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Caro Munícipe, 

No dia 31 de março, a Comissão Europeia vai anunciar o vencedor dos Prémios RegioStars, que se destina a pre-
miar os melhores projetos financiados pela União Europeia.

Anualmente a União Europeia investe um valor superior a 100 mil milhões de euros em projetos cofinanciados 
em todos os Estados Membros.

Pela primeira vez na nossa história, Paredes estará presente na final desta competição com o projeto Art on 
Chairs.

Connosco concorrem a este prémio um projeto da Biblioteca de Londres (a mais importante biblioteca Inglesa), 
um Acelerador de Partículas (projeto internacional dos Governos da Dinamarca, Suécia e Noruega) e três incu-
badoras de empresas, respetivamente na Polónia, República Checa e Suécia.

Para chegar até esta fase, cada Autoridade Gestora Regional de Fundos Comunitários selecionou o melhor pro-
jeto da sua Região e logo aqui comprovamos a qualidade deste nosso projeto, porque a CCDRN, enquanto Auto-
ridade de Gestão de Fundos Comunitários na Região Norte de Portugal, escolheu o Art on Chairs para disputar 
com outros 90 projetos oriundos dos restantes 26 países da União Europeia que em 2013 receberam apoios co-
munitários.

A escolha da CCDRN é por si motivo de grande satisfação, mas quem me conhece sabe o quanto acredito neste 
projeto para mudar a nossa indústria.

Os prémios RegioStars têm como objetivo mostrar o que se faz de 
melhor em toda a União Europeia e apontar exemplos 
que podem ser seguidos por outras regiões.

Mesmo que não sejamos nós a vencer, o simples 
facto de Paredes ter um projeto entre os seis me-
lhores de toda a Europa é digno de registo e de-
monstra a qualidade do nosso trabalho.

Sei que todos queremos vencer este Prémio, mas 
mais do que o troféu o que ele significa é que, em 
conjunto, descobrimos uma fórmula que pode 
ajudar as empresas a fazer o caminho da compe-
titividade, e sobretudo, promover a inovação na in-
dústria através do Design, como aliás se evidência 
no regulamento do prémio.

Entretanto, a edição de 2014 já está 
em velocidade cruzeiro e em breve 
apresentaremos as orientações 
estratégicas e as ações específi-
cas, sendo certo que esta edição 
se destina a ajudar as empre-
sas a fazer negócios. 

Depois do sucesso da primei-
ra edição, é tempo de aplicar 
esta metodologia diretamen-
te nos negócios e eu tenho a 
certeza que as empresas vão 
ganhar com o Art on Chairs 
2014.

Celso Ferreira
Presidente 
do Município de Paredes
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appis: um caso de sucesso 
a nível nacional

combaTer o abandono e o insucesso escolar no concelho de Paredes é o Grande obJeTivo da associação Paredes Pela inclusão social 
(aPPis). iniciado em 2007, o ProJeTo Pioneiro da auTarquia de Paredes Já abranGeu mais de 4 mil alunos, sendo hoJe considerado um caso de 
sucesso ímPar a nível nacional. os resulTados esTão à visTa, com uma Taxa de sucesso de quase 70% no 3º ciclo e mais de 86% no 2º ciclo…

Reagindo de forma convicta ao 
facto de ser considerado, em 2004, 
um dos 10 piores territórios do país 
no que toca ao insucesso e abando-
no escolar, o Município de Paredes 
encetou um conjunto de interven-
ções que começaram na melhoria 
do parque escolar, na aposta nos 12 
anos de escolaridade obrigatória e 
no lançamento de um projeto pio-
neiro que é hoje considerado um 
caso de sucesso a nível nacional.
 Após o repto lançado pelo Presi-
dente da República e na sequência 
da constituição, a nível nacional, da 
Associação dos Empresários pela 
Inclusão Social (EPIS), o Município 
de Paredes decidiu a avançar, a nível 
local, com a Associação Paredes pela 
Inclusão Social (APPIS). O objetivo 
era erradicar o abandono escolar 
no 3º ciclo e combater o insucesso 
dos alunos em risco através de uma 
metodologia inovadora, baseada em 
práticas empresariais, assente na 
prevenção de fatores de risco e num 
acompanhamento de proximidade 
aos alunos sinalizados.
 Lançado o desafio, 40 empresários 
de Paredes juntaram-se ao projeto e, 
em setembro de 2007, a Associação 
foi oficialmente formalizada na pre-
sença do Presidente da República, 
Aníbal Cavaco Silva.
 A intervenção avançou nas nove 
escolas do concelho com 3º ciclo, ten-
do sido apoiada pela EPIS a 75% no 
primeiro ano e a 25% nos dois anos 
seguintes. A partir do terceiro ano, o 
projeto APPIS passou a ser sustenta-
do por fundos locais e pelo recurso a 
candidaturas nacionais e internacio-
nais, sendo alargado às escolas do 2º 
ciclo a partir de 2010.
 No decurso deste Ano Letivo, os 10 
mediadores da APPIS acompanham 
773 alunos.

os melhores resultados 
a nível nacional

Seis anos volvidos, a APPIS já acom-
panhou mais de 4 mil alunos e os re-
sultados conseguidos, nem sempre 
apenas mensuráveis pelos números 
finais, superam todas as expetati-
vas iniciais, sendo considerados pela 
própria Direção da EPIS “um caso de 
estudo nacional”.
 Com uma taxa de abandonado 
escolar que chegou a ser de 43% 
em 2005, o Município de Paredes 

sabia Que…
Em seis anos, mais de 4 mil alu-
nos foram acompanhados?

Há 40 empresários que apoiam 
a APPIS?

Há 10 mediadores que diaria-
mente acompanham os alunos?

O projeto APPIS está em nove 
escolas?

Existem três técnicos a apoiar, 
coordenar, realizar candidatu-
ras e articular informação com 
a CPCJ?

Paredes tem 0% de abandono 
escolar no 3º ciclo?

Desde a sua criação, a autarquia 
investiu mais de 900 mil euros 
no projecto APPIS?
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testemunhos
dos alunos

Em 2005, quando ocupava o 
cargo de vereador da Educação 
na Câmara Municipal de Paredes, 
Pedro Mendes tinha uma certeza: 
era preciso introduzir mudanças 
na Educação. “Nessa altura, Pare-
des era um território com imen-
sas dificuldades, que se aprofun-
dariam se não preparássemos as 
novas gerações para serem mais 
competitivas. E a Educação era 
um pilar fundamental”, recorda. 
 “Tínhamos uma escola em-
penhada, mas precisávamos de 
criar uma comunidade educati-
va. Era preciso encontrar esta 
articulação”. 
 A colocação de mediadores nas 
escolas, acompanhando e gerin-
do o percurso do aluno e ajudan-

pedro mendes: 
“appis é um proJeto 
estratégico para 
o concelho”

do-o a encontrar soluções para os 
seus problemas, trouxe ganhos 
para o sucesso escolar e ajudou a 
criar uma relação diferente entre 
todos os agentes educativos.
 Os bons resultados – recorda 
Pedro Mendes –, vieram 
mais rápido que o esperado 
e superaram expetativas. 
Mas, mais que os resultados 
estatísticos, a prova do sucesso 
do projeto APPIS está na 
forma como os mediadores são 
encarados como elementos 
integrantes da escola. “Era esse 
o grande objetivo. Isto não é 
uma intervenção do Município 
na escola. É uma intervenção 
que a própria escola sente como 
dela”, destaca o vereador.

orgulha-se hoje de apresentar uma 
taxa de abandono zero no 3º ciclo. 
“Era algo completamente impensá-
vel quando lançamos este projeto”, 
explica Celso Ferreira, presidente 
da Câmara Municipal de Paredes, 
relembrando que o plano inicial “era 
reduzir o abandono escolar a 0% num 
prazo de dez anos. Hoje, quem olha 
para os resultados de 2005 e para os 
de 2013 não consegue dizer que isto é 
o mesmo Concelho É irreconhecível”, 
argumenta.
 Atestando a validade e eficácia 
deste projeto, Paredes continua a 
apresentar os melhores resultados 
a nível nacional, com taxas de apro-
vação que variam entre os 70% no 3º 
ciclo e os 86% no 2º ciclo.
 O mérito, defende o autarca, “é 

dos mediadores, cuja dedicação ul-
trapassou largamente o que lhes 
era pedido, da metodologia aplica-
da, dos empresários que apoiaram 
o projeto e das famílias que perce-
beram que a educação representa 
uma oportunidade para o futuro 
dos seus filhos”.
 Celso Ferreira só lamenta que o 
Governo ainda não tenha percebido 
que esta metodologia devia ser apli-
cada a todas as escolas. “Tenho pena 
que, no Ministério da Educação, não 
haja sensibilidade para perceber que 
este projeto resulta e que poderia ser 
uma aposta fantástica para o desen-
volvimento do país, permitindo que 
muitos jovens, completamente per-
didos para o sistema educativo, mu-
dassem o seu percurso”.

António Rocha, presidente da 
Direção da APPIS, foi um dos em-
presários que apoiou este projeto 
desde a primeira hora. “É um pro-
jeto à medida do nosso concelho, 
que há alguns anos tinha um dos 
maiores índices de abandono e 
insucesso escolar da região e do 
próprio país”. 
 O trabalho desenvolvido pelos 
mediadores da APPIS conseguiu 
fazer a diferença e mudar men-
talidades. “Há muitos casos de 
alunos que inverteram comple-
tamente o seu percurso. É um 
orgulho imenso quando um alu-
no que estava completamente 
perdido, de um momento para 
o outro, salta para os rankings 
dos melhores alunos do conce-
lho. Nesses dias é que percebe-
mos que vale a pena estar aqui 
e perder algum do nosso tempo 
com este projeto”, afirma o Co-

antÓnio rocha: 
“todos vamos 
ganhar  com este 
proJeto”

mendador António Rocha.
 Para os empresários, argumen-
ta, este projeto traz a vantagem 
de ajudar a formar uma mão-de-
obra que, no futuro, poderá inte-
grar os quadros das indústrias do 
concelho. “Hoje não passa pela 
cabeça de um empresário ter um 
funcionário que não tenha o míni-
mo de Educação, que não conheça 
a realidade do país e do concelho. 
É preciso ter uma formação míni-
ma”, realça. 
 Mas, mais que isso, abraçar 
este ideal da APPIS de erradicar o 
abandono e insucesso escolar, faz 
parte da responsabilidade social 
de cada empresa. “As empresas 
têm que ajudar o território e per-
ceber que, no futuro, vão colher 
frutos com este investimento e 
que todos vamos ganhar com esta 
qualificação das pessoas”, defen-
de António Rocha.

“Com esta ajuda, melhorei os 
meus resultados escolares e 
o meu comportamento nas 
aulas”.
Vítor Neto (Escola Básica e Se-
cundária de Lordelo)

“Este projeto mudou a minha 
vida. Ajudou-me a encontrar 
os meus objetivos!”
 Catarina Silva (Escola EB 2,3 
de Baltar)

“O projeto ajudou-me a ter 
mais confiança nas minhas 
capacidades e a melhorar o 
meu sucesso escolar”.
Miguel Moreira (Escola EB 2,3 
de Cristelo)

“Mudou a minha perspetiva 
da escola”.
Inês Alves (EB Paredes)

“Ajudou-me muito a nível so-
cial. Consegui melhorar em 
todos os sentidos...”
Helena Gomes (Escola Secun-
dária de Baltar)

“Comecei a ter a noção de que 
a escola é o nosso futuro” 
Vítor Centeio (Escola Secun-
dária de Baltar)

“Agora peço para ler. Aprendi 
que dislexia não quer dizer 
falta de inteligência”
Sandra Rocha (Escola Secun-
dária de Baltar)

“Melhorei bastante as minhas 
notas e o meu comportamen-
to na sala de aula.”
Jorge Silva (Escola Secundá-
ria de Vilela)

“Sempre que quero desaba-
far, vou ter com a mediadora, 
que me ajuda sempre com so-
luções para os problemas que 
surgirem.”
Cristiana Martins (Escola EB 
2,3 da Sobreira)

“Tudo devo à mediadora, que 
não foi só uma orientadora 
profissional, mas também 
uma amiga que me ajudou 
nos momentos mais difíceis”.
Cristiana Martins (Escola EB 
2,3 de Sobreira)

“Quando estou mal, a primei-
ra pessoa que procuro é a me-
diadora.” 
Deolinda (Escola EB 2,3 da So-
breira)
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autarQuia avança em breve 
com coberturas em todos 
os centros escolares

obJeTivo é melhorar as condições de conForTo e Funcionalidade das escolas. as coberTuras vão esTender-se desde o PorTão de 
enTrada aTé ao recinTo. a emPreiTada esTá avaliada em mais de 300 mil euros e será inTeGralmenTe suPorTada Pela câmara municiPal

A  Câmara Municipal de Pa-
redes vai iniciar em breve um 
conjunto de intervenções nos 14 
Centros Escolares construídos 
ao abrigo da Carta Educativa. O 
objetivo destas intervenções, que 
no conjunto representam um in-
vestimento de cerca de 300 mil 
euros, integralmente suportado 
pelo Município de Paredes, é me-
lhorar as condições de acessibili-
dade aos edifícios escolares, pro-
porcionando um maior conforto e 
bem-estar dos alunos, professo-

  cenTro escolar de rebordosa   cenTro escolar de sobrosa e crisTelo

  cenTro escolar de duas iGreJas  cenTro escolar de balTar e vandoma

res, auxiliares e encarregados de 
educação. 
 O projeto, que deverá estar 
concluído a tempo da abertura do 
novo Ano Letivo, foi desenvolvido 
pela Divisão de Projetos Munici-
pais da autarquia. 
 Eis como ficará o resultado fi-
nal destas intervenções nos Cen-
tros Escolares de Baltar, Bitarães, 
Cête, Duas Igrejas, Gandra, Lor-
delo 1, Lordelo 2, Mouriz, Pare-
des, Recarei, Rebordosa, Sobrei-
ra, Sobrosa e Vilela.

  cenTro escolar de biTarães, louredo, Gondalães e madalena 

 obra Já em curso
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  cenTro escolar de sobrosa e crisTelo   cenTro escolar de sobreira   cenTro escolar de mouriz, vila cova e besTeiros

  cenTro escolar de recarei e aGuiar de sousa  cenTro escolar de Paredes  cenTro escolar de duas iGreJas

  cenTro escolar de lordelo 1   cenTro escolar de lordelo 2

  cenTro escolar de vilela  cenTro escolar de Gandra e asTromil  cenTro escolar cêTe e Parada
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Na Câmara Municipal de Pare-
des, Modernização Administrativa 
é sinónimo de inovação, transpa-
rência e eficiência, mas também de 
poupança de tempo e dinheiro.
 Distinguida em 2012 com a Me-
dalha de Ouro da Agência para a 
Modernização Administrativa e 
apontada pelo Governo como uma 
referência a seguir por outros Mu-
nicípios, a Autarquia de Paredes 
está hoje na vanguarda da inova-
ção, quer ao nível da implementa-
ção do Programa Simplex Autár-
quico, quer ao nível da facilitação 
de acesso aos serviços públicos.
 Todas estas medidas têm como 
objetivo melhorar a qualidade dos 
serviços prestados aos cidadãos 
e às empresas, simplificando pro-
cedimentos e contribuindo ainda 
para aumentar a transparência e a 
confiança na decisão pública.

cÂmara de paredes estÁ 
na vanguarda da inovação

a câmara municiPal de Paredes esTá na linha da FrenTe da modernização adminisTraTiva a nível nacional, Tendo Já sido aPonTada Pelo Governo como um exemPlo a seGuir 
Por ouTros municíPios. conheça os imPacTos das várias medidas Já adoTadas Pela auTarquia de Paredes Para simPliFicar a vida de muníciPes e emPresas

poupança 
de 45% em 
papel

No Município de Paredes 
os números falam por si. Fruto 
das medidas de Modernização 
Administrativa, foram múlti-
plas as melhorias perceciona-
das nas várias Divisões Muni-
cipais. Uma delas prende-se 
com a diminuição do consumo 
de papel, que em 2009 alcan-
çava um total de 10 mil euros 
anuais e que presentemente 
não chega sequer aos 5.700 
euros, numa redução de cerca 
de 45%.
 Só nas divisões Administra-
tiva e de Ação Social, áreas que 
detêm vulgarmente o maior 
número de consumo papel, re-
duziu-se em 30% e 26%, respe-
tivamente, a utilização destes 
impressos em 4 anos.
 Também no Balcão Único, o 
impacto da criação dos Servi-
ços Online, outra das medidas 
da Modernização Administra-
tiva, fez-se notar. Em apenas 
dois anos, 7.687 pessoas dei-
xaram de recorrer presencial-
mente a estes serviços.

40 mil 
acessos 
ao sigap

Outra das medidas imple-
mentadas pelo Município de Pa-
redes de grande impacto no dia-
a-dia dos cidadãos é o Sistema 
de Informação Geográfica da 
Autarquia de Paredes (SIGAP). 
 A ferramenta criada em maio 
do ano passado traduz-se num 
instrumento de pesquisa, con-
sulta e distribuição de informa-
ção geográfica do Concelho, de 
modo fácil, rápido e acessível 
através da Internet, que agrega 
num só portal um amplo con-
junto de informação que pode 
ser consultada e apresentada 
de variadíssimas formas e for-
matos, de acordo com os inte-
resses e necessidades de cada 
munícipe. Depois de colocada 
à disposição dos cidadãos, o SI-
GAP somou até ao momento um 
total de 39.439 acessos.

sabia Que…

Foram consumidas menos 
1.514.500 folhas de papel na 
Câmara Municipal de Pare-
des no espaço de 4 anos, o 
equivalente a uma área de 
13 campos de futebol?

Esta redução representa 
uma poupança de quase 7 
mil euros e menos 152 árvo-
res abatidas?

Menos 7.687 pessoas recor-
reram ao Balcão único nos 
últimos dois anos?

1.942 munícipes estão já re-
gistados nos serviços online 
da Câmara Municipal, tendo 
submetido 3.994 formulá-
rios na plataforma nos últi-
mos dois anos?

Entre maio de 2013 e feve-
reiro de 2014, o SIGAP con-
tabilizou um total de 39.439 
acessos externos?
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O Pavilhão Rota dos Móveis em 
Lordelo, Paredes, acolheu de 14 
a 16 de março o II Women’s 8 Ball 
Open e o Open Internacional Pare-
des Rota dos Móveis, numa inicia-
tiva organizada pela Bilharmania e 
pela Federação Europeia de Bilhar, 
com o apoio da Câmara Municipal 
de Paredes.
 O evento contou com a presen-
ça de mais de 2 mil entusiastas e 
curiosos, superando todas as expe-
tativas da organização em relação 
ao número de atletas inscritos: 63 
participantes na prova feminina, 
um número que superou larga-
mente o anterior recorde de 38 ins-
critos em provas do Eurotour, e 128 
atletas na competição masculina, 
onde acabaram por ficar de fora 
mais de meia centena de inscritos.

davide alcaide confirma 
favoritismo

Começando precisamente pelo 
Open Internacional Paredes Rota 
dos Móveis, o evento teve o alician-
te de juntar os melhores atletas 
nacionais e internacionais mas-
culinos, numa competição onde a 
grande figura era o espanhol David 
Alcaide, precisamente o Campeão 
da Europa em título.
 O atleta natural de Vigo, atual-
mente a jogar por um clube ale-
mão, não deu hipóteses à concor-
rência, caminhando invicto até à 
final, onde acabaria por defrontar 
João Grilo, representante do Sport 
Lisboa e Benfica. Na partida decisi-
va, David Alcaide impôs toda a cate-
goria, vencendo o atleta português 
por expressivos 6-1.

Women’s 8 open ball com 
muitas surpresas 

No Open Europeu feminino, a gran-
de surpresa da jornada foi mesma 
a presença de uma representante 
portuguesa na final. 
 Quinta classificada na edição do 
ano passado, realizada em Guima-
rães, Vânia Franco cometeu desta 
feita a proeza de chegar à última 
partida, depois de uma emocionan-
te e renhida meia-final onde bateu 

melhores Jogadoras de bilhar 
da europa passaram por paredes

Pavilhão municiPal roTa dos móveis recebeu, nos dias 14, 15 e 16 de março, dois Torneios inTernacionais de bilhar que conTaram com a Presença dos melhores 
esPecialisTas euroPeus desTa modalidade. a alemã KrisTina schaGan, no seTor Feminino, e o esPanhol david alcaine, no seTor masculino, Foram os Grandes vencedores 
da Prova, Por onde Passaram mais de 2 mil esPeTadores

a russa Ana Mazhirina por 7-6.
 Surpresa igualmente na outra 
meia-final, com Kristina Schagan 
a impor-se por 7-5 à grande figura 
desta prova, a austríaca Jarmin 
Ouschan, atual nº1 do ranking 

prova de paredes 
considerada um exemplo 
pela federação europeia

O trabalho realizado pela 
Câmara Municipal de Paredes 
mereceu rasgados elogios por 
parte das entidades organiza-
doras deste evento. Fernando 
Ramos, presidente da Bilhar-
mania, sublinhou que “nunca 
tivemos uma prontidão e apoios 
tão bons como os que a Câmara 
Municipal de Paredes nos pres-
tou. A forma empenhada como 
o vereador Cândido Barbosa se 
prontificou a trabalhar connos-
co foi fantástica e até nos fez 

mudar o evento de local”.
Também Ana Matesic, Diretora 
Desportiva da Federação Euro-
peia de Bilhar, teceu largos elo-
gios ao Município de Paredes, re-
velando que este “foi um evento 
surpreendente. De tal forma que 
queremos voltar para o ano e re-
alizar outro evento aqui. Gosta-
ria que outros países europeus 
tivessem esta cooperação, rece-
ção e infraestruturas. Paredes 
deveria servir de espelho a ou-
tras cidades europeias”.

mundial.
 Na final, e apesar da excelente 
réplica oferecida pela atleta do Fu-
tebol Clube do Porto, a alemã Kris-
tina Schagan confirmaria a vitória 
no torneio por 7-4.
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rota do romÂnico é caso de sucesso 
na aplicação de fundos comunitÁrios

No documento pode ler-se que 
o sucesso da Rota do Românico “é 
determinante para o desenvolvi-
mento regional do Tâmega” e que 
o tralhado que tem vindo a desen-
volver “pode servir de exemplo à 
região Norte e ao país”.
 Resultados e efeitos positivos 
que, de acordo com o estudo, fazem 
com que a Rota do Românico seja 
“hoje um projeto significativo para 
o desenvolvimento regional”.
 Ainda segundo este estudo, o 
principal valor gerado pela Rota 
do Românico deve-se à forma 
como esta tem trabalhado o terri-
tório, assente em sinergias e num 
elevado grau de cooperação en-
tre os parceiros locais, regionais 
e nacionais. 
 Em jeito de conclusão, o estudo 
sublinha, ainda, o facto de a Rota 
do Românico adotar “uma visão 
mais ampla de desenvolvimento 
regional, apoiando-se na ideia de 
que as características únicas de 
um território podem ser protegi-
das, valorizadas e promovidas”.

a roTa do românico Foi considerada um exemPlo de boas PráTicas na aPlicação dos Fundos comuniTários. a conclusão 
é do cenTro de invesTiGação das PolíTicas euroPeias, no âmbiTo de um esTudo de avaliação da aPlicação dos ProGramas 
comuniTários de coesão, no Período enTre 1989 e 2013, e que abranGeu 15 reGiões euroPeias.

Em terras dos vales do Sou-
sa, Tâmega e Douro, ergue-se 
um importante património 
arquitetónico de origem ro-
mânica. Traços comuns que 
guardam lendas e histórias 
nascidas com a fundação da 
Nacionalidade e que testemu-
nham o papel relevante que 
este território outrora desem-
penhou na história da nobre-
za e das ordens religiosas em 
Portugal.
 Esse património encontra-se 
estruturado na Rota do Româ-
nico, fundada em 1998 no seio 
dos concelhos que integram a 
Associação de Municípios do 
Vale do Sousa – Castelo de Pai-

sobre a rota 
do romÂnico

va, Felgueiras, Lousada, Paços de 
Ferreira, Paredes e Penafiel. Em 
2010, a Rota do Românico foi alar-
gada aos restantes municípios 
da NUT III – Tâmega (Amarante, 
Baião, Celorico de Basto, Cinfães, 
Marco de Canaveses e Resende), 
unindo num projeto supramuni-
cipal um legado histórico e cultu-
ral comum.
 Ancorada num conjunto de 
monumentos de grande valor e 
de excecionais particularidades, 
esta Rota pretende assumir um 
papel de excelência no âmbito 
do turismo cultural e paisagísti-
co, capaz de posicionar a região 
como um destino europeu de re-
ferência do românico.
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A cidade de Paredes acolhe 
desde o ano passado um dos seis 
postos de informação da Rota do 
Românico distribuídos pelo terri-
tório do Tâmega e Sousa.
 O novo espaço resulta do res-
tauro do antigo ginásio da Escola 
Primária do Conde de Ferreira, 
onde está hoje instalada a Biblio-
teca Municipal de Paredes.
 Com um visual completamen-

centro de informação
da rota em paredes

sabia Que…

O projeto do Centro de Infor-
mação da Rota do Românico, 
em Paredes, da autoria do 
atelier Spaceworkers, foi 
distinguido com uma Men-
ção Honrosa Especial no 
concurso internacional A+ 
Awards, promovido pelo Ar-
chitizer, que premeia o me-
lhor da arquitetura e design 
mundial?

te renovado, o novo Centro de In-
formação da Rota do Românico 
de Paredes foi idealizado para 
conservar ao máximo o edifício e 
a sua história.
 Para além de prestar apoio e 
esclarecimento a turistas e visi-
tantes que queiram saber mais 
sobre a Rota do Românico, o Cen-
tro de Informação funciona como 
um espaço multifuncional voca-

cionado para o serviço educati-
vo e ao dispor da comunidade.
 De acordo com Celso Fer-
reira, presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, “este 
espaço é uma mais valia para 
o Concelho, salvaguardando 
por completo o edifício, porque 
não queremos que as pessoas 
percam a memória coletiva do 
espaço”.

O Município de Paredes está 
representado na Rota do Româ-
nico através de cinco monumen-
tos, a saber: a Torre dos Alcofo-
rados, popularmente conhecida 
por “Torre dos Mouros”, em Lor-

os nossos monumentos

delo; a Capela da Senhora da 
Piedade da Quintã, em Baltar; o 
Mosteiro de São Pedro de Cête e 
a Ermida da Nossa Senhora do 
Vale, ambos em Cête; e a Torre 
do Castelo de Aguiar de Sousa.
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Povoada desde a pré-história e 
com raízes etimológicas anteriores 
à nacionalidade, a freguesia de Bei-
re localiza-se no nordeste do Con-
celho, a cerca de 5 km da sua sede.
 Com fortes raízes históricas, a fre-
guesia de Beire foi durante a segunda 
metade do século VI uma “Paroecia” 
sueva, tendo igualmente pertencido 
ao antigo Concelho de Aguiar de Sou-
sa na época medieval e, mais tarde, à 
Honra de Louredo, como Abadia da 
Apresentação da Casa do Marialva.
 Referida como “Bianças” perante 
a Diocese de Portucale, são várias 
as origens etimológicas atribuídas 
ao nome da Freguesia de Beire, 
sendo que as mais proponentes re-
ferem a origem do vocábulo prove-
niente de “vieira”, concha utilizada 
pelos romeiros que se deslocavam 
a S. Tiago de Compostela ou de 
“Veeyre”,”Veydi” e “Veeyri”, apelidos 
masculinos do século XV.
 Esta é uma freguesia com uma 
forte vertente solidária, estimu-
lada pela implementação de ins-
tituições sociais de acolhimento a 
pessoas com doenças incuráveis 
e até mesmo sem família, como “O 
Calvário” e a “Casa do Gaiato”.

tradição e histÓria
a envolvência maioriTariamenTe verdeJanTe da FreGuesia de beire convida a Fazermos ParTe de um ambienTe saudável e relaxanTe, 
coadunado com uma ForTe verTenTe reliGiosa e PaTrimonial. com anTecedência hisTórica relaTiva ao comércio e criação de Gado, 
beire Tem vindo a indusTrializar-se, Tirando o maior ParTido da Grande Proximidade com a sede de concelho.

sabia Que…

A Freguesia de Beire teve 
durante muitos anos um tipo 
de artesanato característico 
realizado pelos Santeiros, que 
consistia na elaboração de 
Santos de madeira, que eram 
entalhados, pintados e dou-
rados, sendo posteriormente 
vendidos por todo o país?

presépios 
são uma 
atração 
mundial

Os presépios de S. Luís e 
de Salvador Neto são visitados 
todos os anos por milhares de 
entusiastas e curiosos. Abertos 
unicamente na época natalícia, 
ambos possuem milhares de fi-
guras representativas da bíblia, 
antes e depois de cristo.
 Criado há mais de 25 anos com 
imagens exclusivas da vida litúr-
gica, o Presépio de S. Luís possui 
figuras exclusivas criadas pelo 
proprietário, enquanto que o Pre-
sépio de Salvador Neto, criado há 
mais de 50 anos, foi já motivo de 
interesse por parte do Vaticano e 
vencedor por 14 vezes do concur-
so mundial de presépios.

sabia Que…

Santo Antoninho de Bei-
re, ou simplesmente Santi-
nho de Beire como é mais 
conhecido, faleceu em 1907 
e foi exumado em 1978 e é 
na freguesia de Beire motivo 
de romarias religiosas devi-
do às suas alegadas capaci-
dades milagrosas e graças 
concedidas. Devido ao estado 
inalterável do seu corpo, está 
exposto em capela própria 
onde todos os anos centenas 
de fiéis acorrem ao procla-
mado Santo com pedidos de 
ajuda e agradecimento pelo 
auxílio prestado? Não sendo 
reconhecida a sua beatifica-
ção ou santidade pela igreja, 
o culto revela-se meramente 
popular. 
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casa do gaiato  
e as obras 
do padre américo

Situada no vale Mésio, que dá 
igualmente nome ao pequeno rio 
que percorre a freguesia, Beire 
é uma freguesia com uma forte 
vertente solidária, estimulada 
pela implementação de institui-
ções sociais de acolhimento a 
pessoas com doenças incuráveis 
e até mesmo sem família, como a 
“Casa do Gaiato”.
 Inaugurada nos anos 50 pelo 
benemérito Padre Américo, a 
Casa do Gaiato de Beire é um 
espaço criado com o intuito de 
educar e integrar na sociedade 
crianças e jovens que, por qual-
quer motivo, se viram privados 
de meio familiar normal mas 
que pretendem encontrar na lide 
agrícola um meio de subsistên-
cia. Como referia o seu impulsio-
nador em 1954, “não é uma Casa 
aonde se recebe o rapaz, mas sim 

para onde transite o de outras, 
que escolha por si ou seja por 
nós escolhido para o trabalho 
do campo”, servindo por isso de 
plataforma agrícola, uma inter-
face em relação à Casa do Gaia-
to de Paço de Sousa, conforme 
confirmou Padre Américo. “A 
quinta, por sorte, fica situada 
a uns escassos dez quilómetros 
desta outra de Paço de Sousa, 
de maneira que, além de se bas-
tar, abastece.”
 Integrado na Casa do Gaiato de 
Beire outra obra de Padre Améri-
co é apresentada: O Calvário de 
Beire. Uma obra que, segundo o 
seu criador, se caracteriza como 
“um abrigo onde possam morrer 
cristãmente legiões de inválidos 
sem morada certa. (…) É uma 
Obra de Doentes, para Doentes, 
pelos Doentes”.

o novo 
parQue 
de lazer 
de beire

Localizado numa das margens do 
rio Mesio, o Parque de Lazer de Bei-
re é um espaço propício ao contacto 
com a Natureza, um local privilegia-
do para lazer e convívio. Com uma 
área de 6 mil metros quadrados, o 
parque possui zona de churrasco, 
parque infantil, iluminação, campo 
de jogos, bar e instalações sanitárias 
públicas, tendo sido inaugurado no 
passado mês de setembro.

festas e romarias

Festas em Honra de Nossa Senhora 
do Rosário 
28 e 29 de Junho 2014
Festas em Honra de S. Luís 
em Setembro
Corridas de Carrinhos de Rolamentos
Feira de Artesanato

 associaçÕes

Casa do Gaiato de Beire

Associação de Apoio a 3ª Idade de São 

Miguel de Beire
Grupo Desportivo Recreativo e 
Cultural de S.Luiz
Associação Fazer Sorrir
Associação de Pesca de Beire

beire

Área total: 3,38 km²
Número de habitantes: 
2.040 (Censos 2011)
Densidade: 603,6 hab/km²
Santo Padroeiro: São Miguel
Presidente da Junta de Freguesia: 
Fernando Santos 

 contactos Úteis

Junta de Freguesia de Beire
R. da Boavista, N.º 26
4580 - 282 Beire
Telefone: 255 912 405

Atendimento: De segunda a sexta, 

das 09h30  às 12h00. Terça e quinta, das 

20h00 às 21h30

•	 Igreja	Paroquial	de	Beire
•	 Capela	de	Santiago
•	 Capela	do	Calvário
•	 Parque	de	Lazer	de	Beire

o Que visitar 
em beire
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Paredes é o Município que 
mais resíduos encaminhou para 
reciclar no ano de 2013, de acor-
do com o relatório anual da Am-
bisousa. Segundo os cálculos da 
empresa intermunicipal respon-
sável pelo tratamento e gestão de 
resíduos da região, a taxa de re-
ciclagem nos seis municípios do 
Vale do Sousa foi de 35,8% no ano 
passado, o equivalente a mais de 
7,5 de toneladas de resíduos. Cer-
ca de 3,4 mil toneladas foram de 
garrafas e frascos de vidro, en-
quanto papel e cartão somaram 
2,7 mil toneladas. O plástico foi 
o resíduo menos depositado nos 
ecopontos da região, perfazendo 
pouco mais de 1,2 mil toneladas. 
Em qualquer dos casos (papel, vi-
dro e plástico), Paredes foi o mu-
nicípio que mais resíduos encami-
nhou para as estações de triagem 
em 2013, sendo responsável por 
29% de todo o material reciclado 
pela Ambisousa no ano passado, 
à frente de Penafiel (24%) e Paços 
de Ferreira (19%).

município de paredes é 
campeão da reciclagem 
no vale do sousa

art on chairs mostra-se ao 
mundo no aeroporto do porto

Ao longo de todo o mês de mar-
ço, Paredes vai mostrar ao mundo 
e a quem nos visita o melhor que a 
indústria de mobiliário local tem 
para oferecer. Integrado no Pro-
grama “Ver, Ouvir e Degustar”, um 
projeto inédito de promoção das 
Indústrias Culturais e Criativas 
portuguesas, lançado pela ANA 
Aeroportos, o Art on Chairs vai 
marcar presença na zona de che-
gadas do Aeroporto Internacional 
Francisco Sá Carneiro com uma 
exposição composta por três das 
11 cadeiras da iniciativa DUETS.
Durante este período, cerca de 
meio milhão de passageiros vão 
poder apreciar o resultado final 
dos duetos estabelecidos entre 
o futebolista Cristiano Ronaldo 
e a arquiteta de interiores Nini 
Andrade Silva; o treinador José 
Mourinho e a INDI Design; e o cria-

dor de moda Luciano Benetton e o 
arquiteto Luís Pereira Miguel. As 
três cadeiras foram produzidas 
respetivamente pelas empresas 
Disarte, Antarte e CM Cadeiras.
 “Coincidindo com o lançamento 
da 2ª edição do Art on Chairs, esta 
é uma oportunidade fantástica 
para comunicarmos o nosso pro-
jeto a um vasto público nacional 
e internacional. Sendo um espaço 
de trânsito e a principal porta de 
entrada e saída da região, o Aero-
porto do Porto é uma montra de 
excelência para projetarmos po-
sitivamente a imagem do Art on 
Chairs e demonstrarmos a quali-
dade das nossas empresas de mo-
biliário”, afirma Celso Ferreira, 
presidente da Câmara Municipal 
de Paredes, promotora do proje-
to que está entre os finalistas ao 
Prémio europeu RegioStars 2014.

Para além do Aeroporto do 
Porto, o Art on Chairs está tam-
bém presente, desde 8 de março e 
até ao próximo dia 18 de julho,  na 
MUDDA, um espaço aberto na Rua 
do Rosário, no Porto, que integra o 
Circuito Cultural de Miguel Bom-
barda. Na MUUDA, o Art on Chairs 
apresenta uma seleção de peças 
nascidas do International Design 
Competition, concurso que desa-
fiou estudantes e profissionais de 
design e arquitetura a apresentar 
propostas inovadoras a partir de 
uma cadeira.

art on 
chairs 
na muuda 

A  Câmara Municipal de Pare-
des deliberou em reunião do Exe-
cutivo Municipal a reposição dos 
valores do ano transato do regu-
lamento de taxas e preços munici-
pais. Recorde-se que, por força da 
entrada em vigor da denominada 
lei do Licenciamento Zero, o Mu-
nicípio de Paredes, de resto como 
todos os demais, viu-se obrigado a 
proceder a alterações ao seu regu-
lamento e tabela de taxas de ocu-
pação de espaços públicos.
 “Quando erramos admitimos os 
nossos erros e prontamente que-
remos corrigi-los. Para além de 
repor os valores praticados no ano 
passado,deliberamos reembolsar 
todos aqueles que, de janeiro até 
março, pagaram os novos valores”, 
salienta Celso Ferreira, presidente 
da Câmara Municipal de Paredes.
 O princípio base determinado 
era que os valores que viessem a 
ser praticados não sofressem alte-
rações relativamente aos que es-
tavam a ser praticados, razão pela 

autarQuia 
repÕe taxas de 
publicidade do 
ano anterior

qual se optou por conceder benefí-
cio social para que se mantivessem 
aqueles anteriormente praticados.
 Contudo, por força das novas de-
signações de certos tipos de supor-
tes publicitários e de ocupações de 
espaços públicos, veio a concluir-se 
que, em certos casos, a aplicação 
concreta da tabela de taxas levou 
à cobrança de valores superiores 
aos desejados, ou seja, superiores 
aos que antes eram praticados.
 Por esta razão, a Câmara Mu-
nicipal, logo que detetou esse 
facto, iniciou o procedimento 
conducente à readaptação do 
regulamento para que as novas 
liquidações não sejam pelos va-
lores agora praticados, mas sim, 
e como sempre se desejou, pelos 
mesmos que eram praticados até 
então. Assim, a Câmara Municipal 
aprovou já na sua última reunião 
submeter à Assembleia Municipal 
a nova versão do regulamento e 
tabela de taxas, com valores iguais 
aos praticados em 2013.
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rotaract club 
de paredes 
lança proJeto 
“apoiar-te”
O Rotaract Club de Paredes, em 
parceria com o Rotary Club de Pa-
redes e a Câmara Municipal de Pa-
redes, acaba de lançar um inovador 
projeto no âmbito da Educação diri-
gido aos agregados familiares mais 
carenciados do Concelho.
 Denominado “Apoiar-te”, o projeto 
pretende dar resposta às dúvidas ou 
dificuldades dos alunos ao longo do 
seu percurso escolar, independente-
mente da sua área ou grau de ensi-
no, desde o Básico ao Secundário.
 Numa primeira fase, o proje-

to funcionará on-line, a partir do 
site (rotaractparedes.org/projeto-
apoiar/) ou do e-mail(geral@rota-
ractparedes.org). Numa segunda 
fase, e porque o contacto on-line 
poderá ficar aquém das necessida-
des do aluno, será possível agendar 
gratuitamente algumas horas de 
explicações na sede do Rotaract, em 
Paredes. A qualidade dos serviços 
será assegurada por um grupo de 
20 jovens empenhados que se des-
tacaram nas respetivas áreas de 
formação.

casa do benfica 
de paredes
campeã nacional 
de corta-mato

A Secção de Atletismo da Casa 
do Benfica em Paredes esteve em 
plano de destaque nos Campeo-
natos Nacionais de Corta-Mato 
que se realizaram em Pombal, no 
primeiro fim de semana de mar-
ço, garantindo o título nacional 
de Juvenis Masculinos através 
de Jorge Moreira (que se sagrou 
igualmente Campeão Nacional a 

nível individual), Samuel Vieira, 
Pedro Ferreira e João Teixeira. 
Na corrida feminina, as juvenis 
Eduarda Barbosa, Anabela Aguiar, 
Catarina Durães e Verónica Dias 
alcançaram, por sua vez, o título 
de Vice-Campeãs Nacionais. Estes 
resultados constituem um marco 
histórico para o clube e o Concelho 
de Paredes.

dia internacional da 
mulher com iniciativa 
de sensibilização

Como motivo das celebrações 
do Dia Internacional da Mulher 
e prestando o seu contributo in-
formativo e de preocupação com 
a saúde dos seus cidadãos e fun-
cionários, a Câmara Municipal de 
Paredes realizou no passado dia 
10 de março, no Salão Nobre dos 
Paços de Concelho, um evento de 
carácter preventivo sobre o Can-
cro da Mama.

câmara municiPal de Paredes uniu-se à liGa PorTuGuesa 
conTra o cancro e orGanizou evenTo de caráTer PrevenTivo 
sobre o cancro da mama

PAREDES
Programa Social

ajuda+
MAIS INFORMAÇÕES: accao.social@cm-paredes.pt | 255 788 806

 A iniciativa, promovida pelo Pe-
louro de Saúde do Município, con-
tou com a participação de Patrícia 
Pinto, psicóloga do Departamento 
de Educação para a Saúde da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, e de 
Carla Almeida, voluntária na Liga 
através do Movimento Vencer e 
Viver, que abordaram assuntos 
relativos ao cancro da mama.
 O presidente da Câmara Mu-

nicipal de Paredes, Celso Ferrei-
ra aproveitou a cerimónia para 
prestar o tributo ao universo fe-
minino, referindo que “esta ini-
ciativa é uma homenagem a to-
das as mulheres, especialmente 
às sete senhoras que na Câmara 
Municipal de Paredes passaram e 
ultrapassaram esta doença e que 
são hoje símbolos da coragem e 
vontade de viver”.
 Recorde-se que a denominada 
“doença silenciosa” afeta uma em 
cada 10 mulheres em Portugal, 
onde surgem aproximadamente 
4.500 novos casos de cancro da 
mama por ano.



nº 02 | abril de 201416 notícias

cÂmara de paredes entregou bolsas 
de estudo a 56 alunos do concelho
A exemplo de anos anteriores, a 
Câmara Municipal de Paredes atri-
buiu, no passado dia 13 de março, em 
cerimónia realizada no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, um conjunto 
de bolsas de estudo a alunos do ensi-
no secundário e superior.
 A medida abrangeu 56 estudantes, 
sendo 36 alunos do ensino secun-
dário, matriculados no 10º, 11º e 12º 
anos, num valor unitário de €125, 
e 20 alunos do ensino superior, cin-
co dos quais matriculados na nova 
licenciatura em Tecnologias da Ma-
deira, no valor de €1.000 cada, perfa-
zendo assim um total de €24.500.
 Referentes ao Ano Letivo 
2012/2013, as bolsas de estudo fo-
ram atribuídas, tal como define 
o regulamento, tendo em conta a 
média final dos alunos, bem como 
a situação económica do respetivo 
agregado familiar. 
 “Este é o dia em que premiamos 
o mérito dos nossos melhores estu-
dantes e o dia em que relembramos 
à nossa comunidade que a Edu-
cação é uma oportunidade e uma 
aposta decisiva para o futuro de 

todos. É importante que os nossos 
jovens persistam no seu esforço de 
superação e valorização pessoal, 
adquirindo competências e qualifi-
cações que ajudem a desenvolver a 
nossa economia e as nossas indús-
trias”, incentivou Celso Ferreira, 
presidente da Câmara Municipal 
de Paredes.
 Num ano em que, pela primeira 
vez, foram entregues cinco bolsas 
a alunos inscritos na nova licen-
ciatura em Tecnologias da Madei-
ra, o autarca recordou que este é 
um curso fundamental para a in-
dústria de mobiliário local e com 
empregabilidade garantida, por se 
tratar de uma área onde a procura 
é ainda muito superior à oferta.
 A este propósito, Celso Ferreira re-
velou que os alunos deste curso vão 
deslocar-se a Milão, já neste abril, 
para visitarem o Salão Internacional 
do Móvel, numa oportunidade para 
contactarem com as grandes empre-
sas do sector e conhecerem as ten-
dências do mercado. Os custos desta 
viagem serão integralmente assumi-
dos pela autarquia.

nove escolas 
de paredes 
recebem 
bandeira verde 
eco-escola

Nove escolas do Concelho de 
Paredes receberam a Bandeira 
Verde Eco-Escola referente ao 
ano 2013. Este prémio simboliza 
o reconhecimento pelo trabalho 
empenhado destas escolas ao ní-
vel da educação ambiental, ges-
tão do espaço escolar e sensibili-
zação da comunidade, de acordo 
com a metodologia do Programa 
Eco-Escolas.
 Este Programa internacional, 
presente atualmente em 58 países 
do mundo e coordenado desde 1996 
pela Associação Bandeira Azul da 
Europa (ABAE), pretende encorajar 
ações e reconhecer o trabalho de 
qualidade desenvolvido no âmbito 
da Educação Ambiental. 

 As Escolas que receberam a 
Bandeira Verde Eco-Escolas fo-
ram, respetivamente: a Escola 
Básica de Vilela, a Escola EB 2,3 
de Sobreira, a Escola Secundá-
ria de Rebordosa, a Escola Se-
cundária de Vilela, a Escola EB 
Nº1 de Rebordosa, a Escola EB/
JI de Serrinha, a Escoola EB/JI 
de Muro, o Colégio Casa - Mãe e 
o CFPIMM.
 Por sua vez, foi atribuída À Câ-
mara Municipal de Paredes um 
certificado que reconhece o em-
penho e envolvimento prestados 
pela autarquia na implementa-
ção e desenvolvimento deste pro-
grama nos estabelecimentos de 
ensino do Concelho.

secundÁria de vilela 
integrou proJeto 
“operação stop”
A Escola Secundária de Vilela 
foi uma das quatro escolas secun-
dárias do país onde os alunos do 
10º e 11º ano foram desafiados a 
refletir sobre os aspetos positivos e 
negativos da escola. 
 Querem menos horas de aulas, 
mais árvores. A comida na cantina às 
vezes está salgada, outras vezes falta 
sal. Querem música, uma rádio, aces-
so livre à Internet. Estas são apenas 
algumas das reivindicações expres-
sas pelos alunos nos oito filmes que 
foram exibidos a 5 de março, na Fun-
dação Calouste Gulbenkian.
 Em cada escola constituíram-se 
dois grupos: um que construiria um 
ponto de vista sobre o lado positivo; 
outro acerca do negativo.
 “Quisemos passar a barreira do 
politicamente correto”, conta a 
realizadora Filipa Reis, uma das 
coordenadoras do projeto Opera-
ção Stop, desenvolvido pelo DES-
COBRIR – Programa Gulbenkian 
Educação para a Cultura e Ciência, 

em parceria com as escolas e com 
as autarquias de Mondim de Bas-
to, Óbidos, Paredes e Vila Nova da 
Barquinha.
 “Projetos como este são de uma 
importância extrema. Mais do que 
dar voz aos alunos, é urgente pô-
los a pensar a escola e a conscien-
cializarem-se de que são parte 

integrante e a razão da existência 
da mesma.A metodologia utilizada 
nestas oficinas de cinema consti-
tuiu uma boa estratégia que deve-
rá, agora, ser enquadrada e alar-
gada a outras reflexões“, salienta 
Herminia Moreira, vereadora do 
Pelouro deEducação da Câmara 
Municipal de Paredes.
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escola eb 2/3 
de paredes no 
parlamento 
dos Jovens

A Escola EB 2/3 de Paredes foi 
eleita, no passado dia 10 de março , 
como uma das cinco instituições de 
ensino que irão representar o cír-
culo do Porto na Sessão Nacional 
do Programa Parlamento dos Jo-
vens, promovido pela Assembleia 
da Republica a decorrer nos dias 5 
e 6 de maio. 
 Os alunos Joana Pacheco, Marta 
Gaspar e Filipe Coelho representa-
ram a Escola EB 2/3 de Paredes na 
sessão distrital que decorreu no Con-
servatório de Música do Porto, onde 
estiveram presentes 41 escolas do 
distrito representadas por 123 depu-
tados, 82 efetivos e 41 suplentes.
 Sob o tema “Drogas – evitar e 

 ProJeTo de alunos de Paredes eleiTo o melhor do círculo do PorTo

enfrentar as dependências”, os alu-
nos paredenses demonstraram um 
excelente empenho e dedicação na 
apresentação do Projeto de Reco-
mendação que foi votado como o 
melhor do círculo do Porto. 
 Com o objetivo de promover a 
educação para a cidadania e fo-
mentar o interesse dos jovens pelo 
debate de temas da atualidade, o 
programa Parlamento dos Jovens 
é dedicado a jovens que frequen-
tem o 2º e 3º ciclo do ensino básico 
e do secundário, sendo organizado 
pela Comissão de Educação, Ci-
ência e Cultura da Assembleia da 
Republica em colaboração com de-
mais entidades.

pelouro do ambiente 
promove programa 
de educação ambiental

No passado dia 19 de fevereiro, a 
Estação de Transferência de Cristelo 
recebeu 51 alunos da Escola EB 1/JI 
de Gondalães que tiveram a opor-
tunidade de conhecer os serviços 
prestados na recolha resíduos, saber 
como funciona a estação de transfe-
rência e perceber como se fabricam 
os briquetes utilizados como com-
bustível nas caldeiras de aquecimen-
to dos novos centros escolares.
 Acompanhados por Pedro Mendes, 
vereador do Ambiente da Câmara 
Municipal de Paredes, e por técnicos 
do Ecocentro, foi explicado aos mais 
novos o modo como são encaminha-
dos os resíduos, desde que são de-
positados nas respetivas infraestru-
turas e equipamentos existentes na 
via pública até à sua passagem pelas 
unidades operacionais das instala-
ções, onde são acondicionados, e en-
caminhados para o destino correto.

 Promovidas pelo Pelouro do Am-
biente do Município de Paredes, as 
visitas ao Ecocentro irão constituir 
uma atividade mensal da autarquia e 
fazem parte do programa municipal 

dedicado à Educação Ambiental que 
visa, entre outras valências, infor-
mar e partilhar conhecimentos com 
a sociedade civil, em especial com a 
comunidade escolar.

caminhada da primavera 
Junta 400 idosos 

Cerca de 400 idosos estiveram 
presentes, no passado dia 20 de 
março, na Caminhada da Prima-
vera, realizada no Pavilhão Rota 
dos Móveis em Lordelo, Paredes.
 Promovida pelo Pelouro do Des-
porto da Câmara Municipal de Pare-
des, a iniciativa inseriu-se no âmbi-
to do Programa Movimento Sénior 
e trouxe à cidade de Lordelo uma 
série de atividades destinadas à po-

 iniciaTiva Promovida Pelo Pelouro do desPorTo no âmbiTo do ProGrama movimenTo sénior

pulação mais idosa do concelho.
 Como motivo de comemoração 
da chegada da nova estação do 
ano, o evento iniciou-se com a 
plantação de árvores pelos par-
ticipantes, seguida de uma cami-
nhada e aulas de ginástica que 
culminaram com o almoço nas 
instalações desportivas. Já du-
rante a tarde, os participantes 
jogaram bingo, havendo ainda es-

MARCAÇÃO DE VISITAS:
255 780 447  | arqueologia@cm-paredes.pt

paço para bailarico e lanche.
 Lançado e desenvolvido em 2010, 
o Programa Movimento Sénior é 
dirigido à população mais idosa do 
Concelho com o objetivo de melho-
rar a sua qualidade de vida através 
da prática de atividade física regu-
lar com vista ao desenvolvimento 
de capacidades psicomotoras, so-
ciais e cognitivas e auxiliando no 
combate ao isolamento. 
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edital
19/02/2014

celso manuel Gomes Ferreira, PresidenTe 
da câmara municiPal de Paredes, Faz Públi-
co que em conFormidade com o disPosTo 
no arT.º 56.º da lei n.º 75/2013, de 12 de se-
Tembro, Faz aFixar nos luGares de esTilo, 
as deliberações, bem como as decisões 
desTinadas a Ter eFicácia exTerna da reu-
nião ordinária de 2014/02/19, desTa câmara 
municiPal.

2 - proposta da ata da reunião ordinÁria 
realizada em 2014/02/05 - para discussão 
e votação
a câmara municiPal deliberou, Por una-
nimidade, aProvar a aTa da reunião de 
05/02/2014
6 - revisão do plano de gestão de riscos 
de corrupção e infraçÕes conexas da cÂ-
mara municipal de paredes - para discus-
são e votação
a câmara municiPal deliberou, Por una-
nimidade, aProvar a revisão do Plano de 
GesTão de riscos de corruPção e inFrações 
conexas da câmara municiPal de Paredes, 
nos Termos ProPosTos.
7 - proposta de regulamento de contro-
lo interno da cÂmara municipal de pare-
des - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reGulamenTo de con-
Trolo inTerno, nos Termos ProPosTos 

8 - pedido de alargamento de horÁrio do 
estabelecimento “neW praxe caffé”, sito 
na rua central de gandra - edif. cidadela, 
loJa 9, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio* - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por maioria, 
com 3 voTos a Favor do Psd e 4 absTenções 
do Ps, indeFerir, nos Termos ProPosTos, o 
Pedido de alarGamenTo/homoloGação do 
Período de aberTura e FuncionamenTo do 
esTabelecimenTo de bebidas “neW Praxe 
caFFé”, Face aos Pareceres desFavoráveis 
emiTidos Pelas enTidades comPeTenTes
9 - pedidos de isenção do pagamento da 
trsu - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou Por unanimi-
dade, aProvar, nos Termos e FundamenTos 
consTanTes dos relaTórios sociais, a isen-
ção da TariFa de resíduos sólidos urbanos, 
bem como o Perdão da dívida exisTenTe em 
Todas as siTuação em que a mesma se aPli-
que, conForme a inFormação aPresenTada
.10 - associação para o desenvolvimento 
de rebordosa - pedido de subsídio - para 
discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aTribuir um subsídio à associação 
Para o desenvolvimenTo de rebordosa, no 
valor de 52,95 euros, desTinado a comPen-
sar as desPesas inerenTes ao Processo nú-
mero quaTro barra Treze iP
11 - pedido de apoio para aQuisição de me-
dicação, em Que é reQuerente nome do be-
neficiÁrio, no Âmbito do programa “pare-
des aJuda +”- para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por una-
nimidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
aquisição de medicação eFeTuado Por nome 
do beneFiciário no valor de 260,00 euros, 
ao abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, 
medianTe aPresenTação das FaTuras, sen-
do que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado 
direTamenTe à Farmácia cenTral de rebor-

dosa, nos Termos e FundamenTos do rela-
Tório social
12 - pedido de apoio para aQuisição de 
medicação, em Que é reQuerente nome do 
beneficiÁrio, no Âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-
sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário, no valor de 160,00 euros, ao 
abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado di-
reTamenTe à Farmácia conFiança, nos Ter-
mos e FundamenTos do relaTório social
13 - pedido de apoio para aQuisição de 
medicação, em Que é reQuerente nome do 
beneficiÁrio, no Âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio na aquisi-
ção de medicação Para o muníciPe no valor 
de 100,00 euros, ao abriGo do ProGrama 
Paredes aJuda +, medianTe aPresenTação 
das FaTuras, sendo que o PaGamenTo deve-
rá ser eFeTuado direTamenTe à Farmácia 
vasconcelos (balTar), nos Termos e Funda-
menTos do relaTório social
14 - apoio ao munícipe, para aQuisição de 
medicação, no Âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-
sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário no valor de 160,00 euros, ao 
abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado di-
reTamenTe à Farmácia Ferreira de vales, 
nos Termos e FundamenTos do relaTório 
social
15 - pedido de apoio para aQuisição de 
medicação, em Que é reQuerente nome do 

beneficiÁrio, no Âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-
sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário no valor de 550,00 euros, ao 
abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado di-
reTamenTe à Farmácia conFiança, nos Ter-
mos e FundamenTos do relaTório social
16 - pedido de apoio para aQuisição de 
medicação, em Que é reQuerente nome do 
beneficiÁrio, no Âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-
sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário no valor de 100,00 euros, ao 
abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado di-
reTamenTe à Farmácia conFiança, nos Ter-
mos e FundamenTos do relaTório social
17 - pedido de apoio para aQuisição de 
medicação, em Que é reQuerente nome do 
beneficiÁrio, no Âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por una-
nimidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
aquisição de medicação eFeTuado Por nome 
do beneFiciário no valor de 280,00 euros, 
ao abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, 
medianTe aPresenTação das FaTuras, sen-
do que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado 
direTamenTe à Farmácia Ferreira de vales, 
nos Termos e FundamenTos do relaTório 
social
18 - pedido de aJuda para colocação de 
prÓtese auditiva, em Que é reQuerente 
nome do beneficiÁrio, no Âmbito do pro-
grama “paredes aJuda +” - para discussão 
e votação

edital
02/03/2014

celso manuel Gomes Ferreira, PresidenTe 
da câmara municiPal de Paredes, Faz Públi-
co que em conFormidade com o disPosTo 
no arT.º 56.º da lei n.º 75/2013, de 12 de se-
Tembro, Faz aFixar nos luGares de esTilo, 
as deliberações, bem como as decisões 
desTinadas a Ter eFicácia exTerna da reu-
nião ordinária de 2014/03/02, desTa câmara 
municiPal.

2 - proposta da ata da reunião ordinÁria 
realizada em 2014/02/19 - para discussão 
e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar a aTa da reunião ordiná-
ria realizada em 2014/02/19, nos Termos 
ProPosTos
3 - resumo diÁrio da tesouraria - para co-
nhecimento
a câmara municiPal Tomou conhecimenTo
4 - pagamentos - para conhecimento
a câmara municiPal Tomou conhecimenTo
5 - modificação ao orçamento 3ª altera-
ção orçamental ano 2014 - modificação 
ao orçamento da despesa 3ª alteração 
orçamental - modificação ao plano plu-
rianual de investimentos 3ª alteração 
orçamental - para conhecimento
a câmara municiPal Tomou conhecimenTo
6 - proposta de alteração ao regulamen-
to de taxas e preços municipais - para dis-
cussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por maioria, 
com 4 voTos a Favor do Psd e 4 absTenções 
do Ps, aProvar a alTeração ao reGulamen-
To, nos Termos da inFormação e submeTê-

la a discussão Pública. mais deliberou, 
que as Taxas reFerenTes aos Processos de 
Publicidade e ocuPação do esPaço Público 
enTrem, de imediaTo, em viGor, reembolsan-
do, Pela diFerença, Todos os muníciPes que 
PaGaram a Taxa de Publicidade com base na 
Tabela anTerior. mais Foi deliberado, com 
a mesma voTação, a raTiFicação de Todos os 
aTos Já PraTicados e dos que vierem a ser 
PraTicados Pela aPlicação das Taxas de 
Publicidade e ocuPação do esPaço Público, 
consTanTes da PresenTe ProPosTa
7 - proposta de acordo coletivo de enti-
dade empregadora pÚblica - para discus-
são e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar a reFerida ProPosTa nos 
Termos e FundamenTos leGais nela cons-
TanTes
8 - protocolo com o município de paredes 
no Âmbito do programa metropolitano 
de emergência social da Área metropoli-
tana do porto - para ratificação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, raTiFicar o PresenTe ProTocolo, 
nos Termos ProPosTos
9 - despacho 6/14 - reposição do horÁrio 
de trabalho nas 35 horas semanais - para 
ratificação
a câmara municiPal deliberou, Por una-
nimidade, raTiFicar o PresenTe desPacho, 
nos Termos ProPosTos
10 - aJuste direto para aQuisição de ser-
viços de design de comunicação no Âmbito 
da comunicação e publicidade do even-
to art on chairs internacional - procº 
mp/309/ad/s - parecer prévio - para dis-
cussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por maio-
ria, com 4 voTos a Favor do Psd e 4 voTos 
conTra do Ps, Tendo o senhor PresidenTe 
usado voTo de qualidade, emiTir Parecer 
Favorável à conTraTação da PresTação de 
serviços, em TíTulo reFerenciada
11 - emissão de parecer prévio e abertura 
de procedimento (loe 2014) - aJuste direto 
para aQuisição de serviços de paginação, 
impressão, dobragem e expedição do bo-

letim municipal -  para ratificação
a câmara municiPal deliberou, Por maioria, 
com 4 voTos a Favor do Psd e 4 voTos con-
Tra do Ps, Tendo o senhor PresidenTe usa-
do voTo de qualidade, raTiFicar o desPacho 
que auTorizou a conTraTação da PresTação 
de serviços em TíTulo reFerenciada, mercê 
da exTrema urGência do ProcedimenTo
12 - aJuste direto para aQuisição de ser-
viços de controlo analítico de Águas das 
piscinas municipais - procº mp/367/ad/s-
2014 - parecer prévio - para discussão e 
votação
a câmara municiPal deliberou, Por maio-
ria, com 4 voTos a Favor do Psd e 4 voTos 
conTra do Ps, Tendo o senhor PresidenTe 
usado voTo de qualidade, emiTir Parecer 
Favorável à conTraTação da PresTação de 
serviços, em TíTulo reFerenciada
13 - desafetação de uma parcela de ter-
reno com a Área de 200m2 para domínio 
privado municipal na freguesia de mouriz 
- para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por una-
nimidade, aProvar, e ProPor à assembleia 
municiPal, a desaFeTação de uma Parcela 
de Terreno na FreGuesia de mouriz, com a 
área de duzenTos meTros quadrados, Para 
o domínio Privado municiPal, nos Termos 
ProPosTos
14 - adão manuel andrade unipessoal, lda 
- pedido de pagamento em prestaçÕes men-
sais a fatura de publicidade nº650 - para 
discussão e votação
Por ProPosTa do senhor PresidenTe, Foi 
reTirado o PresenTe assunTo da ordem do 
dia, Para que volTe a ser analisado à luz da 
ProPosTa de alTeração à Tabela de Taxas
15 - pedidos de isenção do pagamento da 
trsu - dificuldades economicas - para dis-
cussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unanimi-
dade, aProvar, nos Termos e FundamenTos 
consTanTes dos relaTórios sociais a isen-
ção da TariFa de resíduos sólidos urbanos, 
bem como o Perdão da dívida exisTenTe em 
Todas as siTuações em que a mesma se aPli-
que, conForme a inFormação aPresenTada

16 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
17 - pedido de apoio para pagamento da 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
18 - pedido de apoio para pagamento ren-
da, em Que é reQuerente nome do benefi-
ciÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
19 - pedido de apoio para pagamento da 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
20 - pedido de apoio para pagamento da 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
21 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +”- para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social.
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a câmara municiPal deliberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para aqui-
sição de PróTese audiTiva Para nome do be-
neFiciário, de Três anos de idade, Filha do 
muníciPe Gabriel Fernando Ferreira rodri-
Gues, da FreGuesia de sobrosa, no valor de 
1.000,00 euros, ao abriGo do ProGrama Pa-
redes aJuda + e nos Termos e FundamenTos 
do relaTório social
19 - pedido de apoio para aQuisição de prÓ-
tese dentÁria, em Que é reQuerente nome 
do beneficiÁrio, no Âmbito do programa 
“paredes aJuda +” - para discussão e vota-
ção
a câmara municiPal deliberou, Por una-
nimidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
aquisição de PróTese denTária Para o mu-
níciPe, no valor de 534,40 euros, ao abriGo 
do ProGrama Paredes aJuda +, sendo que 
o PaGamenTo deverá ser eFeTuado direTa-
menTe ao muníciPe, medianTe aPresenTação 
da resPeTiva FaTura ou recibo, nos Termos 
e FundamenTos do relaTório social
20 - pedido de apoio para aQuisição de me-
dicação, em Que é reQuerente nome do be-
neficiÁrio, no Âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-
sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário no valor de 600,00 euros, ao 
abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado di-
reTamenTe à Farmácia Ferreira de vales 
s.a. - rebordosa, nos Termos e Fundamen-
Tos do relaTório social
21 - pedido de apoio para aQuisição de medi-
cação, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-

sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário no valor de 500,00 euros, ao 
abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado di-
reTamenTe à Farmácia cenTral de rebordo-
sa, nos Termos e FundamenTos do relaTó-
rio social
22 - pedido de apoio para aQuisição de me-
dicação, em Que é reQuerente nome do be-
neficiÁrio, no Âmbito do programa “pare-
des aJuda +”- para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-
sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário no valor de 240,00 euros, ao 
abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado di-
reTamenTe à Farmácia sra. da Guia - vando-
ma, nos Termos e FundamenTos do relaTó-
rio social
23 - pedido de apoio para aQuisição de me-
dicação, em Que é reQuerente nome do be-
neficiÁrio, no Âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-
sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário no valor de 400,00 euros, ao 
abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado di-
reTamenTe à Farmácia lusa, nos Termos e 
FundamenTos do relaTório social
24 - pedido de apoio para aQuisição de me-
dicação, em Que é reQuerente nome do be-
neficiÁrio, no Âmbito do programa “pare-
des aJuda +”- para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o Pedido de aPoio na aqui-
sição de medicação eFeTuado Por nome do 
beneFiciário, no valor de 168,00 euros, ao 

abriGo do ProGrama Paredes aJuda +, me-
dianTe aPresenTação das FaTuras, sendo 
que o PaGamenTo deverá ser eFeTuado 
direTamenTe à Farmácia senhora da Guia, 
nos Termos e FundamenTos do relaTório 
social
25 - apoio na reconstrução de habitação 
na freguesia de sobrosa - para discussão 
e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar, no âmbiTo do ProGrama 
“habiTação de qualidade” e na sequência da 
inTemPérie ocorrida a 4 de Janeiro, o Pedido 
de aPoio ao muníciPe, no valor de 13.750,00 
euros + iva, a TransFerir Para a JunTa de 
FreGuesia de sobrosa, que deverá acom-
Panhar a execução da obra, nos Termos e 
FundamenTos do relaTório social
26 - apoio ao municipe, para pagamento do 
imi, no Âmbito do programa “paredes aJu-
da +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unanimi-
dade, aProvar, na sequência da inTemPérie 
ocorrida a 4 de Janeiro, a aTribuição de um 
subsídio no valor de 368,20 euros, ao muní-
ciPe, nos Termos e FundamenTos do relaTó-
rio social
27 - apoio à, para apoio na aQuisição de um 
fogão, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unanimi-
dade, na sequência da inTemPérie ocorrida 
a 4 de Janeiro, aProvar a aTribuição de um 
subsídio no valor de 465,00 euros à muníci-
Pe, nos Termos e FundamenTos do relaTó-
rio social
28 - apoio a municipe/empresÁrio para re-
paração da cobertura do armazém - para 
discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unanimi-
dade, aProvar, na sequência da inTemPérie 
ocorrida a 4 de Janeiro, a aTribuição de um 
subsídio no valor de 2.550,00 euros ao mu-

níciPe, nos Termos e FundamenTos do rela-
Tório social
29 - sinalização vertical na av. JoaQuim 
ribeiro da mota, na freguesia de gandra - 
para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por maioria, 
com 4 voTos a Favor do Psd e 4 absTenções 
do Ps, aProvar as ParTes escriTas e dese-
nhadas sobre a sinalização verTical na av. 
Joaquim ribeiro da moTa, na FreGuesia de 
Gandra, nos Termos ProPosTos. mais Foi 
deliberado, remeTer o assunTo Para ser 
aPreciado e voTado em sede de assembleia 
municiPal
30 - sinalização vertical e horizontal na 
e.m.603 - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por maio-
ria, com 4 voTos a Favor do Psd e 4 absTen-
ções do Ps, aProvar as ParTes escriTas e 
desenhadas sobre a sinalização verTical 
e horizonTal na e.m. 603, nos Termos Pro-
PosTos. mais Foi deliberado, remeTer o as-
sunTo Para ser aPreciado e voTado em sede 
de assembleia municiPal
31 - pedido de isenção de taxa da piscina 
municipal, em Que é reQuerente nome do 
beneficiÁrio, no Âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade e Tendo Por base a inFormação Téc-
nica que susTenTa a resPeTiva ProPosTa de 
decisão, com a qual se concorda, deFerir o 
Pedido.

e eu verónica de brito castro, 
chefe da divisão administrativa, o subscrevi.
a chefe de divisão administrativa,

Paredes e Paços do concelho, 19 de fevereiro de 
2014.
o Presidente da câmara,

22 - pedido de apoio para pagamento de  
renda mensal, em Que é reQuerente nome 
do beneficiÁrio, no Âmbito do programa 
“paredes aJuda +” - para discussão e vota-
ção
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
23 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
24 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “ paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
25 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
26 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda + “ - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
27 - pedido de apoio para pagamento renda, 
em Que é reQuerente nome do beneficiÁrio, 
no Âmbito do programa “paredes aJuda +” 
- para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 

relaTório social
28 - pedido de apoio pela Junta de fregue-
sia de cête  para colocaçao de telhado, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” Á 
munícipe nome do beneficiÁrio - para dis-
cussão e votação  
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social.
29 - pedido de apoio para comprar medica-
ção, em Que é reQuerente nome do benefi-
ciÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação  
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
30 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social.
31 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda + “ - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
32 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
33 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação  
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 

nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
34 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social.
35 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social.
36 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
37 - pedido de apoio para aQuisição de medi-
caçao, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação  
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
38 - pedido de apoio para pagamento de 
prestaçÕes bancÁrias mensais, em Que é 
reQuerente nome do beneficiÁrio, no Âmbi-
to do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
39 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unanimi-

dade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
40 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
41 - pedido de apoio para pagamento da 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiÁrio, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, aProvar o reFerido Pedido de aPoio 
nos Termos e FundamenTos consTanTes do 
relaTório social
42 - proposta de alteração de denomina-
ção de um arruamento em gandra - para 
discussão e votação
a câmara munciPal deliberou, Por unanimi-
dade, aProvar a alTeração da denominação 
de arruamenTo na FreGuesia de Gandra, 
nos Termos da ProPosTa aPresenTada
43 - processos de pedidos de isenção de 
taxa das piscinas municipais - para dis-
cussão e votação
a câmara municiPal deliberou, Por unani-
midade, e Tendo Por base as inFormações 
Técnicas que susTenTam as resPeTivas 
ProPosTas de decisão, com as quais se con-
corda, deFerir os quaTro Pedidos de isen-
ção de Taxa das Piscinas municiPais, nos 
Termos e FundamenTos consTanTes da in-
Formação

e eu verónica de brito castro, chefe da divisão 
administrativa, o subscrevi.
a chefe de divisão administrativa,

Paredes e Paços do concelho, 11 de março de 
2014.

o Presidente da câmara,
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exposiçÕes

exposição de pintura 
- o ator no pan-Ótico

da autoria de Fernando moreira, a 
exposição enquadra a vida de ator com o 
Pan-óptico, termo utilizado para designar 
um centro penitenciário ideal desenhado 
pelo filósofo Jeremy bentham em 1785.

data: 4 a 30 abril
horário: segunda a sexta-feira, das 
9h00h às 12h30 e das 13h30 às 18h00
local: auditório da Fundação a lord

exposição de escultura 
de antÓnio bernardes

antónio bernardes é licenciado 
pela universidade de arquitetura 
de lisboa e paralelamente à sua 
atividade profissional dedica-se à 
escultura. apresenta na casa da 
cultura de Paredes uma exposição 
de máscaras elaboradas maiorita-
riamente com papel e resina.

data: 4 a 30 abril
horário: segunda a sexta-feira, das 
9h00 às12h30h e das 14h00 às 17h00
local: casa da cultura de Paredes

teatro

palcos do romÂnico – a 
torre dos alcoforados

este espetáculo, integrado na 
programação “Palcos do românico”, 
ambiciona dar maior visibilidade e um 
conhecimento mais aprofundado deste 
edifício do século xii, situado em lordelo, 
através de uma dramaturgia assente em 
lendas, histórias e ditos populares locais, 
veiculados de geração em geração.

datas e locais:
4, 5, 11 e 12 de abril, 21h00
auditório da Fundação a lord

17 de abril, 21h00
auditório da casa da cultura de Paredes

duração: aprox. 60m
entrada livre

pt paredes com teatro 
- “os velhos não devem 
enamorar-se”

a Tru’peça, associação de Teatro 
de rebordosa, apresenta a peça 
escrita pelo catalão alfonso 
castelão (1886-1950), que se 
traduz numa ironia sobre o passar 
do tempo e o amor dos velhos pelas 
jovens.

data: 5 de abril
hora: 21h30

local: auditório da casa da cultura 
de Paredes

o Grupo de Teatro da associação clube 
Jazz de baltar estreia-se na apresentação 
desta peça. a trama inicia-se numa casa 
recheada que recebe um funeral, repleto de 
todo o tipo de pessoas e interesses. aqui, 
as máscaras caem quando as verdades se 

Por ocasião da entrega dos prémios 
de mérito escolar, o Grupo lordator 
apresenta esta peça de antónio 
Torrado. uma obra integrada no Plano 
nacional de leitura, dramatizada 
pelo grupo de teatro da Fundação a 

teatro-café 
– um tiro no pé

adaptado do texto “agora, olha...!” de 
Jaime salazar sampaio, o espetáculo 
de café-teatro “um Tiro no Pé”, é uma 
peça de comédia/ação que conta com 
a participação de Joel e Jorge neto, o 
rato do filme “balas e bolinhos”.

data: 5 de abril
hora: 21h30
local: auditório do Grupo de Jovens 
nova esperança (sobreira)
preço: 
3€ até dia 4 de abril, 4€ no dia do 
espetáculo

pré-venda de bilhetes: 
Junta de Freguesia da sobreira

descobrem. uma comédia deliciosa que vai 
surpreender!

data: 12 de abril
hora: 21h30
local: auditório baltararte - baltar

pt paredes com teatro  – “um morto muito vivo”

outros

com o objetivo de estimular a 
imaginação e ocupar o tempo 
livre dos mais idosos, a atividade 
consiste na realização de sessões 
leitura animadas, efetuadas pelas 
técnicas da biblioteca. atividade 
sujeita a pré-inscrição.

data: Todas as segundas feiras do 
mês de abril
hora: a partir das 10h00 e/ou a 
partir das 15h00

atelier de artes 
manuais

como motivo da celebração da Páscoa, 
o atelier de artes manuais permite o 
desenvolvimento de manualidades 
afetas a esta temática.

data: 2 de abril
hora: 14h30
local: academia da Fundação a lord
Público: maiores de 18 anos

local: 
biblioteca municipal de Paredes

público: utentes de terceira idade 
dos lares e centros de dia do 
município

informações:
biblioteca@cm-paredes.pt 
255788776

a leitura não tem idade

passeio de vespa 
às minas de ouro de 
castromil

no próximo dia 5 de abril, o clube de 
vespas de Paredes organiza o 4º 
Passeio de vespa, que terá como ponto 
de encontro a Praça José Guilherme 
(em frente ao Tribunal), pelas 10h00. 
após o almoço, realiza-se a visita ao 
centro de interpretação e às minas de 
ouro de castromil, a partir das 14h30. 
o passeio tem um custo 15 euros.

data: 5 de abril
organização: clube de vespas de 
Paredes
inscrições: nuno Gomes | 914 084 688 
ou clubevespasdeparedes@gmail.com

peregrinação a fÁtima

a associação louredo aventura 
moto clube organiza uma 
peregrinação a Fátima no dia 
6 de abril, que conta com uma 
cerimónia dedicada à associação, 
com transporte do andor de nossa 
senhora. 

data: 6 de abril
hora de partida: 6h00

inscrição: até dia 31 de março 
pelos números 917 594 540
917 906 650
preço: crianças até aos 10 anos: 
6€; Jovens e adultos: 12,5€

teatro “vem aí o zé das moscas”

desporto

1º torneio de ténis 
de mesa adaptado

o Távola de castelões de cepeda 
organiza um torneio de ténis de mesa 
destinado a portadores de síndrome 
de down em parceria com o emaús e a 
anddi Portugal.

data: 26 de abril
hora: a partir das 10h00
local: centro escolar de Paredes
informações:tavolacast@hotmail.com

aulas de ginÁstica 
para todos no parQue
José guilherme

os Pelouros da saúde e do desporto 
da câmara municipal de Paredes 
organizam aulas de ginástica 
para todos que contam com uma 
calendarização disposta por grupos 
etários.

data: 6 e 7 de abril
local: Parque de José Guilherme

a casa do Povo da sobreira realiza o 
1º torneio “25 de abril” de mini hóquei, 
para crianças dos 6 aos 10 anos. 
atividade limitada a 10 equipas por 
escalão.

data: 25 de abril
local: Pavilhão ernesto silva 
(sobreira)
público-alvo: 
benjamins | escolares

preço: 25 € por equipa 
(5 elementos)
informações: 
casadopovodesobreira@gmail.com 
918840204

mini hoQuéi: 
1ºtorneio “25 de abril”

vem ser mineiro 
por um dia!

o Gabinete de arqueologia e 
Património da câmara municipal de 
Paredes organiza uma visita guiada 
ao centro de interpretação minas de 
ouro de castromil e banjas bem como 
um percurso pedestre com visita às 
minas de castromil.

data: 10 de abril
hora: das 9h30 às 12h15
local: centro de interpretação das 
minas de ouro de castromil e banjas
lotação: 15 participantes
informação: necessária pré-inscrição 
através dos números 255 780 447
255 788 973 ou do e-mail 
arqueologia@cm-paredes.pt 

o Grupo de Teatro infanto-Juvenil 
da associação clube Jazz de baltar 
apresenta a peça “outra vez, era 
uma vez” na qual um escritor com 
falta de inspiração para terminar 
uma nova história vai ser ajudado por 
quem menos espera: as suas próprias 
personagens!

data: 27 de abril
hora: 16h00
local: auditório baltararte - baltar

pt paredes com teatro – 
“outra vez, era uma vez”

lord, destinado a crianças com idades 
compreendidas entre os 8 e os 12 anos. 

data: 26 de abril
hora: 15h30
local: biblioteca da Fundação a lord
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mais novos

“histÓrias 
do era uma vez...”

atividade dedicada ao conto, cujo 
principal objetivo é a criação de hábitos 
de leitura nas crianças, fortalecendo a 
ligação entre a criança e o livro.

data: 7 de abril
hora: 15h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informações: Pré-inscrição através 
do número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt

cinema

a bíblia iv

data: 1 de abril
hora: 15h00
público: maiores de 12 anos
local: auditório da Fundação a lord

visita guiada e explicação 
expositiva sobre o centro de 
interpretação minas de ouro de 
castromil e banjas e suas valências 
onde os participantes poderão 
aprender as técnicas de batear 
o ouro. atividade organizada 
pelo Gabinete de arqueologia e 
Património da câmara municipal de 
Paredes.

data: 12 de abril
hora: das 9h30 às 12h15
local: centro de interpretação das 
minas de ouro de castromil e banjas
lotação: 15 participantes
informação: necessária pré-
inscrição através dos números 255 
780 447 | 255 788 973 ou do e-mail 
arqueologia@cm-paredes.pt 

batear, batear 
para o ouro 
encontrar

a capela da casa da torre: 
um lugar de memÓria

o município de Paredes, em parceria com 
associação de solidariedade social dos 
Professores e a casa da Torre, realizará 
uma visita a este edifício do século xviii.

data: 12 de abril
hora: das 15h00 às 18h00
local: lugar da Torre,  sobrosa
lotação: 50 participantes
informação: inscrição obrigatória até dia 
09 de abril pelos números 255 780 447 | 
255 788973  ou pelo e-mail 
arqueologia@cm-paredes.pt

WorKshop – retrato em 
carvão

data: 15 de abril
hora: 14h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: maiores de 9 anos
duração: 4 horas
material necessário: Fotografia que 
pretende desenhar, cartolina branca 
e carvão.
preço: 18€
informações: inscrição através do 
número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt

comemoração do 1º 
aniversÁrio do cimocb

o centro de interpretação das minas de 
ouro de castromil (cimocb) e banjas 
comemora o seu primeiro aniversário 
e estará aberto ao público convidando 
todos os interessados a conhecer um 
pouco mais da história da atividade 
mineira no concelho de Paredes. 

data: 22 de abril
hora: 9h30 às 12h30 e das 14h00 às17h00 
local: centro de interpretação das minas 
de ouro de castromil e banjas

palcos do romÂnico 
– bibliotecar

através da expressão dramática, um 
grupo de jovens é convidado a entrar 
num jogo dramático e a criar as suas 
próprias personagens e o seu próprio 
livro.

data:16 abril
local: biblioteca municipal de Paredes
destinatários: 13-16 anos
local de inscrição: biblioteca municipal 
de Paredes
participação: Gratuita, mas sujeita a 
inscrição prévia

apresentação do livro 
- o autismo e o atraso 
global de desenvolvimento

da autoria de antónio miguel correia, 
a obra apresentada aborda a temática 
do autismo e a relação com o atraso 
de desenvolvimento bem como 
aspetos ligados à linguagem, cognição, 
motricidade e relacionamento social.

data: 26 de abril 
hora: 21h30
local: auditório da Fundação a lord

declamação de poesia 
“40 anos de liberdade”

data: 25 de abril
hora: 11h00
local: biblioteca municipal de Paredes

atelier de pintura 
em tecido

as comemorações do dia da mãe trazem 
à academia da Fundação a lord um 
atelier de pintura em tecido onde será 
possível elaborar uma recordação deste 
dia especial.

data: 30 de abril
hora: 14h30
local: academia da Fundação a lord
público: maiores de 18 anos

“brinca comigo!”

atelier dedicado à construção de 
fantoches, em que o principal objetivo é 
incentivar o gosto pela leitura através 
de atividades expressivas, como a 
expressão dramática e plástica.

data: 9 de abril
hora: 15h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informações: Pré-inscrição através 
do número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt

como era no tempo 
dos romanos?

atividade didático-pedagógica 
organizada pelo Gabinete de arqueologia 
e Património da câmara municipal de 
Paredes que consiste numa visita ao 
centro de interpretação minas de ouro de 
castromil e banjas e na participação em 
ateliers dedicados ao tema.

data: 11 de abril
hora: das 9h30 às 12h15
local: centro de interpretação das minas de 
ouro de castromil e banjas
lotação: 15 participantes
público: crianças dos 6 aos 12 anos
informação: necessária pré-inscrição através 
dos números 255 780 447 |  255 788 973 ou do 
e-mail arqueologia@cm-paredes.pt 

programa anim’arte: 
“beiJinhos, beiJinhos”

mas afinal como é um beijinho? através 
da obra “beijinhos beijinhos” de selma 
mandine, a descrição deste momento 
tão ternurento é apresentada aos 
mais novos, conjugando a história 
com momentos de criatividade, 
desenvolvidos por um atelier de pintura.

data: 12 de abril
hora: 15h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informação: Pré-inscrição 255 788 976 ou do 
e-mail biblioteca@cm-paredes.pt

“sombras agitadas”

Promovendo o conhecimento e gosto 
pelo teatro de sombras, a biblioteca 
municipal de Paredes recebe a atividade 
dedicada a este género teatral que será 
apresentada aos mais pequenos através 
da dramatização de uma obra.

data: 14 de abril
hora: 15h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informação: pré-inscrição através 
do número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt

“o coelhinho Que não 
era da pÁscoa”

vivinho é um coelho que não quer ser 
coelho da Páscoa. será que os pais vão 
aceitar sua decisão? da autoria de ruth 
rocha, a história apresentada ajuda a 
criança a valorizar a independência de 
pensamento e ousadia.

data: 16 de abril
hora: 15h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informação: Pré-inscrição através 
do número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt

programa anim’arte 
- “viva a liberdade”

neste atelier os mais novos vão poder 
saber o significado do 25 de abril e a 
importância da revolução dos cravos.

data: 25 de abril
hora: 11h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informação: pré-inscrição através 
do número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt

programa famílias 
– “histÓria de uma 
boneca abandonada”

data: 27 de abril
hora: 16h00
local: auditório da casa da cultura de 
Paredes
público: maiores de 4 anos
preço: 1€ (crianças até aos 12 anos 
com entrada gratuita)
informações/reservas: casa da 
cultura de Paredes - 255 780 446
horário para reservas: segunda a 
sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30. após reserva de 
bilhetes terá que proceder ao seu 
levantamento até às 17h30 do dia 24 
de abril.

férias da pÁscoa – 
fundação a lord

data: Férias da Páscoa
horário: das 14h00 às 17h00
local: academia da Fundação a lord
público: crianças e Jovens dos 4 aos 18 
anos
informações e pré-inscrições: academia 
da Fundação a lord | 224449140 | 
academia@fundacaoalord.pt

hora do conto 
– “o ponto”

com o objetivo de promover um maior 
interesse pela leitura e despertar na 
criança novas formas de contacto com 
os livros, a hora do conto apresenta a 
história “o Ponto”, da autoria de Peter 
h. reynolds, uma narrativa sobre auto-
confiança, arte e criatividade.

data: 2, 23 e 30 de abril
hora: 11h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: alunos do pré-escolar e do 1.º 
ciclo do município de Paredes
lotação: 1 turma
informação: Pré-inscrição através 
do número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt
horários:
9h15 às 10h15 (escolas do 1º ciclo)
10h30 às 11h30 (Jardins de infância) 
16h00 às 17h00 (escolas do 1º ciclo)

atl de fÈrias da pÁscoa

a associação de Pais do centro escolar 
de mouriz organiza durante o período 
de férias da Páscoa um conjunto de 
atividades para crianças do concelho: 
workshops, visitas, apoio ao estudo, 
sessões de cinema e dinâmicas 
desportivas, entre outros. consulte o 
plano completo em www.cemouriz-
aveparedes.blogspot.pt.

data: de 7 a 11, de 14 a 17 e dia 21 de abril
hora: das 8h00 às 19h00
local: centro escolar de mouriz
público: crianças dos 5 aos 13 anos
preço: 40€ por semana; 70€ duas 
semanas
informação: associação de Pais do 
centro escolar de mouriz: 918774830 | 
apcemouriz@gmail.com

histÓrias de encantar

data: 3 e 17 de abril
hora: 10h30
local: biblioteca da Fundação a lord
público: crianças dos 3 aos 10 anos

teatro de fantoches 
– a galinha ruiva

a história infantil de alcina Gomes 
é teatralizada num espetáculo de 
fantoches. “a Galinha ruiva” conta 
a história de uma galinha que colhe 
os grãos de milho para produzir pão, 
enquanto as suas amigas se recusam a 
trabalhar.
 
data: 10 e 24 de abril
hora: 10h30
local: biblioteca da Fundação a lord

cinema para 
os mais novos

data: 11 de abril
hora: 15h00
local: biblioteca municipal de Paredes
público: crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informação: Pré-inscrição através 
do número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt



5ª EDIÇÃO DA FEIRA
DE EMPREGO, FORMAÇÃO
E EMPREENDEDORISMO

INFOLINE
accao.social@cm-paredes.pt 

255 788 930

7, 8 E 9 DE MAIO
DAS 9H ÀS  18H

PAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS
LORDELO

7ª EDIÇÃO “9º ANO E AGORA?”
Venha saber quais as ofertas educativas
e formativas que estão ao seu alcance
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cÂmara municipal 
de paredes

Parque José Guilherme
4580-130 Paredes
Telefone: 255 788 800
Fax: 255 782 155
cmparedes@cm-paredes.pt
www.cm-paredes.pt

Juntas de freguesia

Junta de freguesia de aguiar 
de sousa
lugar de senande
4585 – 001 aguiar de sousa
Telefone: 224 500 415
Fax: 224 509 003
http://jf-aguiardesousa.pt/

Junta de freguesia de astromil
av. central de astromil, n.º 285
4585 – 820 astromil
Telefone: 224 150 500
Fax: 224 150 500

Junta de freguesia de baltar
rua Professor José meireles da cunha, 
n.º 95
4585-026 baltar
Telefone: 224 151 698
Fax: 224 151 698
http://www.jf-baltar.pt/

Junta de freguesia de beire
rua da boavista, nº 26
4580-282 beire
Telefone: 255 912 405 
Fax: 255 912 405

Junta de freguesia de cête
rua de Fontielas, n.º 2
4580-321 cête
Telefone: 255 753 172
Fax: 255 753 172

Junta de freguesia de cristelo
beco da Portela, n.º 12, cristelo
4580 – 353 cristelo – Paredes
Telefone: 255 784 686
Fax: 255 784 686

Junta de freguesia de duas 
igreJas
rua monte do calvário, n.º 35
4580-130 duas igrejas
Telefone: 255 873 340
Fax: 255 783 340

Junta de freguesia de gandra
largo 9 de maio, n.º 17
4585-169 Gandra
Telefone: 224 150 320
Fax: 224 150 320 
http://www.jf-gandra.pt/

Junta de freguesia de lordelo
Praça Francisco sá carneiro, n.º 2
4580 - 824 lordelo Prd
Telefone: 224 443 714
Fax: 224 444 048

Junta de freguesia de louredo
avenida Padre amadeu, n.º 84
4580 – 581 louredo
Telefone: 255 776 086
Fax: 255 776 123
http://jf-louredo.pt.vu/

Junta de freguesia de parada 
de todeia
lugar da cruz das almas
4585 – 251 Parada de Todeia
Telefone: 255 752 756
Fax: 255 752 756

Junta de freguesia de paredes
avenida da república, n.º 3
castelões de cepeda - Paredes
4580-193 Paredes
Telefone: 255 781 220
Fax: 255 781 220
http://www.freg-casteloescepeda.pt/

Junta de freguesia de 
rebordosa
av. bombeiros voluntários, n.º 158 r/c 
dto
4585-359 rebordosa
Telefone: 224 155 303
Fax: 224 111 271
http://www.jf-rebordosa.pt

Junta de freguesia de recarei
av. Padre bernardino moreira lopes, 
nº 625 
4585 – 592 recarei
Telefone: 224 331 326
Fax: 224 331 326

Junta de freguesia de sobreira
av. de s. Pedro, 751
4585 – 680 sobreira
Telefone: 224 330 988
Fax: 224 339 024

Junta de freguesia de sobrosa
rua Padre antónio moreira meireles
4580 – 734 sobrosa
Telefone: 255 963 859
Fax: 255 963 541
http://www.sobrosa.pt/

Junta de freguesia de vandoma
Praceta da ranha, nº 24
4585 – 756 vandoma
Telefone: 224 111 446
Fax: 224 111 446

Junta de freguesia de vilela
rua Junta de Freguesia, n.º 24
4580-646 vilela Prd
Telefone: 255 861 380
Fax: 255 861 380

ambiente

linha ambiente
Telefone: 255 788 999

bombeiros voluntÁrios

bombeiros voluntÁrios de 
baltar
av. dos bombeiros voluntários, n.º 1434
4585 – 050 baltar
Telefone: 224 151 632 / 224 153 434

bombeiros voluntÁrios de cête
rua de belo horizonte
4580 – 313 cête
Telefone: 255 752 222

bombeiros voluntÁrios de 
lordelo
av. dos bombeiros voluntários, n.º 146
apartado 53
4580 – 418 lordelo
Telefone: 224 447 777/8

bombeiros voluntÁrios de 
paredes
av. dos bombeiros voluntários
4580 – 053 Paredes
Telefone: 255 788 788

bombeiros voluntÁrios de 
rebordosa
av. dos bombeiros voluntários, n.º 327
apartado 39 
4585 – 359 rebordosa
Telefone: 224 157 440

cultura

biblioteca municipal
Telefone: 255 788 921 

casa da cultura de paredes
Telefone: 255 780 440

gabinete de arQueologia – casa 
da cultura
Telefone: 255 780 447

desporto

pavilhão municipal escolar de 
cristelo
Telefone: 255 783 280 | 255 784 686

pavilhão municipal escolar de 
paredes
Telefone: 255 777 459 | 255 781 220

pavilhão municipal cidade de 
gandra
Telefone: 224 150 998

pavilhão municipal de recarei
Telefone: 224 333 069 |  224 332 364

pavilhão municipal de vandoma
Telefone: 224 110 858

pavilhão municipal de vilela
Telefone: 255 861 380

piscina municipal de lordelo 
Telefone: 224 449 043

piscina municipal de paredes
Telefone: 255 788 893

piscina municipal de rebordosa
Telefone: 224 159 177

piscina municipal rota dos mÓveis
Telefone: 224 337 420

farmÁcias

farmÁcia central de rebordosa
av. engenheiro adelino amaro da costa, 
24
rebordosa 
Telefone: 224442073

farmÁcia central oliveira dias, 
s.a. - sobreira
rua ernesto brito, 46
sobreira 
Telefone: 224330541

farmÁcia confiança de paredes
rua de Timor, n.º 69
4580-015 Paredes 
Telefone: 255776374

farmÁcia de recarei
rua João Paulo ii, 29-39
recarei 
Telefone: 224339060

farmÁcia do oural
rua central do oural, n.º 401-109
4580 Paredes 
Telefone: 255782348

farmÁcia ferreira de vales, s.a. - 
rebordosa
av. bombeiros voluntários, n.º 698 r/c dT
4585-359 rebordosa
Telefone: 224113522

farmÁcia lusa
av. dr. Francisco sá carneiro, n.º 287
4580-104 Paredes 
Telefone: 255783626

farmÁcia maria adelaide 
rua central de Gandra, n.º 1072
4585-116 Gandra
rua João Paulo ii, 29-39
recarei 
Telefone: 224114669

farmÁcia moderna
rua dr. Jerónimo Pereira leite, 354
4580-362 cristelo 
Telefone: 255783190

farmÁcia nogueira sucs.
estrada nacional 209, n.º 3603 aptd 25
4580-439 lordelo 
Telefone: 224442105

farmÁcia senhora da guia
rua central de vandoma, 255
vandoma 
Telefone: 224159794

farmÁcia senhora do vale
avenida senhora do vale, 166
4580 – 311 cete 
Telefone: 255755031

farmÁcia vasconcelos
av. bombeiros voluntários de baltar, 
n.º 1592
4585 – 044 baltar 
Telefone: 224151610

farmÁcia vitÓria
rua de Talhô, n.º 195
4580-281 beire 
Telefone: 255782024

cruz vermelha portuguesa – 
nÚcleo da sobreira
edifício da Junta de Freguesia
av. de s. Pedro
4585 – 680 sobreira
Telefone: 224 332 334

cruz vermelha portuguesa – 
nÚcleo de vilela
rampa da escola n.º 1, n.º 172
4580 – 712 vilela Prd
Telefone: 255 872 115

outros

agência municipal de 
investimento de paredes
Parque José Guilherme
Telefone: 255 788 830

associação empresarial de 
paredes
rua dr. José mendes moreira, 15
Paredes
Telefone: 255 777 374

clube de emprego do município de 
paredes
Telefone: 255 788 930

edP – energias de Portugal
Telefone: 255 005 600

segurança social – paredes
Telefone: 255 785 885

serviço de finanças
rua dr. José correia Pacheco, n.º 6
4580 – 258 Paredes
Telefone: 255 788 630
Fax: 255 788 658

tesouraria de paredes
rua dr. José correia Pacheco
4580 – 258 Paredes
Telefone: 255 777 655
Fax: 255 788 659

tribunal Judicial de paredes
Parque José Guilherme
Palácio da Justiça
4580-130 Paredes
Telefone: 255 788 470
Fax: 255 785 103

veolia ap – Águas de paredes, s.a.
rua de Timor, n.º 27
4580-015 Paredes
Telefone: 255 788 530
Fax: 255 788 539
aguas.paredes@veoliaagua.com.pt
www.aguasdeparedes.pt

saÚde

hospital padre américo – vale do 
sousa
Telefone: 255 714 000

hospital da misericÓrdia de 
paredes
Telefone: 255 780 310

santa casa da misericÓrdia de 
paredes
Telefone: 255 780 220

centro de saÚde de baltar
rua d. manuel i, n.º 2326
4585 – 047 baltar
Telefone: 224 151 669

centro de saÚde de cristelo 
rua d. albertina meireles
4580 – 352 cristelo
Telefone: 255 782 454

centro de saÚde de gandra 
largo s. sebastião, n.º 12
4585 – 212 Gandra 
Telefone: 224 157 630

centro de saÚde de lordelo 
av. dos bombeiros voluntários, n.º79
4580 – 505 lordelo
Telefone: 224 442 720

centro de saÚde de paredes 
av. comendador abílio seabra, n.º 104
4580 – 029 Paredes
Telefone: 255 782 318

centro de saÚde de rebordosa
av. dos bombeiros voluntários, n.º 158 
esq.
4580 – 359 rebordosa
Telefone: 224 112 266

centro de saÚde de sobreira 
rua da estação
4585 – 681 sobreira
Telefone: 224 331 525

segurança

polícia municipal
Telefone: 255 788 966/7

gnr lordelo
estrada nacional 209 – moinhos
4580 – 439 lordelo
Telefone: 224 441 838
Fax: 224 442 186

gnr paredes
Praça dr. oliveira salazar
4580 – 171 Paredes
Telefone: 255 788 760
Fax: 255 783 745

transportes

caminhos-de-ferro de cête
Telefone: 255 755 383

caminhos-de-ferro de paredes
Telefone: 255 777 894

caminhos-de-ferro de recarei/
sobreira
Telefone: 224 332 235

tÁxis paredes
Telefone: 255 776 199

turismo

centro de educação e 
sensibilização ambiental e rural
marcação de visitas: 255 780 447

centro de interpretação das 
minas de ouro de castromil e 
banJas
marcação de visitas: 255 780 447

centro de interpretação da rota 
do romÂnico de paredes
marcação de visitas: 255 810 706

posto de turismo de paredes
largo da estação
4580-196 Paredes
Tel. 255 788 952
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LOCAIS DE INSCRIÇÃO
Loja do Corredor

Rua de Santa Luzia, 808
4250-415 Porto

Câmara Municipal
de Paredes
Balcão Único

Pavilhão
Rota dos Móveis

Lordelo

Piscinas Municipais
Lordelo, Paredes

Rebordosa e Recarei

On-Line
www.runporto.com


