipa tem também a
função de sensibilizar a popu-

Conclusão do Projecto de
beneficiação e/ou manutenção
da rede viária florestal/
Programa AGRIS

lação e alertar para os riscos da
utilização indevida do fogo nos
espaços florestais, bem como
informar sobre as coimas que
estão associadas a estas infracções.
Importa referir que no ano
de 2007 obtiveram-se excelentes
resultados no Concelho ao nível
da área ardida e do número de
ocorrências, que foram os mais
baixos dos últimos 20 anos. Estes resultados deveram-se à eficácia dos agentes DFCI, onde a
equipa de Vigilantes Florestais
da Câmara Municipal de Paredes desempenhou um papel preponderante e fundamental.
Dando seguimento ao projecto
AGRIS aprovado, a que o Município
de Paredes se candidatou para a melhoria das infra-estruturas florestais
do Concelho, a Câmara Municipal
de Paredes prevê que esteja concluído até ao final do mês de Junho de
modo a ser uma maior valia para o
combate aos incêndios florestais do
Concelho para este Verão.

Este projecto contemplou a beneficiação de caminhos florestais do
concelho que são estrategicamente
fundamentais para um eficaz combate e para a segurança de quem
combate.
As acções desenvolvidas foram ao
nível do alargamento (quando possível) dos caminhos, da remoção de
vegetação e pedras que impediam a

passagem das viaturas de combate,
da regularização e beneficiação do
piso principalmente nos locais de
passagem de águas, beneficiação de
pontos de água e criação de faixas
de gestão de combustível ao longo
desses caminhos, fazendo um corte
de matos e redução das densidades
de árvores, numa faixa de 10 metros
para cada lado dos caminhos.

Sapadores Florestais
Ocorrências Protecção Civil

29 DE MAIO: Derrame de
óleo na Estrada 319, Km 22 até
ao Km 22/100 e do Km22/100
até à Rotunda da Cadeira, na
Freguesia de Cristelo. Procedeu-se à colocação de 3 sacos de

pó de carbonato.
3 DE JUNHO: Intervenção
na Rotunda em Sobrosa devido
a um aluimento na via. Procedeu-se à colocação de sinalização temporária.

De acordo com o protocolo assinado entre a Câmara Municipal de
Paredes e a Associação Florestal do
Vale do Sousa, estará disponível,

para fazer face aos incêndios florestais
no Concelho, uma equipe de sapadores florestais da associação, constituída por 5 elementos para prestar

serviços de Silvicultura Preventiva
à Câmara Municipal e efectuar a
vigilância florestal nos espaços florestais do Concelho.
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Dia Municipal do Bombeiro

“Competência e dedicação”
No passado dia 25 de Maio, o
Pelouro de Protecção Civil da Câmara Municipal de Paredes, liderado pela vereadora Raquel Moreira da Silva, em parceria com as
cinco Corporações de Bombeiros
do Concelho (Associação Humanitária dos Bombeiros de Paredes,
Associação Humanitária dos Bombeiros de Cete, Associação Humanitária dos Bombeiros de Baltar,
Associação Humanitária dos Bombeiros de Lordelo e Associação Hu-

manitária dos Bombeiros de Rebordosa), assinalou, pela primeira
vez, o Dia Municipal do Bombeiro,
uma iniciativa instituída pela autarquia paredense no início do corrente ano.
Tal como proferiu a vereadora
do Pelouro da Protecção Civil “esta
homenagem teve como principal
objectivo enaltecer o importante contributo dado na segurança,
protecção e socorro da população,
bens e animais, expressando o reco-

nhecimento público a quem arrisca
a sua vida no apoio à população do
concelho, bem como demonstrar os
meios e equipamentos que as Corporações dispõem em cada área de
actuação”.
Acrescentou ainda, que se pretende, de igual modo, que estes momentos promovam a ligação, coordenação e trabalho conjunto das
cinco Associações Humanitárias de
Bombeiros em prol do apoio à sociedade civil.
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O programa comemorativo integrou todo um conjunto de acções,
tendo a parte da manhã correspondido ao momento mais solene do
dia, nomeadamente com a Formatura das cinco Unidades Operacionais das Corporações de Bombeiros
do concelho e o hastear das bandeiras frente aos Paços do Município,
na presença da Autoridade Municipal de Protecção Civil, Celso Ferreira, do Comandante Operacional
Distrital (CODIS), José António
Teixeira Leite, do representante da
Liga dos Bombeiros Portuguesas,
e do presidente da Federação dos
Bombeiros do Distrito do Porto,v
entre outros convidados.
Seguiu-se o desfile apeado, que
percorreu as ruas da cidade até às
instalações dos Bombeiros Voluntários de Paredes, onde decorreu uma cerimónia religiosa com
a celebração da missa dedicada aos
Bombeiros Voluntários, presidida pelo reverendo Padre Vitorino
Soares.
A ocasião serviu, ainda, para o
Presidente da Câmara, Celso Ferreira, inaugurar as recentes obras
de remodelação levadas a cabo no
quartel dos Bombeiros Voluntários
de Paredes, intervenções que visam
dotar o edifício de refeitório, camaratas e instalações sanitárias que
servirão de base de apoio logístico
de categoria principal, sendo a nível nacional a de maior envergadura e a única capaz de receber em simultâneo 150 elementos.
O Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, reconheceu
publicamente o “esforço de todos
os bombeiros em prol da segurança de pessoas e bens, em prol da
protecção civil exercida com pro-

Celso Ferreira recebe “Capacete de Comando” das mãos do
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Paredes

fissionalismo”. Destacou a competência dos bombeiros e que “é
fundamental demonstrar o esforço
conjunto de que estamos melhor
preparados para valer à nossa comunidade”.
Celso Ferreira adiantou que esta
iniciativa não vai ser interrompida, mas “vamos escolher uma data
que vá ao encontro da celebração
de cada uma das corporações, com
o objectivo de elogiar o trabalho,
desta feita, nas respectivas corporações, na área de intervenção de
cada uma, porque a Protecção Civil é de todas as freguesias”
Da parte da tarde, cada Corporação de Bombeiros expôs, no
Parque da Cidade de Paredes, os
equipamentos e meios disponíveis,

tendo para o efeito realizado várias
demonstrações ligadas à actividade
que desenvolvem, permitindo que
a população manuseasse os referidos recursos.
O encerramento das comemorações culminou com o desfile
motorizado de cerca de cinquenta
viaturas ao longo das principais artérias da cidade.

**

Autarquia apoia
os Bombeiros do
concelho: 1,5 milhão
de euros

Coloca município de Paredes como um dos que mais
investiu, a nível nacional, na
Protecção Civil.
PAREDES
• Apoio para realização
de obras diversas
CETE
• Aquisição de viaturas
• Vai apoiar restauro do
quartel
BALTAR
• Até ao momento financia
integralmente obras para
Heliporto
REBORDOSA
• Construção de
Polidesportivo (será
inaugurado em Setembro)
LORDELO
• Este ano será aberto
concurso público para
ampliação do quartel
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Obras Municipais
Pavimentação da Rua Nova do Cerno
Rebordosa

Via Rota dos Móveis
Rebordosa

ANTES

ANTES

DEPOIS

A obra insere-se no objectivo do Município de Paredes de dotar as zonas industriais do concelho com as mais modernas infra-estruturas e, ao mesmo
tempo, através do melhoramento destes
parques industriais atrair novos investimentos. Procura-se, também, uniformizar em todos os parques industriais as mesmas soluções construtivas, para
que seja fácil o seu reconhecimento, nomeadamente através de vias mais largas e
de zonas pedonais confortáveis, seguras e

de fácil visualização através do seu pavimento colorido.
A obra está orçada em cerca de 125 mil
euros e visa o alargamento e pavimentação da Rua Nova do Cerno.
Trabalhos: Vão ser construídos novos
passeios e ficará dotada com rede de águas
pluviais, rede de fibra óptica para servir a
zona industrial e o perfil da estrada irá ser
alargado para que as condições de circulação sejam fáceis e seguras. O pavimento
será completamente novo.

Arranjo urbanístico do Largo da Livração
Rebordosa

DEPOIS

A obra, no valor de cerca de 900 mil euros, divide-se em dois lanços: o primeiro
faz a ligação entre a rotunda existente na
Zona Industrial da Serrinha e a Ponte da
Amizade, o segundo entre uma estrada
existente (rectificação à EM 606 – ligando
à zona Industrial da Serrinha, na zona de
Vale de Casal), com a EM 606-1, em Gandra (direcção Rebordosa, Vilela e Duas

Igrejas).
Os principais trabalhos da empreitada
são as terraplanagens, drenagem, pavimentação, obras acessórias e equipamentos de sinalização e segurança.
Trabalhos: Terraplenagem; execução
de rede de drenagem; pavimentação; obras
acessórias e equipamentos de sinalização e
segurança.

Requalificação da Travessa da Escola
da Serrinha · Rebordosa

ANTES

DEPOIS

O projecto desta obra tem como objectivo a beneficiação do Largo da Livração, junto à Escola EB 2/3. Será removido o actual
pavimento que se encontra degradado e colocado um pavimento novo em betuminoso
na faixa de rodagem e aplicação de granitos

nas zonas de estacionamento e passeios.
Trabalhos: Levantamento do pavimento; colocação de lageado e microcubo; assentamento de cubo de granito; aplicação
de betuminoso; aplicação de nova sinalização horizontal.

O projecto tem como objectivo a beneficiação da travessa da Escola da Serrinha.
Será removido o actual pavimento que
se encontra degradado e colocado um pa-

vimento novo em cubos de 11 na faixa de
rodagem e nas zonas de estacionamento.
Trabalhos: Desmatação do pavimento; aplicação de tout-venant e assentamento de cubo de granito.
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Obras Municipais
Requalificação da Rua da Alegria
Rebordosa

O projecto, no valor de cerca de 123 mil
euros tem como objectivo a beneficiação
do arruamento de ligação da Zona Industrial de Rebordosa à Rua da Alegria.
Nesse sentido proceder-se-á ao alargamento da mesma, tendo esta rua um
perfil transversal de 6 metros que passará
para 8,5 metros, contemplando um passeio em todo o seu comprimento e possibilitando, assim, a passagem de trânsito pesado.
O presente arruamento depois desta
requalificação ficará dotado de infra-es-

Requalificação e Pavimentação da Rua
do Fojo Velho · Rebordosa

truturas de drenagem de águas pluviais e
fibra-óptica. Será colocado um pavimento novo em betão betuminoso, que irá
proporcionar um conforto aos automobilistas e maior segurança rodoviária.
Trabalhos: Movimento de terras; obras
de arte corrente e acessórias; execução de
rede de drenagem de águas pluviais; execução de infra estruturas de fibra-óptica;
remoção do pavimento existente e pavimentação do arruamento em betão betuminoso e colocação de lancil e pavimentação de passeios.

Travessa do Fôjo Velho · Rebordosa

A obra, no valor de cerca de 60 mil euros, tem como principal objectivo melhorar as acessibilidades aos Parques Em-

A obra tem como objectivo requalificar
e alargar a Rua do Fojo Velho. Envolve um
investimento de cerca de 120 mil euros.
Vão ser construídos novos passeios e
ficará dotada com uma rede de águas pluviais, uma rede de fibra óptica, para servir a zona Industrial e o perfil da estrada
irá ser alargado para 9 metros, para que
as condições de circulação sejam fáceis

e seguras. O pavimento será completamente novo. Para além disso, a empresa
Águas de Paredes aproveitou a intervenção do Município para modernizar as instalações de abastecimento de água e saneamento.
Trabalhos: Àguas pluviais; construção
de passeios; infra-estruturas de telecomunicações e muros de vedação.

Avenida da Zona Industrial · Rebordosa

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

presariais do concelho.
Trabalhos: Pavimentação em betão betuminoso.

A obra, no valor de cerca de 125 mil euros, decorre da aposta do Executivo em
melhorar as acessibilidades aos Parques

Empresariais do concelho.
Trabalhos: Pavimentação em betão betuminoso.
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Ambiente
VIII Semana do Ambiente

Comunidade em torno do Ambiente
A Câmara Municipal de Paredes
dedicou a semana de 2 a 8 de Junho
ao Ambiente.
A VIII edição do evento teve
como objectivo movimentar a comunidade escolar do concelho
em torno do Ambiente/formação
ambiental para a tomada de consciência e o desenvolvimento de
competências no ambiente, numa
perspectiva inter e multidisciplinar.

**

Plano de Acção e
Sensibilização Ambiental

No âmbito de mais uma semana
do Ambiente foi apresentado Plano
de Acção e Sensibilização Ambiental que visa melhorar a qualidade de
vida e do Ambiente, que deve ser a
conduta pessoal de todos os cidadãos.
Tem como objectivos reduzir
a “Pegada Ecológica” no concelho
de Paredes, provocar a tomada de
consciência, a alteração de comportamentos e a promoção de hábitos para a diminuição da “Pegada
Ecológica” de cada indivíduo, bem
como, promover a actividade ambiental em Paredes.
Pretende-se o envolvimento de
toda a população e, neste sentido,
será feita uma aposta na comunicação/informação da iniciativa, bem
como na formação dos cidadãos
paredenses, particularmente da comunidade escolar.
O projecto será bianual e esta é
a Emissão Zero. A Emissão Zero
é uma marca que visa promover o
desenvolvimento sustentável, compensando as emissões resultantes
da actividade humana, através do
sequestro do CO2, com a plantação
de árvores. Pretende-se, ao mesmo
temo, fazer um diagnóstico da “Pegada Ecológica” no concelho.
O Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, e o vereador responsável pelo pelouro do Ambien-

te, Pedro Mendes, participaram na
apresentação do Plano de Acção e
Sensibilização Ambiental, tendo realçado as boas práticas do Município no domínio do Ambiente.
Celso Ferreira destacou a aposta
na sensibilização ambiental, designadamente no que à política da reciclagem diz respeito, “para se construir um mundo melhor”.
O vereador Pedro Mendes referiu que o Município já atingiu grande parte das metas estabelecidas
pela União Europeia, para serem
cumpridas até 2011. A meta para a
reciclagem do papel é de 60 por cento e, actualmente, Paredes já recicla
65 por cento.

Considera que a comunidade já
está mais desperta para a matéria
do ambiente, mas assegura que esta
estratégia vai ser reforçada. “Paredes tem grande sensibilidade para
as questões ambientais, mas queremos melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos e do ambiente e para
tal é necessária uma alteração dos
comportamentos”.
O projecto dirige-se a toda a comunidade, com destaque para a escolar e para que todos estejam envolvidos serão utilizados os meios
de comunicação social, bem como
suportes publicitários. Pretende-se
que todo o concelho contribua para
a diminuição da Pegada Ecológica.

A primeira fase consiste em traçar o diagnóstico, para se saber qual
a Pegada Ecológica, qual o comportamento do município, para que,
posteriormente possam ser definidas as metas para melhorar ainda mais o Ambiente em Paredes. A
principal será a mudança de comportamentos e de atitude.

**

Roteiro Ambiental

Os alunos da Escola EB1 de Corregais, Lordelo tiveram oportunidade de visitar o Ecocentro de Paredes
e a Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR).
O Roteiro Ambiental tem como
objectivo a reflexão da prática quotidiana de carácter ambiental pela
população do Município. Constituise num processo de cariz informal,
recorrendo a um circuito realizado,
com a visita ao Ecocentro e ETAR,
com a respectiva explicação técnica.

Esta acção pretende ser um processo pedagógico participativo, que estimula a consciência crítica sobre a
problemática ambiental
A visita ao Ecocentro realça a
problemática dos resíduos, com
destaque para a importância da
separação, veiculando a Redução,
Reutilização e a Reciclagem. Aqui
é focado, de uma forma mais lata, o
Aterro Sanitário, clarificando conceitos e a importância do mesmo.
Na ETAR, com a colaboração das
Águas de Paredes, é identificado e
explicado o processo de tratamento das águas residuais, demonstrando a sua importância para o meio
ambiente.
Na globalidade, com a visita
guiada a duas estruturas, os alunos
apreendem a interligação das aparentes diferentes temáticas existentes no Ambiente.
Os alunos do Agrupamento Vertical de Escolas de Sobreira, tiveram
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a oportunidade de assistir a uma
acção de sensibilização ambiental
intitulada “Calcula a Tua Pegada
Ecológica”.

**

Dia do Ambiente na
Escola EB1 de Paredes

A Câmara Municipal de Paredes,
no âmbito da VIII Semana do Ambiente, comemorou o Dia do Ambiente na Escola EB1 de Paredes,
com a realização de uma acção que
envolveu cerca de 400 alunos, dos 6
aos 10 anos de idade.
A acção consistiu na dinamização de diversos ateliers temáticos,
subordinados a diversas temáticas
ambientais, como por exemplo, oficinas de reutilização de materiais,
de expressão corporal, actividades
interactivas e jogos de grandes dimensões. A comemoração do Dia
do Ambiente no recinto da escola possibilitou um contacto único
dos alunos com as temáticas ambientais.
As actividades foram diversificadas e dinâmicas, tendo como objectivo sensibilizar as para as questões
ambientais, para que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável do concelho e para a melhoria do ambiente.

**

Projecto Educação
Ambiental pela Arte –
Energia

As 16 turmas (300 crianças) que
participaram ao longo do ano lectivo no projecto “Educação Ambiental pela Arte”, tiveram oportunidade
de apresentar o espectáculo “Energia”, que esgotou durante vários dias
o auditório da Fundação A Lord.
A representação e apresentação
do trabalho desenvolvido - aos pais
e familiares das crianças envolvidas
e a toda a comunidade - foi o culminar de um projecto que abordou
a temática da Energia. O espectáculo reuniu em palco os alunos e
professores envolvidos, bem como
formadores, actores e bailarinos espelhando, desta forma, o carácter
multidisciplinar desta iniciativa.
«Educação Ambiental pela Arte»
adoptou o tema “energia”, uma
problemática intrinsecamente relacionada com o crescimento da
população e com a crescente industrialização das sociedades modernas. Actualmente, o consumo
de energia no mundo está resumido, na sua grande maioria, às fontes de energia tradicionais, como o
petróleo, o carvão e o gás natural.
Essas fontes são poluentes e não re-

nováveis, pelo que no futuro, serão
inevitavelmente substituídas. Para
garantir a existência de energia suficiente no futuro é necessário ge-

Ambiente, que tiveram lugar no
Aterro Sanitário de Lustosa.
Em parceria com os Agrupamentos de Escuteiros do concelho
de Paredes, a população juvenil participou numa caminhada ambiental
que permitiu identificar e fazer o registo fotográfico dos pontos negros
existentes no noroeste do concelho
(Lordelo e Rebordosa).
O Parque da Cidade de Paredes
foi palco do encerramento da VIII
Semana do Ambiente. A iniciativa
foi de grande interesse para a popu-

realçando a envolvência bastante
significativa particularmente por
parte das escolas, “onde a autarquia está a fazer um grande investimento, pois os hábitos mudamse desde a infância”. O objectivo é
alertar a comunidade para a crescente preocupação com a envolvente ambiental. “Esta iniciativa
vai ajudar para que no futuro possamos continuar a liderar o dossier do ambiente na região”, afirmou.
No mesmo sentido, Pedro

ri-la prudentemente no presente. A
poupança e eficiência energética estão, portanto, na ordem do dia e são
uma preocupação premente.
As Escolas EB1 de Corregais
(Lordelo), EB 1 de Alto da Vila
(Duas Igrejas) e EB 1 Calvário (Vilela) participaram nas Jornadas do

lação em geral, que compareceu em
grande número e teve como principal parceiro a Guarda Nacional Republicana (GNR), que desenvolveu
várias actividades.
O Presidente da Câmara Municipal, Celso Ferreira, fez um balanço muito positivo da iniciativa,

Mendes enalteceu o sucesso da
VIII Semana do Ambiente. Realçou que já se assiste a uma crescente consciencialização ambiental e que as apostas da autarquia
paredense na melhoria do ambiente e na qualidade de vida dos
paredenses já dão frutos.
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Acção Social

Município adquiriu nova
viatura de recolha de
resíduos sólidos

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira, acompanhado pelo vereador
do Ambiente, Pedro Mendes,
apresentaram, junto à Piscina
Rota dos Móveis, em Recarei,
um novo equipamento ao serviço do Ambiente, de recolha de
resíduos sólidos urbanos.
Presentes estiveram vários

Presidentes de Junta de Freguesia
do concelho bem como Comunicação Social.
Refira-se que neste momento estão ao serviço do Ambiente em Paredes 8 viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, sendo que
no próximo mês de Julho espera-se
mais uma.
A viatura custou cerca de 130 mil

euros. É menos poluente, no que
respeita aos gases de combustão; permite um reforço das características de segurança para
os cantoneiros; a estanquicidade
do tanque de resíduos também
sai reforçada e os novos sistemas de travões são mais amigos
do ambiente e de menor manutenção.

Acção Social

Rede Social
Aprovação do Plano de
Desenvolvimento Social
O Programa Rede Social está
implementado no Concelho
de Paredes desde Setembro de
2004. Trata-se de um fórum de
articulação e congregação de
esforços baseado na adesão por
parte das autarquias e de entidades públicas ou privadas com
vista à erradicação ou diminuição da pobreza e da exclusão e
à promoção do desenvolvimento social. Com a Rede Social
pretende-se fomentar a formação de uma consciência colectiva dos problemas sociais e
contribuir para a activação dos

meios e agentes de resposta e para
a optimização possível dos meios
de acção nos locais.
Neste âmbito, está prevista a
elaboração de três instrumentos
de trabalhos essenciais ao desenvolvimento social sustentável, nomeadamente o Pré-Diagnostico
Social, Diagnostico Social (aprovados em 2006 e 2007 respectivamente) Plano de Desenvolvimento
Social.
Assim sendo, e no sentido de
dar continuidade a todo o trabalho
já desenvolvido, será aprovado,
no próximo mês de Julho, o Plano

de Desenvolvimento Social do
Concelho de Paredes, ou seja,
um Plano Estratégico para 3 ou
5 anos, no qual se definem as
estratégias de intervenção, bem
como os objectivos a alcançar.
Trata-se de um instrumento de
definição conjunta e contratualizada de objectivos prioritários,
servindo de enquadramento às
intervenções para a promoção
do desenvolvimento social local. O PDS enuncia ainda uma
estratégia para atingir uma
situação social desejável e realista.

Comissão
de Protecção
de Crianças
e Jovens de
Paredes

Comissões de Protecção de
Crianças e Jovens (CPCJ) são
instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os
direitos da criança e do jovem
e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a
sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
A actual Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
do concelho de Paredes foi reorganizada pela portaria nº
1226-CQ/2000 de 30 de Dezembro, sendo que até então era designada de Comissão de Protecção de Menores,
tal como estava designado na
Portaria nº 28/96 de 8 de Fevereiro. A CPCJ de Paredes, bem
como todas as CPCJ, de acordo com o Despacho Conjunto
nº 562/2001, estabelecido entre o Governo, o Ministério da
Justiça e da Solidariedade e a
Associação Nacional de Municípios Portugueses e com Artigo 14º da Lei de Protecção
de Crianças e Jovens em Perigo, encontra-se ao encargo do
Município de Paredes, que tem
a responsabilidade de assegurar o apoio logístico.
No âmbito do referido apoio
a Autarquia disponibiliza instalações, viatura, material informático e de todo o material
consumível de escritório. De
modo a melhorar o bom o funcionamento da CPCJ, a Autarquia disponibiliza também 2
Técnicos Superiores, nomeadamente um Técnico Superior
de Serviço Social e um Técnico Superior de Psicopedagogia Curativa, estando este último a tempo inteiro. Devido ao
elevado número processual foi
disponibilizado pela Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco um Técnico de
Reforço - Técnico Superior de

Educação Social.
A CPCJ tem Legitimidade
de Intervenção (art.3º da LPCJP) sempre e apenas quando os pais, o representante legal ou quem tenha a guarda de
facto ponham em perigo a sua
segurança, saúde, formação,
educação ou desenvolvimento, ou quando esse perigo resulte de acção ou omissão de
terceiros ou da própria criança ou do jovem a que aqueles
não se oponham de modo adequado a removê-lo. A referida
intervenção da CPCJ depende do consentimento expresso
dos seus pais, do representante legal ou da pessoa que tenha
a guarda de facto, bem como,
da não oposição expressa pelo
jovem quando este tenha idade igual ou superior a 12 anos
(art. 9º e 10º da LPCJP), e visando sempre o Superior Interesse da Criança ou Jovem.
A CPCJ de Paredes é constituída por duas modalidades de
funcionamento designadas de
Alargada ou Restrita, tal como
refere o art. 16º da LPCJP. Ambas as modalidades de funcionamento são presididas pela
Representante da Autarquia,
Dr.ª Raquel Moreira da Silva,
Exmª Sr.ª Vereadora do Pelouro de Acção Social.
À Comissão Alargada compete desenvolver acções de
promoção dos direitos e de
prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, e
à Comissão Restrita compete
intervir nas situações em que
uma criança ou jovem está em
perigo (art. 18º e 21º).
A CPCJ de Paredes tem
sede na Travessa José Maria
Bragança Ribeiro, Edifício “O
Sonho”, Fracção C Cave Traseira, tendo os seguintes contactos disponíveis: Telefone/
Fax: 255 783 421 e cpcj@cmparedes.pt
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Vida Municipal
Ecrã gigante para assistir ao Euro 2008

Apesar da eliminação, milhares de
pessoas assistiram aos jogos

A Câmara Municipal de
Paredes montou um ecrã gigante (5m-3m), no Parque José
Guilherme, para que os paredenses/adeptos da selecção nacional pudessem acompanhar
os jogos da equipa das quinas.
À semelhança do resto do
país, Paredes praticamente
parou para assistir aos jogos
da selecção no Campeonato da
Europa de futebol.
Um “estádio” improvisado
que se revelou um verdadeiro
êxito!
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Vida Municipal
Dedicação da nova igreja da Sobreira reúne mais de 2.000 pessoas

Bispo do Porto, D. Manuel Clemente,
preside à cerimónia
Muitos fiéis acorreram à cerimónia de dedicação da nova igreja
da Sobreira, em Paredes, uma edificação imponente com uma área
interior com mil metros quadrados com capacidade para 800 lugares sentados. Os 16 metros de altur
a dos tectos interiores acrescem
um acolhedor ar de grandiosidade num templo que alberga todos
os que O procuram, assim como a
porta do sacrário revestida a prata,
com 1,70 metros de altura e os 14
sinos daquele que passou a ser um
dos maiores carrilhões do concelho paredense.
O amplo interior do templo alberga três estátuas em tamanho
real de S. Pedro, Maria e de Cristo
pregado na cruz, esculpidas pelo
artista de Freamunde, José Carlos.
Cinco plasmas colocados ao
longo da nave central servirão
para a projecção de power points
e de cânticos durante as liturgias

gio agradeceu a todos os que ajudaram a pôr este templo de pé, reforçando que agora mais do que
nunca precisa da ajuda de todos
para ajudar a pagar as dívidas ainda existentes.
O Padre Pedro Sérgio aproveitou a ocasião para agradecer toda a
ajuda dada pelo Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso
Ferreira,” homem de bom coração
e de visão que muito tem feito pelo
Concelho.”

**

Números

1 milhão e cem mil
euros, o valor da construção
da Igreja

1999

e outras actividades que forem
acontecendo neste novo local de
culto e convívio.
Para o Padre Pedro Sérgio Gomes da Silva, pároco da Sobreira e
concelebrante da bonita cerimónia
com o Bispo do Porto, D. Manuel
Clemente, foi um dia emocionante e único. Um dia em que a emoção e o júbilo tomaram conta de
todos os presentes. O Presidente
de Junta da Freguesia da Sobreira,
Arnaldo Barros, o Presidente da
Assembleia Municipal, Granja da
Fonseca, a vereadora da Câmara,
Raquel Moreira da Silva e o Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Manuel Gomes Ferreira não quiseram faltar a este dia
histórico e pleno de simbolismo.
Na ocasião o Padre Pedro Sér-

ano em que o projecto da
Igreja foi remodelado pelo
recém-chegado padre Pedro
Sérgio Gomes da Silva

1000

metros quadrados interiores

800

lugares sentados

16

metros de altura no interior
da Igreja

14

sinos do carrilhão

12

anos que a Igreja está a ser
construída

4

metros de comprimento do
altar

1, 70

metros de altura do sacrário
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Acção Social

Encontro Entre nós – Verão 2008

Autarquia leva três mil idosos a Fátima
O Pelouro de Acção Social da
Câmara Municipal de Paredes encontra-se a dinamizar, como tem
vindo a ser hábito, nos meses de
Maio, Junho e Julho, a Actividade “Encontro Entre Nós – Verão
2008”. A iniciativa dirige-se à população com mais de 60 anos de
idade, portadora do Cartão Sénior
e tem como objectivo proporcionar momentos de cultura e lazer,
colmatando, para além da solidão
em que vivem, carências a nível
cultural e social, sendo para muitos
a única oportunidade de vivencia-

**

rem novas experiências.
Este ano, os participantes têm a
oportunidade de conhecer a nova
Igreja do Santíssimo Sacramento
no Santuário de Fátima, seguindose uma passagem pela Praia da Tocha, a fim de usufruírem de uma
tarde de lazer e convívio salutar,
bem como o contacto com uma
das raras praias do país, que mantém ainda viva a arte Xávega. Esta
iniciativa conta com a participação
de cerca de 3000 seniores, residentes nas 24 freguesias do concelho
de Paredes.

Encontro Entre Nós – JuLho

BITARÃES

01 DE JULHO (terça-feira)

CETE

03 DE JULHO (quinta-feira)

GANDRA

07 DE JULHO (segunda-feira)

MOURIZ

09 DE JULHO (quarta-feira)

BESTEIROS
CRISTELO

11 DE JULHO (sexta-feira)

RECAREI

15 DE JULHO (terça-feira)

REBORDOSA

17 DE JULHO (quinta-feira)
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Acção Social

Peddy Paper 2008

A Santa Casa da Misericórdia
de Paredes, em parceria com o
Pelouro de Acção Social da Câmara Municipal de Paredes, dinamizou, no passado dia 13 de
Junho, o Peddy Paper 2008.
Esta Actividade, que soma já
quatro Edições, contou com a
participação de várias Instituições, nomeadamente Centro de
Convívio de Bitarães, Centro Social e Paroquial de São Miguel de

Gandra, Associação de Solidariedade Social de Vila Cova – Penafiel,
Associação para o Desenvolvimento de Figueira – Penafiel, Associação
para o Desenvolvimento de Rio de
Moinhos – Penafiel, Associação de
Solidariedade Social de Nespereira
– Lousada, Lar de Santo António –
Maia, Centro Social e Paroquial de
Alfena – Maia, Associação Paços
2000 (Centro de Convívio de Eiriz,
Centro de Convívio de Modelos,

Centro de Comunitário de Seroa) e Santa Casa da Misericórdia de Castelo de Paiva.
O Peddy Paper contou com a
participação de 27 Equipas, num
total de cerca de 300 idosos participantes, e teve como principal
objectivo o intercâmbio de experiências entre Instituições do
Distrito do Porto, proporcionando um dia de convívio, partilha e
boa disposição entre todos.

Programa
“Vamos de
Férias 2008”

Como vem sendo hábito, de
07 a 18 de Julho de 2008, o Pelouro da Acção Social, da Câmara Municipal de Paredes, promove o Programa “Vamos de Férias
2008”. Esta iniciativa tem como
objectivo proporcionar férias balneares às crianças e jovens mais
carenciadas, residentes nos cinco Empreendimentos Camarários
de Castelões de Cepeda, Cristelo,
Gondalães, Lordelo e Madalena.

Esta actividade tem como destino a Praia da Memória, no Concelho de Matosinhos e participam
crianças/jovens com idades entre
os 5 e os 12 anos.
O encerramento desta iniciativa vai ter lugar no Parque da Cidade de Paredes, no dia 18 de Julho,
com a realização de um Almoço
Convívio, oferecido pela Câmara
Municipal, com todos os participantes.

Acção Social /
Rendimento Social
de Inserção

Alienação de
Habitações Sociais
A Habitação é, em primeiro lugar, pensar nas pessoas, ou seja, pensar numa política de valorização da
qualidade de vida da população que,
passando muito pela habitação, não
se acaba nela, pelo contrário, dá-se
início a um processo global de me-

lhoria da qualidade de vida das pessoas. Neste sentido, e na sequência
do proposto pelo Município de Paredes, ou seja, que todos os inquilinos
do Empreendimento o Bairro “O
Sonho” adquiram, se assim o entenderem, as suas próprias habitações,

foi aprovado em reunião ordinária
da Câmara Municipal de Paredes, a
alienação de mais cinco Habitações
Sociais do Bairro “O Sonho” aos arrendatários que manifestaram interesse na compra das fracções onde
residem.

A Lei 13/2003 de 21 de Maio,
regulamentada pelo D/L nº
283/2003, de 8 de Novembro, instituiu o Rendimento Social e Inserção – RSI – que consiste numa
prestação pecuniária que integra
o subsistema de solidariedade e
num programa de inserção, de
modo a conferir às pessoas e aos
respectivos agregados familiares
apoios adaptados à sua situação
pessoal para uma mais fácil inserção social.
De acordo com a Lei nº
13/2003 de 21 de Maio, artigo 33
º, ponto 3, para além de outros
organismos públicos, as Autarquias Locais constituem elemento obrigatório na constituição
dos Núcleos Locais de Inserção
do RSI, tendo sido designada
como representante da Câmara
Municipal de Paredes, a Exmª
Sr.ª Vereadora do Pelouro de
Acção Social – Professora Raquel
Moreira da Silva.
O Núcleo Local de Inserção

– NIL – que tem como funções
aprovação dos programas de inserção, reúne em plenários semanais, com todas as entidades
parceiras.
Neste contexto, para além da
representação da Autarquia no
NIL, está adstrito aos Técnicos
disponibilizados pela mesma,
um Técnico Superior de Serviço
Social e dois Técnicos de Psicologia, o tratamento/acompanhamento dos agregados com idade
superior a cinquenta anos, de
todo o concelho à excepção das
freguesias de Baltar, Gandra,
Recarei, Aguiar de Sousa, Louredo, Sobrosa e Cête bem como
os agregados residentes nos Empreendimentos Camarários –
Empreendimento Camarário O
Sonho e Bairro O Sonho , Empreendimento Camarário de
Gondalães, Empreendimento
Camarário de Cristelo e Empreendimento Camarário de
Lordelo .
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Paredes assinalou Dia Mundial da Criança

Oferta a 7500 crianças de cachecol e CD
**

Menção honrosa

E.B. 2, 3 DE CRISTELO
Filme “O gato sem nome”
E.B.1 BOAVISTA, BEIRE
Filme “Mariana bailarina”

**

Escolas vencedoras

Categoria Pré-Escolar
JARDIM-DE-INFÂNCIA DE
VALINHOS, SOBREIRA
Filme “A fada gota de água”

**

Como forma de assinalar o Dia
Mundial da Criança, a Câmara Municipal de Paredes ofereceu a todas as
crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo
do ensino básico público e particular
um cachecol de Portugal e um DVD
da primeira Edição do Concurso
de Cinema de Animação “Inventa a
Historia, Nós Fazemos o Filme”.

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira e o
vereador do pelouro da Educação,
Pedro Mendes, entregaram ambas as
ofertas às acrianças da EB1 de Bustelo, Recarei e da EB1 de Castromil,
Sobreira.
Ao todo foram contempladas cerca de 7500 crianças do concelho.

**

Concurso de Cinema de
animação – “Inventa a
História Nós fazemos o
Filme”

Promovido pelo Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Paredes, teve como publico alvo, os
alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclos

do ensino básico. Participaram várias escolas dos diferentes níveis de
ensino. Pretendeu-se facultar aos
alunos novas experiências no âmbito do mundo do cinema de animação e do audiovisual, através de
um processo de execução faseada
do programa de criação de um filme
animado.

Categoria 1º ciclo

E.B.1 LAGES, CETE
Filme “Umas gotinhas
de água”

**

Categoria 2º ciclo

E.B.2,3 DE LORDELO
Filme “Um encontro
inesperado”

Solar dos Pequeninos retribui
apoio da Câmara de Paredes
Num gesto de agradecimento
pela colaboração prestada pelo
Município de Paredes na actividade “Semana das Artes”, levada a
cabo pelo Jardim de Infância Solar
dos Pequeninos, cerca de 40 crianças deste estabelecimento de ensi-

no dirigiram-se, no passado dia
18 de Junho, aos Paços do Concelho, a fim de presentearem o Presidente da Câmara, Celso Ferreira,
e o Vereador da Educação, Pedro
Mendes, com dois quadros pintados por estas.

A referida semana contemplou uma jornada dedicada à pintura, realizada no Parque José
Guilherme, onde todos (crianças e pais) puderam desfrutar dos
pincéis, sob a orientação de três
profissionais consagrados, perten-

centes ao Grupo de Pintura Luso
Galaico.
Os membros do executivo
mostraram-se visivelmente satisfeitos com a atitude dos “pequeninos”, felicitando e retribuindo com
uma pequena recordação os mais

recentes talentos. Evidenciaram
que estarão sempre disponíveis
para apoiar este tipo de actividades, reforçando a importância
das bases educativas para o aumento dos níveis de instrução no
concelho.
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PROGRAMAÇÃO - JULHO 2008
Festas da Cidade e do Concelho - Paredes
16, 17, 18, 19, 20 e 21 Julho

DIA 16 | QUARTA-FEIRA

DIA 18 | SEXTA-FEIRA

21h30 – Música e Coros, na
Igreja de Paredes

21h30 –Karaoke da Catequese, na
Igreja de Paredes

Actuação da Escola de Dança
de Paredes
21h30 – Parque José Guilherme
Pacheco

Actuação do Grupo de Fados
“Capas Negras”
22h30 – Igreja de Paredes

DIA 17 | QUINTA-FEIRA
21h30 – Terço da Família, na
Igreja de Paredes

Festival de Ranchos Folclóricos
do Concelho de Paredes
14h30 às 17h30 – Parque José
Guilherme Pacheco

Feira de Antiguidades e
Numismática
15h00 às 24h00 – Parque José
Guilherme Pacheco
Demonstração de Actividades da
Academia Boa Forma de Paredes

Concertos pelas Bandas de
Música de Cête, Baltar e Vilela
15h00 – Parque José Guilherme
Pacheco
18h00 – Majestosa Procissão em
Honra do Divino Salvador com a
participação de todos os andores
dos padroeiros das paróquias do
concelho

DIA 19 | SÁBADO

Exposição de Veículos Antigos
- Automóveis, Bicicletas,
Charretes, Coches e Motos
15h00 às 24h00 – Parque José
Guilherme Pacheco

II Festival de Tunas
Académicas
22h00 – Parque José Guilherme
Pacheco

18h00 às 19h00 – Parque José
Guilherme Pacheco

Expensive Soul
22h30 – Parque da Cidade

22h00 – Concerto pelas Bandas de
Música de Baltar e Vilela - Parque
José Guilherme Pacheco

DIA 20 | DOMINGO
Concerto da Banda
de Música de Cête
9h30 às 12h00 – Parque José
Guilherme
12h00 – Missa Solene presidida
por D. Joaquim Mendes, Bispo
Auxiliar de Lisboa, em Honra
do Divino Salvador, na Igreja de
Paredes

DIA 21 | SEGUNDA-FEIRA
Concerto Orquestra Ligeira
do Vale do Sousa
21h00 às 22h30 – Parque José
Guilherme Pacheco
Marchas Luminosas
23h00
Com Grupos de Animação,
Ranchos Folclóricos, Carros
Alegóricos, Escolas de Samba e
Grupos de Bombos
Itinerário: saída junto ao
Pavilhão, Rotunda do Autarca,
Avenida Comendador Abílio
Seabra, Rotunda 25 de Abril,
Rua 1º de Dezembro, Parque
José Guilherme Pacheco,
Avenida da República, Avenida
Dr. Francisco Sá Carneiro e
termina junto ao Pavilhão.
19, 20 e 21 de Julho –
Baptismo de Voo em
Helicóptero

Marco Paulo
22h30 – Parque da Cidade

20 de Julho – Grandioso Fogo
de Artifício

Festas da Cidade de Lordelo
Programação de Julho

DIA 1 | TERÇA-FEIRA
5.º ANIVERSÁRIO DA
ELEVAÇÃO DE
LORDELO A CIDADE

Teatro “Os Expansivos”
Desporto - Joaquim Dias (Pintém)
Personalidade - Prof. Dr. Joaquim
Azevedo (Salão Paroquial)

21h00 – LORDELO
AGRADECE
Comércio Tradicional
- Maria Alice Ferreira Oliveira
Dirigente / Imprensa
- Fernando Queiroz
Acção Humanitária
- Padre Loureiro
Arte - Grupo de

DIA 5 | SÁBADO
12h00 – 24 Horas BTT
Lordelo (Ínicio)
21h00 – Cantares ao desafio
(Jardim Central)
DIA 6 | DOMINGO
12h00 – 24 Horas BTT
Lordelo (Chegada)

15h00 – Festa dos Escuteiros
(Jardim Central)

(Jardim Central)

DIA 11 | SEXTA-FEIRA
21h00 – Festival de Tunas
(Jardim Central)

DIA 18 | SEXTA-FEIRA
21h00 – Colóquio sobre
dependências (Salão Nobre
da Junta de Freguesia)

DIA 12 | SÁBADO
*FIM DE SEMANA RADICAL
21h00 – Moda Lordelo
(Jardim Central)

DIA 19 | SÁBADO
21h00 – Festival dos
Expansivos - Feira Medieval
(Jardim Central)

DIA 13 | DOMINGO
*FIM DE SEMANA RADICAL

DIAS 25, 26, 27 e 28
FESTAS DA CIDADE

Viver Sobrosa - Semana Jovem 2008
1 a 6 de Julho - Jardim Soverosa - Casa da Eira

DIA 1 | TERÇA-FEIRA
22h00 – Cinema ao Ar Livre
Jardim Soverosa
DIA 2 | QUARTA-FEIRA
21h00 – Futebol
Complexo Desportivo
do CCD Sobrosa
DIA 3 | QUINTA-FEIRA
10h00 - 17h00 – Colheita de
Sangue | IPS - Casa da Eira

21h00 - Noite de Teatro
Jardim Soverosa
DIA 4 | SEXTA-FEIRA
21h00 – Concentração
de Motos,
Hip Hop
“Less Than a Week”,
Karaoke,
Insufláveis,
Touro Mecânico,
Face Painting,
Modelagem de Balões,
DJ Nuno

DIA 5 | SÁBADO
14h00 – Jogo de
Basquetebol | Apd
Largo da Igreja
16h30 - Atletismo |Apd
Lugar de Salvadores
17h00 - Workshops Karaté
Aeróbica
18h00 - Simulacro de
Socorrismo e Incêndio
Desportos Radicais

21h00 - Concurso Touro
Mecânico
Desfile de Moda
DJ Sexyfish a.k.a. Sardinha
DJ Miguel
DIA 6 | DOMINGO
09h00 – Prova BTT
12h00 – Piquenique no Jardim
14h00 – Bombos
15h00 – Actuação do Grupo
Play For a Steak, Hora do Conto,
Jogos Tradicionais
18h00 – Encerramento
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Apresentação de livros em Paredes

A Casa da Cultura de
Paredes foi palco da
apresentação do livro
de Júlio Magalhães
“Retornados - Um Amor
Nunca se Esquece”

Sinopse:
Outubro, 1975. Quando o
avião levantou voo deixando
para trás a baía de Luanda, Carlos Jorge tentou a todo o custo
controlar a emoção. Em Angola
deixava um pedaço de terra e de
vida. Acompanhado pela mulher
e filhos, partia rumo ao desconhecido. A uma pátria que não era
a sua. Joana não ficou indiferente
ao drama dos passageiros que
sobrelotavam o voo 233. O mais
difícil da sua carreira como hospedeira. No meio de tanta tristeza, Joana não conseguia esquecer
o olhar firme e decidido de Carlos Jorge. Não percebia porquê,
mas aquele homem perturbava-

a profundamente. Despertava-a
para a dura realidade da descolonização portuguesa e para um
novo sentimento que só viria a
ser desvendado vinte anos mais
tarde. Foram milhares os portugueses que entre 1974 e 1975
fizeram a maior ponte área de
que há memória em Portugal.
Em Angola, a luta pelo poder
dos movimentos independentistas espalhou o terror e a morte
por um país outrora considerado a jóia do império português.
Naquela espiral de violência, não
havia outra solução senão abandonar tudo: emprego, casa, terras, fábricas e amigos de uma
vida.

O Salão Nobre da Câmara Municipal
de Paredes acolheu a apresentação do
livro “Já não se Escrevem Cartas de
Amor”, de Mário Zambujal
Sinopse:
«A certa altura, decidi que
não poderia passar a noite parado como um legume, apelei
à pouca coragem e disse para
mim próprio: “Seja o que Deus
e ela quiserem.” Avancei lesto
para a mesa de Erika e, lá chegado, tomou-me uma sensação de
fracasso inevitável, mesmo de
ridículo. Balbuciei por fim: - A
menina não quer dançar comigo,
pois não?»
Duarte é um jovem bon vivant, que, entre as noites glamorosas passadas no Grande Casino

Internacional do Estoril, as tardes
de café no Chave D’Ouro, no Palladium ou no Martinho do Rossio e
a vida boémia nas boîtes da capital,
vê o seu coração ser arrebatado por
uma jovem alta, esguia, loura e de
sorriso luminoso, de nome Erika.
Mário Zambujal transporta-nos,
nesta novela de prosa clara e original, pautada de humor, imaginação
e sensibilidade, numa viagem de
imagens e memórias, à Lisboa dos
anos 50. Uma época de apetites e
excessos. De paixões e desventuras.
Era um tempo em que havia tempo.
Até se escreviam cartas de amor.

Mia Couto apresentou o seu mais
recente livro “Venenos de Deus,
Remédios do Diabo”, no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Paredes
Sinopse:
O jovem médico português Sidónio Rosa, perdido de
amores pela mulata moçambicana Deolinda, que conheceu em Lisboa num congresso médico, deslocou-se como
cooperante para Moçambique

em busca da sua amada. Em Vila
Cacimba, onde encontra os pais
dela, espera pacientemente que
ela regresse do estágio que está a
frequentar algures. Mas regressará
ela algum dia? Entretanto vão-selhe revelando, por entre a névoa
que a cobre, os segredos e mis-

térios, as histórias não contadas
de Vila Cacimba — a família dos
Sozinhos, Munda e Bartolomeu,
o velho marinheiro, o administrador, Suacelência e sua Esposinha,
a misteriosa mensageira do vestido cinzento espalhando as flores
do esquecimento.

PT Paredes com Teatro
DIA

GRUPO

LOCAL

PEÇA

5 DE JULHO
21H30

TEATRO PALCO – GRUPO DE
TEATRO DE SOBROSA

CENTRO SOCIAL DE CETE

PLUFT
O FANTASMINHA

5 DE JULHO
21H30

XISTO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL
DE AGUIAR DE SOUSA

SALÃO DA JUNTA DE
FREGUESIA DE BEIRE

HISTÓRIAS DE ARREMEDILHOS E HISTRIÕES QUE
NÃO SABEM ARREMEDAR…

6 DE JULHO
16H00

GRUPO DE JOVENS DE VANDOMA

CENTRO SOCIAL DE CETE

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO

6 DE JULHO
16H00

TEATRO PALCO – GRUPO DE
TEATRO DE SOBROSA

SALÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE
REBORDOSA

PLUFT O FANTASMINHA

12 DE JULHO
21H30

GRUPO DE JOVENS DE VANDOMA

19 DE JULHO
21H30

GRUPO DE JOVENS DE VANDOMA

PARQUE DE MERENDAS
DA SOBREIRA

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO

20 DE JULHO
16H00

GRUPO DE TEATRO
EXPERIMENTAL - DUAS IGREJAS

SALÃO DA JUNTA DE
FREGUSIA DE VANDOMA

A IMPORTÂNCIA DE ENQUADRAR

26 DE JULHO
21H30

GRUPO DE TEATRO
EXPERIMENTAL – DUAS IGREJAS

CASA DA CULTURA

A IMPORTÂNCIA DE ENQUADRAR

CASA DACULTURA

SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO
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Desporto
23 de Junho a 31 de Julho

Férias Desportivas
Verão 2008
As instalações desportivas
municipais de Paredes (Pavilhão Gimnodesportivo; Piscina
Municipal de Paredes; Piscina
Municipal de Rebordosa; Pavilhão Rota dos Móveis; Piscina
Municipal de Lordelo; Piscina
Rota dos Móveis, Recarei) e o
Pavilhão da Escola EB 2/3 So-

breira vão ser palco das férias desportivas Verão 2008, da responsabilidade do pelouro do Desporto
da Câmara Municipal de Paredes.
Nestas actividades vão participar os jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos,
de 23 de Junho a 31 de Julho das
10h00 às 12h00.

IV Megamaratona de Futebol Jovem

Juntou cerca de 500
crianças

Com organização conjunta dos
pelouros do Desporto e Educação
da Câmara Municipal de Paredes
teve lugar no Complexo Desportivo
Municipal de Paredes, a IV Megamaratona de Futebol Jovem.
Na iniciativa participaram 480
alunos, do 4.º ano de escolaridade,
de todas as escolas do concelho. As
equipas foram distribuídas por séries e constituídas por 10 elementos
- 6 rapazes e 4 raparigas do 4º ano

**
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º

de escolaridade.
A iniciativa revelou-se, mais uma
vez, um sucesso. O espaço dos campos sintéticos de Paredes tornouse pequeno para a realização deste
evento.
O Presidente da Câmara Municipal de Paredes, Celso Ferreira,
acompanhou a entrega de lembranças a todos os participantes, assim
como de um troféu às quatro equipas primeiras classificadas.

CLASSIFICAÇÕES:
Alto de vila
Chãos
Bacelo B
Redonda
Vilarinho de Cima
Feira 3 Baltar
Insuela
Feira 2 Baltar
Trás das Eiras
Estrada Cristelo
Lages A Cête
Serrinha
Calvário
Moreiró
Muro
Castromil
Boavista
Olho de Mouro
Gandra Moreira
Sobrosa
Santa Comba
Seda C. Cespeda
Calvário 1 B
Noval

25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º

Calvário 2 A
Soutinho
Calvário 2 B
Oural - C. Cepeda
Estrada Louredo
Lourosa
Lages B Cête
Corregais
Outeiro
Soutelo
Lage A Parada
Granja
Quintã
Souto
Casconha 2
Vilarinho de Baixo
Sarnada
S. Marcos
Cunha
Talhô
Lages B Parada
Rua
Bacelo A
Aguiar

1º Torneio Inter - Piscinas Paredes
Rota dos Móveis de Paredes
O Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Paredes, com
a colaboração dos alunos do Instituto Superior Ciências Saúde
- Norte, do 4º ano da opção de
“Desporto e Autarquias” do Curso de Educação Física Saúde e
Desporto, organizou, no dia 24 de
Maio, na Piscina Rota dos Móveis,
o “1º Torneio Inter - Piscinas
Paredes Rota dos Móveis de Paredes”, na sequência da política
desportiva que a autarquia paredense tem vindo a realizar.
Este evento envolveu cerca de
100 crianças, de ambos os sexos,
com idades compreendidas entre
os 6 e os 16 anos, das escolas de
natação das piscinas do concelho de Paredes: Piscina de Lordelo, Piscina de Rebordosa, Piscina
Rota dos Móveis.
Os participantes apresen-

taram-se com grande desportivismo,
alegria, amizade e fair play. Na assistência estiveram pais e familiares
a regozijarem-se com as prestações
desportivas dos seus filhos.
Realizaram-se
42
provas
(25,50,100 metros crawl, bruços,
costas), nas quais participaram 48
atletas masculinos e 47 atletas femininos.
Os resultados foram os seguintes:
a Escola de Natação da Piscina de

Lordelo conseguiu 59 medalhas
no total (29 medalhas - 1º lugar; 18
medalhas - 2º lugar; 12 medalhas
- 3º lugar); a Escola de Natação da
Piscina de Rebordosa conseguiu 25
medalhas no total (7 medalhas de
1º lugar; 11 medalhas de 2º lugar; 7
medalhas de 3º lugar) e a Escola de
Natação da Piscina Rota dos Móveis
conseguiu 13 medalhas no total (3
medalhas de 1º lugar; 4 medalhas de
2º lugar; 6 medalhas de 3º lugar).

Piscina de Rebordosa

Duatlix

Prova com dois segmentos:
um de Natação e outro de Atletismo.
A actividade Duatlix teve lugar no passado dia 31 de Maio,
na Piscina Municipal de Rebordosaem. Os participantes defrontaram-se entre si para uma
longa e dura prova de natação:
20 minutos a nadar sem interrupção, para o escalão 1 (mais
novos) e 10 minutos para o escalão 2 (mais velhos). Seguiu-se
a prova de atletismo (duas voltas
para os mais novos) movendo-se
os atletas numa sincronia para a
dura batalha de quem ficaria à
frente na esperança de obter um
bom resultado. É certo que o esforço foi feito e os atletas esgota-

ram-se ao fim da primeira volta.
A competição estava presente. O
espírito desportivo, a forma de estar
dos atletas e o sentido da responsabilidade transformaram a actividade de carácter social em actividade
competitiva. Esta destinava-se ao
convívio entre amigos que gostam

de desporto e lazer.
A entrega das lembranças teve
como definição a valentia de alguns
atletas querendo, também, acima de
tudo, valorizar a presença de todos
no empenho, no desportivismo, no
fair-play, pela sua entrega e no espírito de amizade.

Caminhada ao Parque das
Cortinhas
Os utentes da Piscina Municipal de Rebordosa realizaram
uma caminhada ao Parque das
Cortinhas, no passado dia 25
de Maio.
O tempo estava óptimo e a
temperatura agradável para um
passeio pedestre. Os utentes
saíram pela manhã em direcção aos trilhos da montanha. A
meio do percurso já com certa
dificuldade enfrentaram uma linha de água na qual toda a precaução foi evidente pois o piso
escorregadio levava a esses cuidados.
Na subida para o parque, a
dificuldade era imensa mas a

entreajuda não faltou, para que o
cansaço não se manifestasse.
No parque, após recuperadas as
forças continuaram a caminhada
de regresso até ao local de partida.

Na chegada todos estavam em perfeitas condições físicas demonstrando agrado pela actividade e ficando a ideia de dar continuidade
futuramente.
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Informação Útil

Troca de experiências

A arte do Românico como fonte
de Criatividade Contemporânea
O Município de Paredes conjuntamente com representantes dos restantes municípios do Vale do Sousa e
elementos da equipa da Rota do Românico do Vale do Sousa participaram
no Seminário Internacional sobre a ”El
arte Românico como fuente de la Creatividad Contemporânea”, que decorreu no passado 05 e 06 de Junho em
Zaragoza.
Este seminário foi promovido pela
Comarca Aragonesa de Cinco Villas,
a norte da província de Zaragoza, cujo
legado artístico e monumental da época Românica já faz parte de um projecto estruturado de divulgação turística
e teve como objectivo estabelecer uma
relação entre a arte medieval e as diferentes áreas do saber actuais.
Desta forma, as comunicações pro-

1º Domingo de Julho

Festa de St.ª Isabel/Nossa Senhora dos
Remédios (no lugar de Sarnada)
Último Domingo de Julho

Festa de St.ª Marta (em Alvre)

** ASTROMIL
13 de Julho

Festa em honra de Santa Marinha
11h – Missa Solene
18h00 - Procissão

** BITARÃES
6 de Julho

Festa de S. Tomé,
Padroeiro da freguesia
11h – Missa Solene
18h00 – Procissão (com crianças
que vão realizar a Festa da Comunhão,
andores, fanfarra, bombos,
banda de música, etc)
Sessão de Fogo

- Pavilhão Gimnodesportivo............................................................... 255 788 894
- Pavilhão Rota dos Móveis.................................................................. 224 447 720
- Biblioteca Municipal........................................................................... 255 785 970
- Casa da Cultura.................................................................................... 255 780 440

feridas trataram a relação entre a arte românica e os meios de comunicação, a fotografia, a literatura, o cinema e arquitectura
moderna.
Com esta actividade pretenderam, também, alargar as relações do património local com outros territórios europeus, tendo
por base o projecto “Europa Românica”.
Neste sentido, esta participação no se-

minário conjugada com as visitas aos
monumentos, contribuiu para o enriquecimento do conhecimento e troca de experiências relativas à conservação, valorização e promoção deste
importante legado, tornando-se numa
mais valia para as práticas no âmbito
da Rota do Românico do Vale do Sousa.

** Cete

20 de Julho

BANDA MUSICAL DE CETE

06 – Bitarães
13 – Astromil
20 – Festas da Cidade de Paredes
21 – Santa Justa, Valongo
27 – Suzão, Valongo

** CASTELÕES DE CEPEDA
3º Fim-de-semana de Julho

Festas da Cidade de Paredes em honra
do Divino Salvador, Padroeiro da
freguesia.

“Keep in – aula livre de aeróbica”
Jardim Central de Lordelo, 10h00
26 de Julho

“Caça ao tesouro in Parque Urbano”
Parque Urbano de Lordelo, 14h00

** MADALENA
25,26 e 27 de Julho

Festa de Santa Maria Madalena,
Padroeira da freguesia.

** REBORDOSA
1º Domingo de Julho

** LORDELO
Último Domingo de Julho

Festas da Cidade no Jardim Central,
em honra do Padroeiro Salvador de
Lordelo.
ASSOCIAÇÃO UNIÃO
FUTSAL 2008 – AUF 08
12 de Julho

Festas da Cidade de Rebordosa em
honra do Santo Padroeiro S. Miguel

** SOBREIRA
27 de Julho

Festa de St.ª Comba

** SOBREIRA

Jogos tradicionais
Jardim Central de Lordelo, 10h00

1 a 6 de Julho

Semana Jovem
Jardim Soverosa - Casa da Eira

Agenda dos Pelouros – Julho
** Cultura – PT Teatro – 5,6,12,19,20,26 - Itinerâncias de Verão – 4,5,11,12,18,19,25,26 - Festas da Cidade e do
**
**
**
**

Câmara Municipal de Paredes
Parque José Guilherme
4580-130 Paredes
Telef. 255 788 800
Fax: 255 782 155
E-mail: cmparedes@cm-paredes.pt
PISCINAS MUNICIPAIS
Lordelo..................................................................................................... 224 449 043
Paredes..................................................................................................... 255 788 893
Rebordosa............................................................................................... 224 159 177
Rota dos Móveis, Recarei..................................................................... 224 337 420

AGENDA ASSOCIAÇÕES
** AGUIAR DE SOUSA

CONTACTOS ÚTEIS

Concelho – 18 - 21 - Recepção da Fanfarra de Montereau-Fault-Yonne 18-21 - Recepção da comitiva de Montereau-Fault-Yonne 26-31
Actividades Económicas – Festa de Verão – 30,31 de Julho
Turismo – 15.ª Mostra de Artes Populares – 10 a 13 de Julho
Acção Social – Encontro entre Nós – Verão – 1,3,7,9,11,15,17
Juventude –Vamos de Férias – 7 a 18 de Julho - Semana da Juventude – 28 a 31 de Julho
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Propriedade: Câmara Municipal de Paredes
Director: Presidente do Município, Celso Manuel Gomes Ferreira
Impressão: Coraze
Depósito Legal: 272259/08
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** 21 de Julho Festas da Cidade e do Concelho
** 15 de Agosto Dia da Assunção de Nossa Senhora
** 1 de Novembro Dia de Todos os Santos
** 8 de Dezembro Dia de Nossa Senhora da Conceição
** 25 de Dezembro Natal

SERVIÇOS DO AMBIENTE
ECOCENTROS
Cristelo..................................................................................................... 255 781 013
Lordelo..................................................................................................... 224 442 882
Paredes..................................................................................................... 255 788 920
- Linha de Ambiente............................................................................. 255 788 999
- Horto Municipal....................................................................................255776713
- Veolia, Águas de Paredes................................................................... 255 880 770
- Polícia Municipal................................................................................. 255 788 917
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
Baltar........................................................................................................ 224 151 632
Cete........................................................................................................... 255 755 720
Lordelo..................................................................................................... 224 442 387
Paredes..................................................................................................... 255 788 788
Rebordosa............................................................................................... 224 157 440
CENTROS DE SAÚDE
Baltar........................................................................................................ 224 151 669
Cristelo..................................................................................................... 255 782 454
Gandra..................................................................................................... 224 111 208
Lordelo..................................................................................................... 224 442 720
Paredes..................................................................................................... 255 782 318
Rebordosa............................................................................................... 224 112 266
Sobreira.................................................................................................... 224 331 525
- Cruz Vermelha de Sobreira............................................................... 224 332 334
- Cruz Vermelha de Vilela.................................................................... 255 872 115
GNR
Lordelo..................................................................................................... 224 441 838
Paredes..................................................................................................... 255 788 760
- Santa Casa da Misericórdia de Paredes........................................... 255 780 220
- Hospital da Misericórdia de Paredes............................................... 255 780 310
- Hospital Padre Américo Vale do Sousa
(Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa)......................................... 255 714 000
- CTIMM – Lordelo.............................................................................. 255 880 770
- Tribunal de Paredes..............................................................................255788470
FARMÁCIAS NO CONCELHO
- Central, Lugar da Estação, Sobreira................................................. 224 330 541
- Central de Rebordosa,
Av. Eng. Adelino Amaro da Costa, Rebordosa............................. 224 442 073
- Confiança, Largo Nuno Álvares, Castelões Cepeda.................... 255 781 272
- De Recarei, Igreja, Recarei...................................................................224339059
- Ferreira de Vales, Av. B. Voluntários, Rebordosa.......................... 224 113 522
- Lusa, Rua EN 209, Lugar de Moinhos, Lordelo............................ 224 441 837
- Maria Adelaide, Rua Central, Gandra............................................ 224 114 669
- Moderna, Passos, Cristelo................................................................. 255 783 190
- Nogueira, EN 209, Lordelo................................................................ 224 442 105
- Ruão, Rua 1.º Dezembro, Castelões Cepeda.................................. 255 777 578
- Senhora da Guia,
Edif. Novel, EN 15, Senhora da Guia, Vandoma.......................... 224 159 794
- Senhora do Vale, Av. Senhora do Vale, Cete...........................255 755 030/1/2
- Vasconcelos, Lugar de Tanque, Baltar............................................. 224 151 610
- Vitória, Talho, Beire.........................................................................255 782 024/5
FARMÁCIAS DE SERVIÇO
PERMANENTE MÊS DE JULHO
(A farmácia mantém-se em funcionamento, ininterruptamente,
desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte)
1ª Semana (1-6 de Julho)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
2ª Semana (7-13 de Julho)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa
3ª Semana (14-20 de Julho)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa
4ª Semana (21-27 de Julho)
Farmácia Confiança, Paredes e Farmácia de Alves, Rebordosa
5ª Semana (28-31 de Julho)
Farmácia Ruão, Paredes e Farmácia Central, de Rebordosa

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

PAREDES
16, 17, 18,
19, 20 e 21 Julho

