
Boletim municipal

Paredes

entre

Paredes

prémio regiostars 2014 veio para paredes

Art on chAirs 
eleito melhor 
projeto 
europeu 
do Ano
págs. 4 a  11

Publicação mensal da câmara municiPal de Paredes distribuição gratuita
nº 03

maio 2014
infomail

joão bArbosA
o piloto de 
paredes que 
conquistou 
a américa

pAredes já tem 
lojA interAtivA 
de turismo

pág. 19

paredes, valongo e gondomar 
lançam projeto “pulmão verde”pág. 18 pág. 14



Art on Chairs: Melhor 
projeto europeu do ano



nº 03 | maio de 2014 03

nesta edição 
você vai ler...

ficha técnica

boletim municipal de paredes
maio de 2014

propriedade
município de paredes
parque José guilherme
4580-130 paredes
telefone 255 788 800
Fax 255 782 155
cmparedes@cm-paredes.pt
www.cm-paredes.pt

redacção e fotografia
gabinete de Comunicação da 
Câmara municipal de paredes

impressão
empresa do diário do minho, Lda

depósito legal
272259/08

tiragem
30.000 exemplares

contactos
gabinete de Comunicação
telefone: 255 788 914
gabcom@cm-paredes.pt

editorialíndice

Caro Munícipe, 

Por esta altura já será do seu conhecimento que Paredes venceu o prémio RegioStars, um dos mais importante 
prémios que a União Europeia.

Deve ter reparado que escrevi “Paredes venceu” e não, a “Câmara Municipal venceu”. Tudo isto porque, de facto, 
quem venceu foi Paredes, os seus empresários, os trabalhadores, os Designers, as escolas de Paredes e as Uni-
versidades envolvidas.

Quando assim, é ganhamos todos e contra factos, não há argumentos. 

Na verdade, este prémio só não é daqueles que não o quiserem partilhar e se queiram excluir, mas Paredes não 
se vai excluir da Europa e do Mundo e o Art on Chairs é a melhor estratégia alguma vez desenvolvida pela nossa 
comunidade. Leu bem, comunidade, não leu Câmara Municipal porque quando se envolvem mais de 2.660 pesso-
as num projeto desta envergadura, quem ganha é o Concelho, somos todos nós.

O Art on Chairs é uma oportunidade para a nossa indústria, uma oportunidade de dizer alto e bom som que o 
mobiliário de Paredes é tão bom como o de países mais prestigiados, seja por terem melhor imagem nacional, 
seja porque não carregam nos ombros a má imagem de sermos um país que em 40 anos esteve três vezes na 
bancarrota. 

Este é o prémio certo para gritarmos alto bom som: somos tão bons como os franceses, temos design tão bom 
como os italianos e somos tão internacionais como os nórdicos. 

O mobiliário português sai prestigiado pelo trabalho da indústria de um concelho, o nosso concelho, o mesmo 
que há 22 anos desistiu de organizar a Parmóvel e deu de mão 
beijada o protagonismo da nossa maior indústria a quem, 
com mérito, soube trilhar caminhos de sucesso.

Este prémio não faz de nós capital. 

Nesta economia cada vez mais global Paredes é 
uma aldeia, mas este prémio faz de nós uma “al-
deia global”, uma aldeia virada para o mundo e 
com a ambição de conseguir internacionalmente 
a sustentabilidade económica e social.   

O Comissário Europeu das Regiões, Johanes Hann, 
diz que o Art on Chairs é o projeto mais barato de 
sempre a vencer este prémio, facto que muito nos 
honra.

Embora o investimento seja para nós, 
portugueses, elevado, vencemos uma 
competição em que outros investi-
ram muito mais. É por isso relevan-
te informar que todas as despesas 
do Art on Chairs, nomeadamente 
a campanha de promoção em 
curso, são financiadas em 85% 
por fundos comunitários.

É motivo para afirmar, fizemos 
tanto com tão pouco.

Parabéns para si, parabéns 
para nós.

Celso Ferreira
Presidente 
do Município de Paredes
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art on chairs distinguido 
em bruXelas como o melhor 
proJeto europeu do ano

iniCiativa da Câmara muniCipaL de paredes Foi a grande venCedora dos prémios regiostars 2014. a Comissão europeia Considerou o art on Chairs um 
exempLo de boas prátiCas na apLiCação de Fundos Comunitários e um modeLo a seguir por outras regiões dos 28 estados membros da união europeia

A  iniciativa Art on Chairs, pro-
movida pela Câmara Municipal de 
Paredes para promover nacional 
e internacionalmente a indústria 
de mobiliário local, foi a grande 
vencedora dos RegioStars 2014.
 A cerimónia de entrega dos pré-
mios, que teve lugar no Palácio 
das Artes, em Bruxelas, no pas-
sado dia 31 de março, consagrou 
o Art on Chairs como o melhor e 
mais promissor projeto desenvol-
vido na União Europeia.
 Nesta 7ª edição, o júri interna-
cional recebeu e analisou perto 
de uma centena de candidaturas 
com base nos seguintes critérios: 
inovação, impacto no território, 
sustentabilidade e parcerias.
 As candidaturas aos RegioStars 
estão abertas a projetos de todas 
as regiões da União Europeia que 
tenham sido financiados por fun-
dos comunitários.
 Promovidos anualmente pela 
Comissão Europeia, os Prémios 
RegioStars têm como principal 
objetivo identificar as boas prá-
ticas nas políticas públicas de 
desenvolvimento regional, desta-
cando os projetos mais originais 
e inspiradores no conjunto dos 28 
Estados Membros.
 Os Prémios RegioStars deste 
ano surgem num momento cru-
cial em que as várias regiões da 
Europa estão a finalizar os seus 
planos de investimentos estraté-
gico para os próximos anos.
 Este é já o segundo ano conse-
cutivo que Portugal e a Região 
Norte conquistam o palco euro-
peu nesta competição, depois 
da vitória do Parque de Ciência 
e Tecnologia da Universidade do 
Porto (UPTEC) em 2013.

de finalista a vencedor

A candidatura do Art on Chairs 
aos RegioStars 2014 foi submeti-

da pela Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-N), que considerou 
o projeto da Câmara Municipal 
de Paredes um exemplo de boas 
práticas na aplicação de fundos 
estruturais, ao ser capaz de revi-
talizar a indústria tradicional de 
mobiliário pela incorporação de 
design e inovação.
 Após a apresentação e defesa 
do projeto em Bruxelas, em julho 
do ano passado, o Art on Chairs 
foi selecionado por um júri in-
dependente para figurar entre o 
restrito grupo de seis finalistas 
aos RegioStars 2014.
 A escolha do júri teve em con-
ta, entre outros fatores, o caráter 
inovador de cada projeto, assim 
como o seu impacto no respeti-
vo território, nomeadamente ao 
nível do crescimento sustentado 
das suas empresas e criação de 
postos de trabalho.
 Apesar da grande qualidade 
e valor dos projetos concorren-
tes – desde a Biblioteca Nacional 
Britânica, em Londres, até a um 
Cluster Tecnológico desenvolvi-
do em parceria com os governos 
da Dinamarca, Suécia e Noruega 
– a verdade é que o Art on Chairs 
foi eleito o grande vencedor dos 
RegioStars 2014, sendo unanime-
mente considerado pelo júri como 
o projeto mais inovador e inspira-
dor em toda a União Europeia.

momento histÓrico para o 
concelho

“É uma honra e um motivo de gran-
de orgulho para o concelho de Pa-
redes recebermos este prestigia-
do prémio da Comissão Europeia. 
Ele significa o reconhecimento da 
aposta destemida e ambiciosa do 
Município de Paredes para projetar 
a sua principal e mais representati-
va indústria, potenciando o seu de-
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sabia Que…
O setor do mobiliário, que tem 
no concelho de Paredes o seu 
principal produtor a nível na-
cional, registou em 2013 um 
crescimento de 11% face ao ano 
anterior, atingindo um volume 
de faturação recorde de 1,4 mil 
milhões de euros?

Cerca de 86% deste valor (1,2 
mil milhões de euros) corres-
ponde a exportações para 138 
países?

Este foi o projeto mais barato de 
sempre a vencer o prémio Re-
gion Star?

O Art on Chairs conquis-
tou igualmente o apoio de fi-
guras de relevo mundial dos 
mais diversos quadrantes 
da sociedade – da música ao 
desporto, da política à lite-
ratura. Aníbal Cavaco Silva, 
José Ramos-Horta, Cristiano 

apoio de personalidades 
cimeiras

Ronaldo, José Mourinho, Ma-
noel de Oliveira, Eduardo Souto 
Moura, Mia Couto, Mariza, Ma-
ria Bethânia, Luciano Benetton 
e Zalmäi foram as 11 personali-
dades em que se inspiraram 11 
designers para realizar as 11 
cadeiras da iniciativa DUETS.

Uma das dimensões mais in-
teressantes do DUETS foi a sua 
associação ao Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refu-
giados. Sublinhando o cariz hu-
manitário deste projeto, as 11 ca-
deiras do DUETS foram leiloadas 

responsabilidade social

pela prestigiada Christie’s no final 
de 2012. Os 111.500 euros anga-
riados reverteram integralmente 
para projetos educacionais do AC-
NUR em África, beneficiando dire-
tamente 3.700 crianças refugiadas 
da guerra na Síria.

Durante os 66 dias em que 
esteve patente na cidade de Pa-
redes, a exposição internacional 
Art on Chairs recebeu 65.426 vi-

os nÚmeros do sucesso

sitantes e apresentou 76 projetos 
inéditos, fruto do trabalho de mais 
de 100 designers e 35 empresas de 
mobiliário de Paredes.

O sucesso do Art on Chairs 
deve-se também ao conheci-
mento, experiência e força 
criativa oferecida pelas ins-
tituições de Ensino Superior 
e Institutos de Investigação 
envolvidas no projeto, casos 

os parceiros

da Universidade de Aveiro, 
Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, Escola 
Superior de Artes e Design de 
Matosinhos (ESAD) e Instituto 
de Investigação em Design, Me-
dia e Cultura (ID+).

senvolvimento económico de uma 
forma inovadora e criativa, em li-
nha com a estratégia Europa 2020”, 
afirmou Celso Ferreira, presidente 
da Câmara Municipal de Paredes.
 “Acima de tudo, este é um justo 
e merecido prémio para as em-
presas de mobiliário de Paredes, 
que souberam transformar as ad-
versidades do momento atual em 
oportunidades futuras de valor 
acrescentado. A nossa ambição 
é transferir o conhecimento das 
universidades para a indústria e 
fazer do design um fator de pro-
dução competitivo e diferencia-
dor”, acrescentou o autarca.
 Celso Ferreira confessou no 
final da cerimónia que o prémio 
atribuído a Paredes foi o equiva-
lente a uma equipa portuguesa 
ganhar a Liga dos Campeões. 
 Tal como consta do regulamento 
deste Prémio,  o vencedor dos Re-
gioStars 2014 será agora destaca-
do pela Comissão Europeia como 
um exemplo de boas práticas nas 
políticas públicas de desenvolvi-
mento regional, sendo divulgado 
internacionalmente como o proje-
to europeu mais inovador.
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o art on 
chairs na 
imprensa

“Paredes ganha Óscar das 
Regiões da Europa com o 
projeto Art on Chairs”
In, Jornal de Notícias

 “São cadeiras, são arte, são 
portuguesas. São o melhor 
projeto europeu do ano”
In, Rádio Renascença
 
“Projeto idealizado e imple-
mentado pela Câmara de 
Paredes foi distinguido pela 
Comissão Europeia como o 
mais inovador de toda a Eu-
ropa”
In, Correio da Manhã

“Cadeiras dão prémio euro-
peu a Paredes”
In, Diário de Notícias

“Projeto de promoção do 
mobiliário de Paredes ga-
nhou prémio europeu”
In, RTP

“Cadeiras permitiram a Pa-
redes chegar a alto prémio 
europeu”,
In, Público

“Art On Chairs convence a 
Comissão Europeia das boas 
práticas de desenvolvimen-
to numa ligação do design à 
indústria tradicional”
In, Antena 1

“Portugal precisa de mais 
projetos como Art on 
Chairs”
In, Porto Canal

“Art on Chairs venceu o pré-
mio para melhor projeto 
cofinanciado da União Eu-
ropeia”,
In, Verdadeiro Olhar

“Prémio RegioStars tem 
pronúncia do Norte pelo se-
gundo ano consecutivo”
In, Expresso

“Art on Chairs foi conside-
rado pela Comissão Euro-
peia como um exemplo de 
boas práticas na aplicação 
de fundos comunitários”.
In, Lusa

“este é o proJeto mais 
barato de sempre 
a vencer os regiostars”

Johannes hahn – comissário europeu para a política regional

O Comissário da União Euro-
peia para a Política Regional, Jo-
hannes Hahn considerou que o Art 
on Chairs demonstra a “abordagem 
inovadora e a dinâmica adotada 
pela Câmara Municipal de Pare-
des quanto à utilização dos fundos 
comunitários de modo a fomentar 
o crescimento da sua principal in-
dústria e a criar emprego”.
 De acordo com o Comissário Eu-
ropeu, “este projeto, que é o mais 
barato de sempre a vencer os Re-
gioStars, mostra a política regional 
da União Europeia em ação, sendo 
um exemplo de boas práticas para 
as restantes regiões e o tipo de in-
vestimento que queremos continu-
ar a ver no futuro”.
 Com um investimento de pouco 
mais de um milhão de euros, o Art 
on Chairs foi o projeto finalista com 
o orçamento mais modesto. A com-
participação comunitária foi de 85%, 
o que significa que custou ao Municí-
pio de Paredes cerca de 150 mil eu-
ros. “Nunca se fez tanto com tão pou-
co”, disse, por sua vez, Celso Ferreira.

Emídio Gomes, que presi-
de à instituição que escolheu e 
apresentou a candidatura aos 
Prémios RegioStars 2014, consi-
derou que iniciativas como o Art 
on Chairs ajudam a “expandir o 
valor da marca portuguesa”.
 De acordo com o presidente da 
Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-N), o Art on Chairs “é um 
magnífico exemplo da aplicação 
de fundos estruturais no apoio 
ao desenvolvimento regional e 
do recurso à inovação nas artes 
ditas tradicionais. Portugal pre-
cisa de mais projetos como o Art 
on Chairs”, acrescentou Emídio 

“art on chairs é um magnífico eXemplo 
da aplicação de fundos estruturais”

emídio gomes – presidente da ccdr-n

Gomes, no final da cerimónia que 
consagrou a iniciativa da Câmara 
Municipal de Paredes como o mais 
inovador e inspirador projeto desen-
volvido em todo o espaço europeu.
 “É de projetos como este que a 
indústria nacional necessita para 
promover a sua internacionaliza-
ção”, sublinhou aquele responsável.
 Recorde-se que este foi já o 
segundo ano consecutivo que 
Portugal e a Região Norte con-
quistam os RegioStars, depois 
da vitória do Parque de Ciência 
e Tecnologia da Universidade do 
Porto (UPTEC) em 2013, numa 
candidatura também apresenta-
da e submetida pela CCDR-N.

  Comissário da união europeia para a política regional entregou o prémio a Celso Ferreira
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celso ferreira partilhou prémio em 
belém com o presidente da repÚblica

cavaco silva manifestou “orgulho e grande satisfação” pelo reconhecimento internacional do proJeto art on chairs

Dois dias após a cerimónia que 
premiou o Art on Chairs em Bruxe-
las, o Presidente da República fez 
questão de encontrar um espaço 
na sua agenda para receber e feli-
citar os promotores deste projeto 
na sua residência oficial, no Palácio 
de Belém.
 “É um orgulho e uma grande sa-
tisfação ver um Município português 
conquistar um prémio tão presti-
giante a nível internacional, sobre-
tudo através de uma iniciativa que 
teve o mérito de fazer a ligação entre 
as universidades e as indústrias tra-
dicionais, apostando na criatividade, 
na inovação e na originalidade para 
desenvolver produtos de valor acres-
centado”, destacou Aníbal Cavaco 
Silva no encontro com o presidente 
da Câmara Municipal de Paredes e 
alguns dos parceiros envolvidos no 
Art on Chairs

cavaco silva: “precisamos 
destes bons eXemplos para 
estimular a economia”

“Precisamos destas parcerias e des-
tes bons exemplos para estimular-
mos a economia e potenciarmos o 
aumento de competitividade das 
nossas empresas. O Art on Chairs 

merece ser destacado e reconhecido 
como um exemplo de sucesso con-
creto. São iniciativas como estas que 
podem fazer a diferença” sublinhou o 
Presidente da República, elogiando o 
acerto do caminho apontado pela au-
tarquia de Paredes.
 Celso Ferreira agradeceu as pala-
vras e fez questão de partilhar este 
prémio com o Presidente da Repú-
blica, “porque também fez parte da 
equipa que venceu e porque o seu 
apoio a este projeto foi incansável e 
determinante no seu arranque”.
 Recorde-se que o Presidente da Re-
pública, para além do Alto Patrocínio 
que concedeu a este projeto, foi uma 
das 11 personalidades que integrou a 

Desenhada por Paulo Lobo e 
produzida pela Antarte, foi a pri-
meira cadeira a ser apresentada 
publicamente, numa cerimónia 
realizada no Palácio de Belém, 
em julho de 2012. 
 Implicitamente concebida para 
se tornar na cadeira de trabalho 
do mais alto representante da Na-
ção, é definida pelo seu autor como 
uma peça intemporal, envolvente, 
com porte discreto e que sugere 
concentração. 

a cadeira 
do presidente

 Utilizando técnicas de fabri-
co artesanal e processos cons-
trutivos primários, foi concebi-
da em folha de freixo prensada 
e forrada a couro verde, de tom 
austero, ostentando, gravado, 
o símbolo da Presidência da Re-
pública. 
 A equipa de sete profissionais 
da Antarte investiu mais de 200 
horas de trabalho e desenvolveu 
três protótipos até chegar ao 
molde final.

iniciativa Duets, inspirando uma das 
cadeiras desta série exclusiva e limi-
tada e cujos primeiros exemplares 
foram leiloadas a favor do Alto Co-
missariado das Nações Unidas para 
os Refugiados.
 Para além do presidente da au-
tarquia, integraram a comitiva Ál-
varo Carvalho, vice-presidente da 
CCDR-N, Gualter Morgado, presiden-
te da Associação Empresarial de Pa-
redes, em representação das empre-
sas envolvidas, José Simões, diretor 
da ESAD Matosinhos, Vasco Branco, 
presidente da unidade ID+ da Univer-
sidade de Aveiro, e Susana Marques 
da Setepés, responsável pela coorde-
nação geral do projeto
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poiares maduro: “art on chairs 
é um eXemplo notável para 
outros setores do país”

ministro-adJunto e do desenvolvimento regional veio a paredes conhecer o sucesso do art on chairs e felicitar a autarQuia pela conQuista do prémio

O Ministro-Adjunto e do Desen-
volvimento Regional, Miguel Poia-
res Maduro, fez questão de deslo-
car-se a Paredes para renovar as 
felicitações do Governo português 
à Câmara Municipal de Paredes 
e ao projeto Art on Chairs, que foi 
distinguido, em Bruxelas, com o 
Prémio RegioStars 2014 para me-
lhor projeto cofinanciado da União 
Europeia.
 “É uma grande honra para 
Portugal a atribuição deste pré-
mio pela Comissão Europeia. Fiz 
questão de vir aqui a Paredes feli-
citar o presidente da Câmara Mu-
nicipal e todos os parceiros en-
volvidos neste fantástico projeto, 
que sinaliza aquilo que pretende-
mos para o futuro do nosso país 
em termos de competitividade 
económica”, declarou o ministro 
após um almoço com um grupo 

após um aLmoço que Juntou parCeiros e empresários da região, o ministro 
migueL poiares maduro apontou esta iniCiativa da Câmara muniCipaL de paredes 
Como um exempLo que deve ser reproduzido em todo o país e disseminado a 
muitos outros setores da atividade eConómiCa

de empresários e representantes 
da Universidade de Aveiro, ESAD 
e escolas do concelho envolvidas 
no Cadeira Parade.
 “São projetos como este que 
podem alavancar uma região e 
acrescentar valor às indústrias 
tradicionais”, afirmou Poiares 
Maduro, apontando a indústria 
de mobiliário de Paredes como 
um exemplo paradigmático do 
que pode ser feito para “aumen-
tar a capacidade exportadora do 
país e a sua competitividade in-
ternacional”, sublinhou.
 “O Art on Chairs é uma iniciati-
va notável da Câmara Municipal 
de Paredes e do seu presidente 
que pode e deve servir de exem-
plo a outras regiões do país. 
Temos de pegar neste exemplo 
emblemático e reproduzi-lo a 
outros setores de atividade”, 

exortou Poiares Maduro.

“levo de paredes uma 
imagem de grande 
dinamismo”

Acompanhado do presidente da au-
tarquia, Celso Ferreira, o ministro vi-
sitou uma das fábricas envolvidas no 
projeto, a Antarte, responsável pela 
produção das cadeiras do Presidente 
da República, Aníbal Cavaco Silva, e do 
treinador de futebol José Mourinho.
 “Levo de Paredes uma imagem 
de grande dinamismo e confiança, 
porque vejo empresários inovadores 
e instituições que unem esforços e 
juntam os seus conhecimentos ao te-
cido empresarial, acrescentando no-
vos fatores de competitividade a este 
setor. É esta transformação extraor-
dinária que deve servir de exemplo a 
Portugal”, vincou o ministro.

Perante a distinção de um 
projeto português na mais im-
portante e prestigiada competi-
ção europeia, o Governo de Por-
tugal fez questão de felicitar a 
Câmara Municipal de Paredes e 
o seu presidente por esta con-
quista. 
 O primeiro-ministro, Pedro 

felicitaçÕes do 
governo português

Passos Coelho, fez mesmo ques-
tão de expressar o seu “teste-
munho de reconhecimento e 
profunda apreciação a todos os 
que trabalharam neste projeto 
e contribuíram decisivamente 
para elevar a notoriedade da 
utilização dos fundos da políti-
ca de coesão em Portugal”.
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2ª edição do art on 
chairs será ainda 
mais internacional

Com um novo alento e uma res-
ponsabilidade acrescida, o Art on 
Chairs está de regresso já em 2014, 
realizando-se em Paredes e Lisboa, 
entre novembro de 2014 e março de 
2015, com passagens por Pequim, 
Dubai, Milão, Londres e S. Paulo. 
 A edição deste ano visa resulta-
dos ainda mais incisivos, estando 
claramente orientada para a cria-
ção de negócios em mercados es-
tratégicos e para a produção de pe-
ças de mobiliário no segmento de 
luxo. O programa iniciou-se já este 
mês de março com o lançamento 
de dois concursos – More Design, 
More Industry e International De-
sign Competition. 
 “O objetivo é internacionalizar 
este modelo”, como explica Celso 
Ferreira, presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, frisando que 
esta 2ª edição vai ser mais virada 
para os negócios, “porque quere-
mos ajudar as empresas a vender 
os seus produtos e a aumentar o 
seu volume de negócios”. 
 A outra novidade será a apos-
ta no segmento de luxo, “porque é 
neste segmento que as empresas 
de Paredes, de pequena e média 
dimensão, podem encontrar novos 
mercados e afirmar-se pela dife-
renciação”, revelou o autarca.

apostar no made in 
portugal

Na sua edição de estreia, o Art on 
Chairs privilegiou a experimenta-
ção em torno da cadeira como obje-
to-síntese da cultura deste projeto. 
Outro aspeto marcante foi o desejo 
de incorporar contri¬butos de de-
signers estrangeiros na realidade 
industrial de Paredes, dando a co-

exposição terá passagens por pequim, dubai, miLão, Londres e s. pauLo, reaLizando-se 
simuLtaneamente em Lisboa e paredes, entre novembro de 2014 e março de 2015

proJeto para revigorar a indÚstria de mobiliário de paredes vai continuar em 2014 e 2015
nhecer as suas va¬lências únicas. 
 O desenho estratégico da 2ª 
edição de Art on Chairs visa re-
sultados mais concretos em ter-
mos dos objetos gerados e seu 
contributo para a produção local, 
bem como em termos de projeção 
internacional. 
 Assim, assumem-se como dire-
trizes do programa para 2014-15: 
a orientação dos desafios criativos 
para a produção no segmento de 
luxo; o destaque para o design e 
autores portugueses e o aumento 
de visibilidade internacional junto 
de mercados e públicos-alvo. 
 No caso da vincada orientação 
de mercado, esta aposta está bem 
expressa no regulamento do con-
curso International Design Compe-
tition e no programa de residências 
More Design, More Industry. As pe-
ças daqui resultantes servirão de 
base à criação de uma marca ter-
ritorial de mobiliário de luxo, como 
forma de consolidação do posicio-
namento da indústria de Paredes 
neste segmento. 
 Quanto ao protagonismo do de-
sign português, este manifesta-se 
na realização da exposição “Como se 
Pronuncia Design em Português?”, 
bem como na escolha de autores na-
cionais para o programa de residên-
cias em indústrias de Paredes. 
 A par destes objetivos, o Art on 
Chairs mantém ainda o seu com-
promisso com a responsabili¬dade 
social (projeto DUETS), o envolvi-
mento da comunidade, capacitação 
dos industriais e agen¬tes econó-
micos no terreno e ação educativa 
nas escolas, através de um con-
junto de programas de workshops, 
visitas orientadas e conferências, 
entre outras atividades.
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COmO SE PRONUNCiA DESigN Em 
PORtUgUêS?
Exposição que se desen¬volve em 
núcleos temáticos, centrando-se 
no período compreendido entre 
1980 e 2014. A incidência é coloca-
da no design português de produto, 
sublinhando as tentativas de reno-
vação técnica e formal empreen-
didas em setores de produção tra-
dicionais, como a cerâmica, vidro, 
cortiça, calçado, têxtil e madeira. 
Apresentada em dois pólos distin-
tos (Paredes e Lisboa), o conceito e 
materialização da exposição nasce 
desta particularidade, propondo 
um circuito entre as duas cidades 
para a sua leitura integral.

DUEtS + 1
DUETS (2+1) é um desafio criativo 
com fins humanitários. Desenvol-
ve-se a partir do encontro entre 
11 designers e 11 personalidades 
de prestígio internacional, a que 
se juntam outras tantas empre-
sas do concelho de Paredes. Em 
cada dueto, o designer reflete a 
identidade e a cultura material da 
personalidade convidada numa 
cadeira, projetada à sua imagem. 
As 11 cadeiras DUETS serão pro-
duzidas numa série limitada de 
5 exemplares. Em novembro de 
2014, um exemplar de cada ca-
deira será leiloado, revertendo as 
receitas a favor do ACNUR - Alto 
Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados, destinado ao 
financiamento de ações educati-
vas.Para além de uma nova lista 
de personalidades, esta edição 
introduz outro aspecto novo. A 
par da cadeira, cada projetista é 
convidado a desenhar um objeto 
complementar passível ser pro-
duzido e comercializado pelas 
empresas.

iNtERNAtiONAl DESigN 
COmPEtitiON
Estudantes e profissionais de de-
sign e disciplinas de projeto são 
convidados a refletir sobre o con-

principais iniciativas do 
art on chairs 2014-15

A segunda edição do Art on 
Chairs tem já confirmadas as pri-
meiras personalidades que vão 
inspirar as cadeiras do projeto de 
responsabilidade social DUETS.
 O primeiro nome anunciado é o 
de Diego Maradona. O ex-futebolista 
argentino respondeu positivamente 
ao desafio lançado por Celso Ferrei-
ra durante a visita que realizou a Pa-

diego maradona e Jenson 
button são os primeiros nomes 
confirmados para o duets

redes, em março do ano passado.
 Mais recentemente, foi confirma-
do o nome de Jenson Button, atual 
piloto da equipa McLaren e Campeão 
do Mundo de Fórmula 1 em 2009, en-
tão ao serviço da Brawn GP.
 Serão eles as duas figuras da 
área do desporto a integrar a ini-
ciativa criada em parceria com o 
Alto Comissariado das Nações Uni-

ceito de luxo, transpondo-o para 
objetos e ambientes inovadores, 
dentro de quatro categori¬as. Os 
projetos selecionados serão pro-
totipados com vista à integração 
na produção de Paredes, conso-
lidando o seu posicionamento no 
segmento do mobiliário de luxo. A 
par da vincada orientação de mer-
cado, na ótica do luxo e sofistica-
ção, o concurso privilegia o uso da 
madeira como principal elemento 
construtivo das propostas, em 
sintonia com os recursos técnicos 
exce¬cionais da região. Com pré-
mios no valor total de 96 mil euros, 
este concurso é uma oportunida-
de única de projetar e produzir ao 
mais alto nível num território in-
dustrial de referência. 

RESiDêNCiAS DE DESigN NA 
iNDúStRiA 
Um programa de residências aber-
to a designers portugueses e/ou a 
residir em Portugal, e interessa-
dos numa experiência intensiva, 
desafiante e valorizadora na in-
dústria, acompanhando um proje-
to desde o desenho à linha de pro-
dução. MDMI oferece sete lugares 
de residência para sete candidatos 
que irão colaborar com sete au-
tores portugueses convidados no 
desenvolvimento e prototipagem 
de peças destinadas a uma nova 
marca de mobiliário de luxo. Com a 
duração de 16 semanas, a residên-
cia será apoiada com uma bolsa de 
€2,800.. 

CADEiRA PARADE
De março a junho de 2014, os alu-
nos do 3.º ciclo e secundário do 
concelho de Paredes respond¬erão 
a um desafio: intervir sobre 100 
cadeiras doadas por fabricantes 
locais, inspirados na obra gráfica 
de designers portugueses con-
temporâneos. Esta exposição vai 
reunir os resultados do exercício 
de interpretação e apropriação 
levado a cabo pelos alunos sobre 
este legado. 

das para os Refugiados e que se de-
senvolve a partir do encontro entre 
11 designers e 11 personalidades 
de relevo internacional com o in-
tuito de produzir um objeto ícone 
do design – a cadeira. As peças re-
sultantes farão parte da exposição 
internacional Art on Chairs 2014-
15, sendo posteriormente leiloadas 
a favor do ACNUR.
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Localizada numa encosta relati-
vamente acentuada e atravessada 
pelos regatos da Regedoura e de 
Larinhos, a freguesia de Astromil 
confina com as freguesias de Van-
doma, Rebordosa e Gandra e a sua 
localização confere uma distância 
de apenas 26 km da cidade do Porto 
e cerca de 10 km relativamente à 
sede do Concelho de Paredes.
 Astromil deve o seu nome ao éti-
mo “astrimirus”, que designa um 
homem suevo ou visigodo que se 
terá tornado proprietário da povo-
ação e lhe deu o seu nome. 
 Durante a idade média, Astromil 
fez parte do extinto Concelho de 
Aguiar de Sousa tendo mais tarde, 
e até ao ano de 1871, pertencido à 
comarca de Penafiel, data em que 
foi criada a comarca de Paredes. 
 Em 1880, Astromil foi anexa para 
efeitos administrativos à freguesia 
de Gandra, tendo sido nove anos 
mais tarde desanexada e anexada 
novamente em 1896. 
 Referenciada já em 1125 em tes-
tamento, esta freguesia foi abadia 
de apresentação dos Magalhães 
da Barca e, mais tarde, dos Nunes 
Barretos e dos Morgados de Freiriz, 
famílias aristocratas da época.

astromil: de mãos dadas 
com a natureZa e a indÚstria 

ideaL para quem proCura a paz e o sossego de uma terra aCoLhedora, a Freguesia de astromiL possui uma envoLvente naturaL de CaráCter singuLar, detendo 
uma LoCaLização priviLegiada FaCe à proximidade Com a Cidade do porto e a sede do ConCeLho de paredes. Com soLos Férteis e abundantes em água, astromiL é 
uma Freguesia que sempre teve na agriCuLtura a prinCipaL prátiCa LaboraL e que se vê hoJe industriaLmente em desenvoLvimento, detendo nas suas gentes as 
histórias e tradições de uma LoCaLidade que pertenCeu ao extinto ConCeLho de aguiar de sousa durante a époCa medievaL. 

igreJa matriZ de astromil

Não é certa a data de cons-
trução deste ícone religioso, mas 
a sua antiguidade equipara-se 
ao da freguesia, aparecendo a 
sua referência no Arcebispado 
de Aguiar de Sousa do séc. XII.
 A Igreja Matriz de Astromil si-
tua-se no extremo norte da fre-
guesia e detém uma nave com 
coro amplo e cantarias lavradas 
bem como um retábulo e tribu-
na na capela-mor. O espaço inte-
rior da igreja terá sido mandado 

uma localiZaçÂo 
privilegiada

Os 1,39km² de extensão em declive 
conferem a Astromil uma localiza-
ção privilegiada para a prática da 
agricultura. Com solos aquosos, e 
por isso, muito férteis, Astromil foi 
outrora local propício à existência 
de moinhos e engenhos de azeite 
construídos em pedra ou xisto ao 
longo dos ribeiros que percorrem a 
freguesia.
 Nesta localidade procede-se ain-
da hoje à plantação de linho, milho 
e uvas, artes levadas a cabo tradi-
cionalmente, que competem atual-
mente com a industrialização desta 
freguesia, que se debruça essencial-
mente sob a área do mobiliário, pos-
suindo já uma zona industrial em 
franco desenvolvimento e expansão.
 A Capela de Santa Margarida, a 
Igreja Matriz e restos de um antigo 
Calvário, são os alicerces patrimo-
niais que se vêem edificados nesta 
freguesia, onde os seus 1086 habi-
tantes são envoltos pela nature-
za que lhes traz a paz e a frescura 
de um ambiente limpo e saudável, 
propício a quem procura acalmia e 
bem-estar.

alargar em 1755 e terminado em 
1758, sob ordenação do Bispo de 
Tânger, D. João da Silva Ferreira.
 Esta igreja surge em 1542 como 
anexa à Igreja de Refojos, loca-
lizada em Santo Tirso, uma vez 
que eram servidas pela mesma 
entidade religiosa e consequen-
temente, sob a jurisdição do mes-
mo padre, tendo sido nesse mes-
mo século desanexada pelo valor 
de meio marco de prata, pago à 
chancelaria.
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capela de santa margarida e vestígios 
de antigo calvário

Dois dos ícones religiosos mais 
importantes na freguesia de As-
tromil são a Capela de Santa Mar-
garida e o Antigo Calvário, ambos 
elementos representativos da for-
te crença religiosa da população.
 Localizada na via de ligação 
da Estrada Nacional n.º 15 à Es-
trada Nacional n.º 600, a Capela 
de Santa Margarida (também 
denominada de Santa Marinha) 
é um edifício antigo que apa-
rece já citado em documentos 
do século XII e que alberga no 
seu interior a imagem de Santa 
Margarida, colocada num san-
tuário envidraçado.
 Por outro lado, no caminho que 
liga a Rua do Carreiro à Igreja 
Matriz da localidade, podem en-
contrar-se testemunhos da Cris-
tandade Ocidental representados 
em cruzes de granito, de linhas 
simples e mais recentes do que os 
suportes em que encaixam, que 
agrupadas formavam o antigo Cal-
vário, do qual hoje apenas se en-
contram vestígios.

sabia Que…

Em 1758 apenas existe a 
referência de dois lugares 
na freguesia de Astromil - 
Astromil e Carreiro – habi-
tando nessa época apenas 
uma pessoa junto à igreja da 
localidade?

Os nomes dos lugares ou-
trora existentes na fregue-
sia de Astromil e que hoje 
são vias locais aludem na 
sua grande maioria à te-
mática campestre? É o caso 
de Abrelongo, que significa 
“campo comprido”, de Al-
munha, que designa “hor-
ta” e Varziela, que se traduz 
como “planície”.

Durante alguns anos, a re-
sidência de Fernando Vieira 
Meireles, presidente da Jun-
ta de Freguesia de Astromil 
nos anos 90, foi igualmente 
o edifício que serviu de esco-
la do ensino primário?

associação 
desportiva 
e cultural 
de astromil

Criada a 14 de Janeiro de 
1985, a Associação Despor-
tiva e Cultural de Astromil é 
a única entidade associativa 
sediada na freguesia de As-
tromil. 
 Vocacionada para o despor-
to, a Associação iniciou-se em 
diversas atividades, em espe-
cial na modalidade de ténis 
de mesa, debruçando-se hoje 
com mais incidência no atle-
tismo. 
 Com sede numa depen-
dência de Junta de Fregue-
sia, cedida pela autarquia no 
mesmo ano da sua fundação, 
a Associação Desportiva e 
Cultural de Astromil realiza 
frequentemente atividades 
de carácter lúdico e de lazer, 
fomentando o convívio da po-
pulação.

santa marinha, 
a padroeira de astromil 

Santa Marinha, denominada 
igualmente de Santa Margarita ou 
Margarida, é o orago da freguesia 
de Astromil e é considerada a ad-
vogada das parturientes, invocada 
também contra as maleitas. Era 
uma de entre nove irmãs adelfas, 
filhas de Cálsia e Catílio que viveu 

 associaçÕes

Associação Desportiva e Cultural 
de Astromil
Av. Central de Astromil, Nª285
Horário: Todos os dias a partir 
das 20h00
Contacto: Ilídio Oliveira (Presidente) 
91 237 33 78

 contactos Úteis

Junta de Freguesia de Astromil
Av. Central de Astromil, N.º 285 
4585 - 820 Astromil

Contactos: 224 150 500 
jfastromil@mail.telepac.pt
Atendimento: terça a quinta-feira: 

18h00-19h30 . Sábados: das 14h30 -17h00

astromil

Área total: 1,39 km²
Número de habitantes: 1086 
(Censos 2011)
Densidade: 781,3 hab/km²
Santo Padroeiro: Santa Marinha
Presidente da Junta de Freguesia: 
Lurdes Meireles

•	 Capela	de	Santa	Marinha
•	 Igreja	Matriz	de	Astromil
•	 Antigo	Calvário
•	 Parque	de	Santa	Margarida
•	 Monumento	 de	 homena-
gem a Leonardo Coimbra

o Que visitar 

nos inícios do século II. Segundo 
a lenda, Santa Marinha terá sido 
presa por consagrar a Cristo a sua 
virgindade e torturada por Olíbrio, 
que a queria como esposa. Perante 
tal recusa, Marinha foi exposta a 
várias atrocidades que enfrentou e 
transformou em milagres.
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Centenas de pessoas par-
ticiparam na iniciativa “Aulas 
de Ginástica para Todos” que 
decorreu ao longo do dia 7 de 
abril no Parque de José Gui-
lherme, na sede de concelho.
 O evento realizou-se no âm-
bito das comemorações do Dia 
Mundial da Atividade Física (6 
de abril) e do Dia Mundial da 
Saúde (7 de abril) e foi promo-
vido pelos Pelouros da Saúde e 
do Desporto da Câmara Munici-
pal de Paredes com o objetivo 
de proporcionar à população 

aulas de ginástica 
no parQue José 
guilherme

paredes, valongo e 
gondomar lançam 
proJeto conJunto

Os presidentes dos Municípios 
de Paredes, Gondomar e Valongo 
decidiram formalizar um grupo de 
trabalho intermunicipal com vista 
à criação do projeto “Pulmão Verde 
da Área Metropolitana do Porto”. 
 Os três municípios que integram 
a Área Metropolitana do Porto 
partilham o território das serras 
de Santa Justa, Pias e Castiçais, 
onde existe uma expressiva área 
incluída na Rede Natura, para além 
de um vasto património cultural 
paisagístico e geológico que pre-
tendem potenciar com uma inter-

venção integrada que valorize esse 
território na AMP. 
 O projeto será desenvolvido pe-
las três autarquias para promover 
a qualidade das serras, vales, rios e 
aldeias com um enorme potencial 
em termos ecológicos, turísticos e 
desportivos.
 Assim que estiver definido, o pro-
jeto Pulmão Verde será apresenta-
do no Conselho Metropolitano do 
Porto e na CCDR-N, para que possa 
ser candidatado aos fundos comu-
nitários do próximo Quadro Comu-
nitário de Apoio.

município de paredes 
recebeu embaiXadores 
da américa latina

Com o objetivo de promover e 
divulgar oportunidades de negócio 
na América Latina, o Município de 
Paredes e a Casa da América Lati-
na promoveram, no passado dia 3 
de abril, uma reunião de trabalho 
entre empresários do concelho de 
Paredes e embaixadores de um 
conjunto muito diversificado de pa-
íses latino-americanos com repre-
sentação diplomática em Portugal.
 A visita teve o seu início com uma 
receção no edifício dos Paços do 

Concelho aos embaixadores e res-
ponsáveis diplomáticos da Argen-
tina, Brasil, México, Paraguai, Peru 
e República Dominicana. O encon-
tro prosseguiu depois ao longo da 
manhã com uma apresentação do 
Concelho de Paredes e das suas 
potencialidades e oportunidades 
de investimento, mas também com 
uma apresentação detalhada so-
bre o ambiente de negócios de cada 
um dos países representados, no-
meadamente, dos seus principais 

puLmão verde da área metropoLitana do porto

 Celso Ferreira, presidente da 
autarquia de Paredes, explica que 
este projeto para a salvaguarda e 
dinamização deste importante pa-
trimónio natural e paisagístico “é 
uma obrigação de todos e Paredes 
assume o desígnio de contribuir 
para o ordenamento do território 
metropolitano. Quando concluído, 
os cerca de 2,3 milhões de habitan-
tes da Área Metropolitana do Por-
to poderão usufruir de um espaço 
único e com as mesmas caracterís-
ticas do Parque de Monsanto”, es-
clareceu o edil.

indicadores económicos e enqua-
dramento fiscal e laboral.
 Os embaixadores tiveram ainda 
oportunidade de visitar uma em-
presa do concelho e estabelecer 
contactos privilegiados com em-
presários locais que pretendam 
ampliar os seus negócios para 
o outro lado do Atlântico, tanto 
pela via das exportações ou in-
ternacionalização, como pela am-
pliação da sua rede de contactos 
e parcerias locais.

momentos de descontração, 
promovendo a prática desporti-
va e hábitos de vida saudáveis.
 Ao longo de todo o dia, as ati-
vidades desenvolvidas foram di-
recionadas para tipos de público 
diferenciado. De manhã, crianças 
e jovens tiveram a oportunidade de 
participar em aulas de hip-hop, ao 
passo que durante a tarde foi a vez 
da população sénior usufruir das 
aulas de ginástica. Ao fim do dia, 
a aula de zumba animou todos os 
participantes, apelando ao conví-
vio e boa disposição.

Cerca de 80 jovens participa-
ram nos dias 14 e 15 de abril no 
VIII Fórum da Juventude, inicia-
tiva organizada pelo Pelouro da 
Juventude da Câmara Municipal 
de Paredes, no Auditório da Casa 
da Cultura. Sob o tema “Cidada-

viii fÓrum da 
Juventude

nia Europeia”, os participantes 
foram convidados a desenvolver 
atividades relacionadas com esta 
temática, como meio de apreensão 
de novas ideias e conceitos e de re-
flexão sobre o seu vínculo europeu 
enquanto cidadãos.
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centro de educação e sensibiliZação 
ambiental e rural abriu em paredes

O Município de Paredes inaugu-
rou no passado dia 21 de março, data 
em que se celebrou o Dia Mundial da 
Árvore, um novo Centro de Educação 
e Sensibilização Ambiental e Rural 
(CESAR).Durante a cerimónia, que 
envolveu um grupo de alunos da Es-
cola EB 2/3 de Cristelo, foram dadas 
a conhecer as valências do espaço 
e toda a história associada ao local. 
Localizado na freguesia de Vila Cova 
de Carros, num vale abundante em 
água e onde a paisagem tem carac-
terísticas ambientais, geológicas 
e patrimoniais de elevado interes-
se, o CESAR constitui-se como um 
espaço privilegiado de proteção e 
valorização do património cultural, 
focando-se no desenvolvimento de 
actividades para diferentes públicos, 
especialmente o escolar.
 O projeto tem como parceiro o 
Departamento de Geociências, Am-
biente e Ordenamento do Território 
da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade do Porto, entidade que 
“encontrou na Câmara Municipal 
de Paredes o interesse na preserva-

alia a vertente turística à preserva-
ção dos espaços e do ambiente, como 
salientou Celso Ferreira, presiden-
te da autarquia: “Esta é a prova de 
que podemos inovar sem estragar 
o passado. É importante que olhem 
para este território para perceber o 
equilíbrio que conseguimos aqui, de-
senvolvendo atividades turísticas e 
económicas e ao mesmo tempo con-

O Agrupamento de Escolas 
Daniel Faria, em Baltar tem a 
funcionar, desde o início do mês 
de março, um Centro para a Qua-
lificação e Ensino Profissional 
(CQEP) na Escola Secundária 
Daniel Faria. Com o objetivo de 
promover os 12 anos de escola-
ridade e efetuar a ponte entre a 
formação profissional e o merca-
do de trabalho, o CQEP permite 
dar resposta às necessidades 
das empresas e de todos os ci-
dadãos, incluindo aqueles que 
possuem algum tipo de deficiên-
cia e incapacidade, assegurando 
a sua integração na vida ativa e 
profissional. Com horários labo-
rais e pós-laborais, as formações 
do CQEP destinam-se a jovens 
com idade superior a 15 anos 
que frequentem ou tenham fre-
quentado o último ano de esco-
laridade do ensino básico (vul-
go 9º ano) bem como a adultos 
com idade igual ou superior a 18 
anos com 3 anos de experiência 
profissional em qualquer área e 
pretendam adquirir e reforçar 
competências.

cQep abre 
em baltar

associação para desenvolvimento 
de rebordosa vence 2º campeonato 
concelhio de boccia sénior

Integrado no Programa “Movi-
mento Sénior”, desenvolvido pelo 
Pelouro do Desporto do Município 
de Paredes, decorreu no Pavilhão 
Municipal Escolar de Paredes, a se-
gunda edição do Campeonato Con-
celhio de Boccia Sénior.
 Dividida em três fases, a compe-
tição disputou-se ao longo de qua-
tro meses, iniciando-se em janeiro, 
no Pavilhão Municipal de Vilela, 
disputando as últimas duas fases 
no Pavilhão Municipal Cidade de 
Gandra e no Pavilhão Municipal Es-
colar de Paredes, respetivamente.
 Ao todo, esta segunda edição do 
Campeonato contou com a parti-
cipação de 13 instituições do con-
celho, envolvendo 300 atletas se-
niores e mais de 60 equipas, num 
aumento de 50 por cento relativa-
mente à primeira edição. 

Competição envoLveu 60 equipas e mais de 300 atLetas

 Desportivamente, a Associação 
para o Desenvolvimento de Rebor-
dosa foi a grande vencedora, repe-
tindo a vitória do ano passado. Os 
restantes lugares do pódio foram 
ocupados pela Associação São Pe-
dro (Sobreira) e pelo Centro Socio-
educativo da Parteira 1.
 Para Cândido Barbosa, vereador 
do Desporto da Câmara Municipal 
de Paredes, “o sucesso desta edição 
está bem patente no número recor-
de de atletas e equipas inscritos, 
mas também no excelente ambien-
te em que decorreu toda a competi-
ção. São atividades como estas, em 
que as associações trabalham em 
conjunto e potenciam uma grande 
interação entre todos os nossos 
seniores, que contribuem para um 
convívio saudável e o fomento da 
prática desportiva”.

ção do território e na transmissão 
de boas práticas ambientais”, con-
forme destacou Alexandre Lima, 
docente daquela Universidade.

cÂmara municipal 
preserva espaço e suas 
valências

O edifício que hoje integra o CESAR 

foi reconstruído através de fundos 
comunitários e o terreno, que alber-
ga também o novo Campo de Golfe do 
Aqueduto, foi adquirido pela Câmara 
Municipal para preservar o antigo 
Aqueduto, uma infra-estrutura com 
mais de 500 anos que conduziu du-
rante séculos a água da nascente até 
à aldeia de Vila Cova de Carros.
 O espaço, com de cerca de 70.000m², 

servando e protegendo o ambiente e 
a nossa herança cultural.”
 A par do espaço físico, será pos-
sível explorar as zonas naturais ad-
jacentes ao local através de percur-
sos pedestres, permitindo o acesso 
às explorações mineiras, ao Aque-
duto de Cimo de Vila e a observação 
de rochas aflorantes e plantas au-
tóctones.
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miguel macedo 
entregou em baltar 
25 viaturas para o 
distrito do porto

O  O ministro da Administração 
interna, Miguel Macedo, presidiu 
no passado sábado, 12 de abril, 
em Baltar, à cerimónia de entrega 
de 25 novas viaturas no Distrito 
do Porto.
 A candidatura conjunta de 26 
Associações Humanitárias deste 
Distrito ao programa QREN/POVT 
permitiu a aquisição de diversos 
veículos destinados ao combate a 
fogos florestais, nomeadamente 
para as Associações Humanitárias 

de Bombeiros Voluntários de Bal-
tar, Lordelo, Paredes e Rebordosa.
 “Temos a consciência de que só 
conseguimos bons resultados em 
regime de cooperação. Esta can-
didatura é o espelho disso mes-
mo”, sublinhou Miguel Macedo 
durante a cerimónia realizada em 
Baltar.
 Na sessão solene foi ainda cele-
brado um protocolo entre a Auto-
ridade Nacional da Proteção Civil 
e a Federação dos Bombeiros do 

alunos da appis vão 
estagiar em londres

Durante sensivelmente um mês, 
15 alunos de Paredes vão estagiar 
em Londres no âmbito do Programa 
de Mobilidades Leonardo da Vinci.
 A iniciativa, que dá pelo nome de 
Work Like a Tourist, dirige-se a jo-
vens que frequentam os 10º, 11º e/ou 
12º ano de escolaridade nas áreas de 
turismo, gestão desportiva, assistên-
cia social, técnicas de apoio à infân-
cia, marketing e comunicação. 
 O objetivo principal do Work Like 
a Tourist é que os participantes de-
senvolvam, através de práticas for-
mativas em contexto de trabalho, 
as competências pessoais, sociais e 
profissionais que lhes facilite a sua 
inserção no mercado de trabalho, 
nacional ou europeu.
 A Associação Paredes pela Inclu-
são Social selecionou os participan-
tes, através de entrevistas individu-

ais aos candidatos, tendo em conta 
a sua formação e o seu percurso no 
âmbito do projeto EPIS, as carac-
terísticas económicas e sociais dos 
respetivos agregados familiares e a 
sua motivação para ingressar neste 
desafio. 
 Este projeto conta com uma par-
ceria com a entidade inglesa Kairos 
Europe, responsável pelo acolhimen-
to dos jovens, seleção das entidades 
em que realizarão o estágio, e pela 
preparação linguística. Cada mobili-
dade será certificada pelo Europssa 
Mobility e terá associado um plano 
de formação e de trabalho que cada 
participante deverá cumprir em vá-
rios setores de atividade relaciona-
dos com a sua área de formação. O 
estágio terá a duração de quatro se-
manas (160 horas), entre 27 de abril 
e 2 25 de maio, na cidade de Londres.

Distrito do Porto para o funciona-
mento de uma escola de bombeiros 
no norte do país.
 Pedro Mendes, vice-presidente 
da Câmara Municipal de Paredes, 
destacou, por sua vez, “o empe-
nho, o profissionalismo e a compe-
tência dos Bombeiros Voluntários 
para prosseguir aquela que é a no-
bre missão da Proteção Civil: a sal-
vaguarda e o socorro das pessoas 
e bens e a defesa do património e 
do ambiente”.

 
A empresa CT Cobert foi responsável pela doação de 3800 telhas para a 
reconstrução do telhado da Igreja de Duas Igrejas

O presidente da Câmara Muncipal 
de Paredes, em despacho de 9 de abril 
de 2014, delegou no vereador Manuel 
Fernando Rocha o Serviço Municipal 
de Proteção Civil.  Para além dos Pe-
louros de Desenvolvimento Munici-
pal, Oficinas e Equipamentos Móveis, 
Mercados e Feiras, Manuel Fernando 
Rocha passa a assumir a direção, em 
articulação com os organismos da 
administração pública, do Serviço 
Muncipal de Proteção Civil, ficando 
responsável pelo cumprimento dos 
planos de emergência e a coordena-

ção das ativida-
des a desenvolver 
naquele âmbito, 
designadamente 
em operações 
de socorro e 
assistência 
na iminên-
cia ou ocor-
rência de 
acidente 
grave ou 
catástro-
fe.

manuel fernando 
rocha com pelouro 
da proteção civil
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5ª corrida & caminhada solidária 
libertY seguros Juntou mais de 
2 mil participantes em paredes
Organizado pela Runporto com 
o patrocínio da Liberty Seguros e 
o apoio da Câmara Municipal de 
Paredes, através do seu Pelouro do 
Desporto, a 5ª edição, a Corrida & 
Caminhada Solidária Liberty Segu-
ros encheu as ruas de Paredes no 
passado domingo, 13 de abril.
  Pelo quinto ano consecutivo, a 
prova cumpriu uma missão soli-
dária com a sua realização: o valor 
angariado com as inscrições (dois 
euros por participante) reverteu a 
favor dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes e da EMAÚS – Associa-
ção de Apoio ao Deficiente Mental. 
Na edição deste ano, cada institui-
ção recebeu 2.116€.
  Bruno de Jesus, atleta do Sport 
Lisboa e Benfica e Marta Martins 
da equipa de Senhora do Desterro 
foram os vencedores da corrida 
deste ano, não dando hipóteses aos 
seus adversários.
  Nos três primeiros lugares mas-

reCeita angariada (2.116€) reverteu a Favor dos bombeiros voLuntários de paredes e da emaÚs – assoCiação de apoio ao deFiCiente mentaL

culinos, Bruno de Jesus (SL Benfi-
ca) completou a prova em 33m31s, 
seguido do colega de equipa, Miguel 
Borges, a 23s, enquanto Artur Rodri-
gues (CUA Benaventense) fechou o 
pódio com o tempo de 34m12s.
  Na corrida feminina, Marta Mar-
tins (Sra. Desterro) completou 
os 10 km da corrida em 39m55s, 
impondo-se Natércia Teixeira, do 
Amarante Running Team, e a Diana 
Almeida (SL Benfica), em 42m40s. 
Terminaram a corrida 521 atletas.
  “É sempre bom poder acolher es-
tes eventos, não só pelo seu carác-
ter solidário, mas também pelo que 
ele representa para o atletismo do 
Concelho de Paredes. Este domin-
go, tivemos uma manhã diferente 
em Paredes com muita gente na 
rua em prática desportiva e num 
convívio saudável”, salientou no fi-
nal Cândido Barbosa, vereador do 
Pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal de Paredes.
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Com uma localização privilegia-
da, no Largo da Estação de Paredes, 
junto a uma das principais entra-
das da cidade, a nova loja é muito 
mais do que um posto de turismo, 
proporcionando a quem a visita um 
vasto conjunto de recursos tecno-
lógicos com uma forte componente 
de interatividade.
 Privilegiando uma abordagem 
contemporânea e diferenciadora, 
o novo espaço disponibiliza, entre 
outras valências: vídeos promocio-
nais em ecrã panorâmico e tridi-
mensional, mesa interativa multi-

nova loJa interativa de turismo 
vai promover paredes em toda 
a região norte e espanha

sabia Que…

Além de proporcionar um 
atendimento sofisticado e 
personalizado ao visitante, 
este novo equipamento be-
neficiará das sinergias que 
se irão estabelecer entre as 
várias lojas interativas, com 
promoção cruzada sobre os 
vários concelhos e, princi-
palmente, com a plataforma 
tecnológica inovadora que 
irá suportar toda a atividade 
destas lojas?

segunda edição do Campeonato ConCeLhio de boCCia sénior 

“paredes está a 
crescer e a criar uma 
marca fortíssima”

“Paredes é hoje um exemplo 
nacional em termos de inovação 
e criatividade”, afirmou Melchior 
Moreira, presidente da Entidade 
de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, no seu discurso durante 
a cerimónia de inauguração.
 “A partir de hoje, passamos 
a trabalhar em rede e a vender 
Paredes como um destino tu-
rístico a conhecer e a visitar. 
Um destino que está a crescer 

e a criar uma marca fortíssima 
em termos de promoção, tanto 
a nível interno como interna-
cional. Agradeço esta aposta 
da Câmara Municipal, porque é 
assim que podemos alavancar 
a nossa economia nacional”, 
disse, ainda, Melchior Moreira 
durante cerimónia que marcou 
a abertura oficial da 17ª loja da 
rede Turismo Porto e Norte de 
Portugal.

meLChior moreira – pres. do turismo porto e norte de portugaL

touch, mapas e roteiros temáticos 
com os pontos de interesse do con-
celho, promotora virtual/TOMI 
(no exterior) e até aplicações para 
smartphones com a toda a infor-
mação turística local, entre outros.
 Promovendo a oferta global da 
Região, mas também a identidade e 
as características únicas do Muni-
cípio de Paredes, na Loja Interativa 
de Turismo é possível adquirir di-
versos produtos e serviços: livros, 
artesanato, bilhetes para espetácu-
los, brochuras turísticas, catálogos 
e merchandising cultural, servindo 

ainda o espaço para a promoção de 
exposições durante todo o ano.
 Da autoria do arquiteto Belém 
Lima, o edifício aloja ainda o Cen-
tro de Interpretação do Circuito de 
Arte Pública de Paredes, uma cole-
ção de obras de arte contemporâ-
nea, desenvolvidas por criadores 
nacionais e internacionais, disper-
sas pelo núcleo central da cidade.

uma nova etapa na 
promoção turística 
de paredes

“A abertura deste edifício marca 
uma nova etapa na promoção tu-
rística do concelho de Paredes, pas-
sando a ser o ponto de partida para 
quem quiser visitar a nossa cidade, 
hoje profundamente requalificada, 
e o nosso território”, afirmou Cel-
so Ferreira, presidente da Câmara 
Municipal, na cerimónia de inau-
guração deste novo equipamento, 
cofinanciado em 85% por fundos 
comunitários.
 “Apesar de a sua localização não 
ter sido consensual, a verdade é 
que este edifício está no sítio certo, 
junto a uma estação de caminhos 
de ferro que leva diariamente cen-
tenas de pessoas até ao Porto, mas 
que pode igualmente trazer muitos 
visitantes a Paredes. E esta não é 

só uma convicção”, enfatiza.
 Afinal, concretiza o autarca, “as 
estatísticas mais recentes ates-
tam que Paredes foi o concelho que 
mais cresceu em termos turísticos 
em toda a Áreas Metropolitana do 
Porto. A isso não será alheia a nos-
sa política de atração de investi-
mentos, iniciativas como o Art on 
Chairs ou projetos de requalifica-
ção como o Circuito de Arte Pública 
de Paredes”.
 Foi, aliás, a revelação da mais 
recente obra do Circuito de Arte 
Pública, um projeto da autoria dos 
alunos do Curso de Artes Visuais da 
Escola Secundária de Paredes, que 
marcou o primeiro momento oficial 
desta cerimónia.
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piloto de paredes 
faZ histÓria em daYtona

Chama-se João barbosa, é naturaL de rebordosa e triunFou peLa segunda vez na sua Carreira numa das CLássiCas mais 
importantes do automobiLismo mundiaL: as 24 horas de daytona

tudo através das minhas páginas 
do Facebook e do Twitter. Sempre 
senti um grande carinho do público 
em geral, nomeadamente por parte 
daqueles que seguem mais de perto 
a minha carreira. E claro que fiquei 
contente por lhes ter proporciona-
do mais uma vitória em Daytona.

Acha que, com este resultado, os 
órgãos de Comunicação Nacio-
nal portugueses vão começar a 
seguir a sua carreira com outra 
atenção?
A minha carreira já tem mais de 
25 anos e honestamente já estou 
habituado ao tipo de cobertura 
que é dado ao automobilismo em 
Portugal, salvo raras exceções. 
Em Portugal, continua a ser mais 
importante falar num jogador 
estrangeiro que vai se transferir 
para o Dubai ou para qualquer 
outro país do que realmente va-
lorizar os feitos alcançados por 
atletas portugueses. Mas isso 
nunca incomodou. Sei o meu va-
lor e que realmente me interessa 
é a imagem que passo dentro do 
meio. As equipas e os proprie-
tários das equipas sabem muito 
bem quem eu sou…

Qual vai ser o seu programa des-

Poderá não ser tão conhecido 
como Pedro Lamy ou Tiago Mon-
teiro, mas a verdade é que João 
Barbosa, natural da freguesia de 
Rebordosa, no concelho de Pare-
des, é um dos mais talentosos e 
bem-sucedidos pilotos portugue-
ses da sua geração.
 Aos 38 anos, João Barbosa 
sagrou-se, no início deste ano, 
vencedor das 24 Horas de Dayto-
na, nos Estados Unidos, uma das 
clássicas mais emblemáticas do 
automobilismo mundial e que 
marcou o arranque do novo cam-
peonato United Sports Car (USC).
 Este foi já o segundo triunfo do 
piloto de Paredes em Daytona, 
depois da vitória alcançada em 
2010, igualmente com um carro 
da equipa Action Express. Desta 
feita, João Barbosa partilhou o 
volante do Corvette com o brasi-
leiro Christian Fittipaldi e o fran-
cês Sébastien Bourdais. 

Qual o significado de mais uma 
vitória nas 24 Horas de Daytona?
É uma sensação excelente, pois 
Daytona sempre foi uma pista 
especial para mim. Ganhar duas 
vezes uma prova tão prestigiada 
como esta é quase inexplicável, 
sobretudo neste ano que marca o 
arranque de um novo campeona-
to nas corridas de endurance nos 
EUA. É sempre bom ganhar a pri-
meira corrida de uma nova era.

o paredense João 
barbosa voltou 
a faZer histÓria 
no automobilismo 
português ao 
conseguir a sua 
segunda vitÓria nas 
24 horas de daYtona

portivo até ao final da época?
Vou disputar o novo campeonato 
(USC) com a equipa Action Ex-
press Racing, ao volante de um 
Corvette Prototype. Vai ser um 
ano muito exigente, mas que to-
dos na equipa estamos ansiosos 
por enfrentar.

Sente alguma amargura por não 
ter feito carreira na Europa?
Absolutamente nada! Estou mui-
to contente que a minha carreira 
tenha prosseguido aqui nos Es-
tados Unidos. Acho que existem 
bastante mais oportunidades 
aqui e neste momento acho que o 
futuro dos Sportscar será muito 
promissor!

Pensa terminar a carreira nos 
Estados Unidos?
Sim. Enquanto me sentir compe-
titivo, e espero que ainda seja por 
muitos anos, quero continuar a 
correr aqui! Sinto-me muito bem 
e acho que ainda tenho uns bons 
anos de corridas pela frente.

Está a viver em definitivo nos 
EUA?
Sim. Mudei-me para os Estados 
Unidos há pouco menos de 3 anos 
e acho que não poderia ter esco-
lhido melhor altura!

De que tem mais saudades de 
Portugal?
Sobretudo da família e dos ami-
gos. Felizmente, com as tecnolo-
gias que hoje temos disponíveis, 
as distâncias encurtam-se um 
pouco e conseguimos manter um 
contacto regular...

Os EUA são mesmo a “terra das 
oportunidades”?
Para mim foram! Acho que uma 
pessoa que seja trabalhadora, te-
nha vontade e seja profissional, 
consegue vingar aqui com algu-
ma facilidade.

preparar a corrida e todo esse 
empenho e dedicação produziu 
os seus frutos, porque ganhámos 
uma corrida muito competitiva.

Qual foi a maior dificuldade vivi-
da durante a prova?
Sem dúvida, os muitos carros em 
pista e com andamentos tão va-
riados… No entanto, também devo 
salientar a penalização de 70 se-
gundos que me foi imposta na 
sequência de um incidente com 
um carro da classe GTD, quando 
faltavam seis horas para o final 
da corrida. O esforço que tivemos 
que fazer para recuperar o tempo 
perdido foi muito grande, mas fe-
lizmente conseguimos dar a volta 
por cima.

Como sentiu o apoio dos portu-
gueses depois da vitória?
O apoio foi muito grande, sobre-

Qual foi segredo para esta vitória?
Ter um carro sempre muito fiável 
e competitivo que nos permitiu 
andar sempre nos três primeiros 
lugares. A equipa trabalhou mui-
tíssimo durante o inverno para 
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divisão de pLaneamento e gestão 
urbanístiCa

pelouro do urbanismo

aviso
licenciamento de operaçÕes de 

loteamento urbano nº 24/85
4º aditamento ao alvará nº 31/85 

pedro dinis da silva mendes, vereador do pelouro, 
faz saber, nos termos do decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de dezembro, na redação atualizada, e em confor-
midade com o meu despacho datado em 2014/02/24, 
foi concedido a ana maria barbosa Ferreira, niF 
187164983, a alteração ao alvará de loteamento nº 
31/85, processo nº 24/85, em nome de João mário 
Fernandes da siLva e outro, relativamente ao 
aumento da área de construção e da mancha de im-
plantação e alteração do destino, passando o lote a 
ter a seguinte descrição: 
Lote nº 2 com a área de 494m2, destinado à habi-
tação e comércio, com a área de implantação de 
120m2, área de construção de 360m2, composto 
por 3 pisos (cave+r/c+andar). 
o prédio situa-se em travessa de s. José (Lu-
gar de moinho), freguesia de CasteLões de 
Cepeda -paredes, deste concelho. 
para conhecimento geral vai o presente ser pu-
blicado no boletim municipal, jornal de expansão 
local e na página da internet do município. 
e esperança Cardoso, gestora de procedimento, 
o redigiu. 

paredes, em 18 de março de 2014

o vereador do pelouro,
pedro dinis da silva mendes

divisão de pLaneamento e gestão 
urbanístiCa

pelouro do urbanismo 

aviso
licenciamento de operaçÕes de 

loteamento urbano nº 10/87
1º aditamento ao alvará nº 1/89

 
pedro dinis da silva mendes, vereador do pelouro, 
faz saber, nos termos do disposto do decreto-Lei 
nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atua-
lizada, e em conformidade com o meu despacho 
datado de 2014/03/10, foi concedido a mário Joa-
quim dos santos magaLhães, niF 137706936, 
a alteração ao alvará de loteamento nº 1/89, pro-
cesso nº 10/87, em nome CarLos LeaL paCheCo, 
relativamente à retificação da área do referido 
lote, bem como a divisão do mesmo em dois lotes, 
sendo constituídos os lotes 5 e 6, passando os 
mesmos a ter a seguinte descrição: 
Lote nº 5 com a área de 742m2, a construção (pro-
cesso nº 118/89) nele inserida destina-se a habi-
tação unifamiliar, com a área de implantação de 
116,50m2, área de construção de 286m2, compos-
to por 2 pisos (r/c+1) e anexo com 58m2. 
Lote nº 6 com a área de 490m2, a construção 
(processo nº 994/92) nele inserida destina-se a 
comércio/serviços, com a área de implantação de 
242m2, área de construção de 353m2, composto 
por 2 pisos (r/c+1) e anexo com 23m2.
o prédio situa-se em Lugar de FábriCa, fregue-
sia de viLeLa, deste concelho. 
para conhecimento geral vai o presente ser pu-
blicado no boletim municipal, jornal de expansão 
local e na página da internet do município. 
e esperança Cardoso, gestora de procedimento, 
o redigiu. 

paredes, em 25 de março de 2014

o vereador do pelouro,
pedro dinis da silva mendes

aviso

a Câmara municipal de paredes, torna público 
que decidiu iniciar o procedimento administrati-
vo com vista à emissão do alvará de concessão da 
(o) seguinte sepulturas/jazigos/terrenos, aten-
dendo à falta do título que originou a concessão 
ou de documentos que comprovam o trato suces-
sivo: 
• sepultura/Jazigo duplo com os nº 27 e 
28, Canteiro n.º 15 – requerente: maria do rosá-
rio Cruz de bragança tavares Coelho da silva
para os devidos efeitos, cita-se os eventuais ti-
tulares de direito da concessão em causa, para 
querendo, se habilitarem à referida sepultura/
Jazigo no prazo de 60 dias a contar da publicação 
do presente edital.
Findo o prazo estabelecido e não havendo even-
tuais interessados a reclamar a sucessão da con-
cessão, será a sepultura/Jazigo concessionada 
aos interessados, através da emissão de alvará 
emitido por este município.
para constar se publica o presente edital

paredes e paços do Concelho, 27 de março de 
2014. 

o presidente da Câmara,
Celso manuel gomes Ferreira

edital

25/03/2014

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 setembro, 
Faz aFixar nos Lugares de estiLo, as deLibe-
rações, bem Como as deCisões destinadas a 
ter eFiCáCia externa da reunião ordinária 
de 2014/03/25, desta Câmara muniCipaL.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 
realiZada em 2014/03/05 - para discussão e 
votação
a Câmara muniCipaL deLiberou, por unanimi-
dade, aprovar a ata de 2014/03/05

6 - modificação ao orçamento ano 2014 - 1ª 
revisão à despesa e pam - para discussão 
e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maioria, 
Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos Con-
tra do ps, propor à assembLeia muniCipaL 
de paredes que aprove a 1ª revisão orça-
mentaL e ao pLano de atividades muniCipais 
nos moLdes apresentados

7 - amiparedes - agência municipal de in-
vestimento de paredes, e.m. - proposta 
de orientaçÕes estratégicas da empresa 
até ao termo do mandato dos membros do 
conselho de administração - para discus-
são e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maioria, 
Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos Con-
tra do ps, aprovar as orientações estra-
tégiCas da amiparedes para o mandato do 
atuaL ConseLho de administração. 

8 - amiparedes - agência municipal de inves-
timento de paredes, e.m.,s.a. - proposta de 
contrato - programa Que regula o desen-
volvimento da empresa - para discussão e 
votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maioria, 
Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos Contra 
do ps, propor à assembLeia muniCipaL de pa-

redes que aprove o Contrato programa a 
CeLebrar Com a amiparedes nos moLdes em 
que Foi apresentado

9 - concessão de incentivos ao investi-
mento em paredes - vYgon portugal - pro-
dutos médicos e farmacêuticos, lda. - dis-
cussão e votação
a Câmara muniCipaL deLiberou, por unani-
midade, aprovar o Contrato de investimen-
to a CeLebrar Com a soCiedade denomidada 
“vygon portugaL – produtos médiCos e 
FarmaCêutiCos, Lda” e, desta Forma, apro-
var também, no seguimento das deLibera-
ções Já tomadas peLa assembLeia muniCi-
paL de paredes, o programa de inCentivos 
nos moLdes apresentados.

10 - cedência a terceiros da loJa do mer-
cado de paredes, nº 11 - para discussão e 
votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por unani-
midade, aprovar a proposta de FormaLiza-
ção do Contrato de CedênCia do direito de 
uso da LoJa nº 11 do merCado de paredes, 
nos preCisos termos em que Foi apresen-
tada

11 - emissão de parecer prévio e abertu-
ra de procedimento - aJuste direto para 
aQuisição de serviços Juridicos (mp/437/
ad/s - 2014) - para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

12 - emissão de parecer prévio e abertura 
de procedimento - aQuisição de serviços 
Juridicos - aJuste direto (mp/438/ad/s - 
2014)- para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada

13 - emissão de parecer prévio e abertu-
ra de procedimento - aJuste direto para 
aQuisição de serviços de topografia 
(mp/442/ad/s -2014)- para discussão e vo-
tação 
por proposta do senhor presidente o pre-
sente assunto Foi retirado FaCe á deCisão 
de exeCutar estes trabaLhos Com reCur-
so a meios próprios 

14 - emissão de parecer prévio e abertu-
ra de procedimento - aJuste direto para 
aQuisição de serviços de formação tipo-
logia 3.4 Qualificação profissionais ad-
ministração pÚblica (mp/436/ad/s - 2014) 
- para ratificação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, ratiFiCar o despaCho que 
autorizou Contratação da prestação de 
serviços, em títuLo reFerenCiada 

15 - aJuste direto para aQuisição de ser-
viços de produção eXecutiva para imple-
mentação do art on chairs internacional 
- procº mp/467/ad/s-2014 - parecer prévio - 
para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

16 - aJuste direto para aQuisição de ser-
viços para comissariado, gestão, pro-
dução e acompanhamento das ativida-
des internacional design competition e 
programa design&industria no ambito 
do evento art on chairs internacional-
procºmp/441/ad/s-2014 parecer prévio - 
para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

17 - aJuste direto para aQuisição de ser-
viços de clipping de imprensa nacional e 
internacional no Âmbito da comunicação 
e publicidade do evento art on chairs in-
ternacional - procº mp/520/ad/s-2014 pa-
recer prévio - para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

18 - aJuste direto para aQuisição serviços 
para comissariado, gestão e acompanha-
mento das residencias de design more 
design more industrY design gráfico de 2 
eXposiçÕes e design das atas da conf. de-
sign e industria, no ambito do evento art 
on chairs internacional pºmp/525/ad/s - 
para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

19- aJuste direto para aQuisição de servi-
ços para comissariado, gestão, produção 
e acompanhamento da atividade duets no 
ambito do evento art on chairs interna-
cional - procº mp/519/ad/s-2014 parecer 
prévio - para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

20 - aJuste direto para aQuisição de servi-
ços para comissariado, gestão e acompa-
nhamento da itinerÂncia internacional 
do art on chairs internacional - art on 
chairs in the World - procº mp/526/ad/s-
2014 parecer prévio - para discussão e 
votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada

21 - aJuste direto para aQuisição de ser-
viços para a criação e produção de um 
programa cultural no ambito do art on 
chairs internacional - procº mp/524/ad/s-
2014 parecer prévio - para discussão e 
votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

22 - aJuste direto para aQuisição de ser-
viços para o desenvolvimento de açÕes 
de comunicação e divulgação do art on 
chairs internacional Junto da popula-
ção local - procº mp/548/ad/s-2014 pare-
cer prévio - para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

23 - aJuste direto para aQuisição de servi-
ços de impressão e aplicação de suportes 
de comunicação destinados á comunica-
ção local do evento art on chairs inter-
nacional - procº mp/551/ad/s-2014 parecer 
prévio -para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por maio-
ria, Com 5 votos a Favor do psd e 4 votos 
Contra do ps, emitir pareCer FavoráveL à 
Contratação da prestação de serviços, em 
títuLo reFerenCiada 

24 - pedidos de isenção do pagamento 
da tarifa de resíduos sÓlidos urbanos - 
para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por unani-
midade, aprovar, nos termos e Fundamen-
tos Constantes dos reLatórios soCiais, a 
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isenção da tariFa de resíduos sóLidos ur-
banos por diFiCuLdades eConómiCas, bem 
Como o perdão da dívida existente em todas 
as situações em que a mesma se apLique, 
ConForme a inFormação apresentada

25 - pedido de licenciamento (autoriZação 
especial) de venda ambulante para venda 
de cereJas, na rotunda de sobreiros - so-
brosa, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário - para discussão e votação 
a Câmara muniCipaL deLiberou, por unanimi-
dade, autorizar a venda ambuLante de Ce-
reJas na rotunda de sobreiros, Freguesia 
de sobrosa, ao muníCipe e requerente nome 
do beneFiCiário, nos termos propostos na 
inFormação

26 - 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 reFerido pedido de apoio 
nos termos e Fundamentos Constantes do 
reLatório soCiaL 

27 - 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 reFerido pedido de apoio 
nos termos e Fundamentos Constantes do 
reLatório soCiaL 

28 - 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 Câmra muniCipaL deLiberou, por unanimi-
dade, aprovar o reFerido pedido de apoio 
nos termos e Fundamentos Constantes do 
reLatório soCiaL 

29 - 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 reFerido pedido de apoio 
nos termos e Fundamentos Constantes do 
reLatório soCiaL 

30 - pedido de apoio para aQuisiçao 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 reFerido pedido de apoio 
nos termos e Fundamentos Constantes do 
reLatório soCiaL 

31 - 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 reFerido pedido de apoio 
nos termos e Fundamentos Constantes do 
reLatório soCiaL 

32 - pedido de apoio para medicação, em Que 
é reQuerente nome do beneficiário, no Âm-
bito 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 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 reFerido pedido de apoio 
nos termos e Fundamentos Constantes do 
reLatório soCiaL

34 - pedido de apoio para aQuisiçao de ca-
deira de rodas, 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

35 - pedido de apoio no Âmbito da ação so-
cial escolar - anulação da divida, refe-
rente aos meses de fevereiro e março de 
2014 da aluna nome do beneficiário - para 
discussão e votação
a Câmara muniCipaL deLiberou, por unanimi-
dade, aprovar o pedido de anuLação da dívi-
da nos termos e Fundamentos Constantes 
da reFerida inFormação

36 - transferencia de verbas para as esco-
las de paredes do ensino básico 2º e 3º ci-
clo e secundário, incluíndo o colégio casa 
mãe, para aQuisição dos serviços neces-
sários à produção do cadeira parade no 
Âmbito da iniciativa “art on chairs” - para 
discussão e votação

a Câmara muniCipaL deLiberou, por unanimi-
dade, aprovar a transFerênCia de verbas, 
bem Como a minuta do protoCoLo a CeLe-
brar, nos termos e Fundamentos Constan-
tes da inFormação. mais deLiberou que, 
atendendo à neCessidade de aprovação da 
revisão orçamentaL hoJe aprovada e reme-
tida à assembLeia muniCipaL, e tendo ainda 
presente a urgênCia da transFerênCia, 
esta se eFetive e seJa posteriormente rati-
FiCada peLa assembLeia muniCipaL

37 - toponímia na freguesia de gandra - 
para discussão e votação
a Câmara muniCipaL deLiberou, por unanimi-
dade, aprovar as partes desenhadas sobre 
toponímia na Freguesia de gandra nos ter-
mos propostos

38 - processos de pedidos de isenção de 
taXa - para discussão e votação
a Câmara muniCipaL deLiberou, por unani-
midade, e tendo por base as inFormações 
téCniCas que sustentam as propostas de 
deCisão, Com as quais se ConCorda, deFerir 
o pedido de nome do beneFiCiário e marido 
nome do beneFiCiário, bem Como indeFerir o 
pedido de nome do beneFiCiário

e eu verónica de brito Castro, Chefe da divisão ad-
ministrativa, o subscrevi.
a Chefe de divisão administrativa,

paredes e paços do Concelho, 26 de março de 
2014.

o presidente da Câmara,
Celso manuel gomes Ferreira

CONSULTE A PROGRAMAÇÃO
INFOLINE: biblioteca@cm-paredes.pt | 255 788 921

Mais do que uma simples biblioteca... 

Banco Local de Voluntariado
Município de Paredes

A peça que falta és tu! Ajuda-nos a ajudar!
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eXposiçÕes

artesemparedes

data: 5 a 25 de maio
local: Casa da Cultura de paredes
horário: de segunda a sexta das 9h00 
às 12h30 e das 14h00 às 17h30
sinopse: a escola secundária de 
paredes apresenta a exposição 
“artesemparedes”, com trabalhos 
realizados pelos alunos de artes visuais 
do estabelecimento de ensino. 

teatro

“a promessa” 
data: 3 de maio
hora: 21h30
local: Centro social de Cête
sinopse: o grupo Cêteatro estreia a 
peça “a promessa”, escrita em 1957 por 
bernardo santareno. a obra retrata a 
trama de um casal que vê a sua intimidade 
perturbada por um voto de castidade 
que fizeram e pela tensão originada pela 
presença um cigano por eles recolhido.

cásina
data: 10 de maio
hora: 21h30
local: salão da Junta de Freguesia de 
rebordosa
sinopse: o grupo de teatro os 
expansivos de Lordelo estreia “Cásina”, 
da autoria de plauto, uma peça de acção 
contínua, plena de fantasia burlesca e 
marcada por uma exuberante explosão 
de humor incontido, apresentado num 
evidente crescendo cómico.

esta noite improvisa-se
data: 10 e 24 de maio – 21h00
11 e 25 de maio – 16h00
local: auditório da Casa da Cultura de 
paredes
sinopse: inserida na programação 
do programa palcos do românico, 
a peça “esta noite improvisa-se” é 
uma tragicomédia da autoria de Luigi 
pirandello, agora apresentada pelo grupo 
de teatro de vandoma num espetáculo 
que retém os velhos esquemas de criação 
teatral baseados na arte do improviso.

programa famílias 
– o patinho feio
data: 18 de maio
hora: 16h00
local: Casa da Cultura de paredes
pÚblico: maiores de 4 anos
informaçÕes e reservas: Casa 
da Cultura de paredes - 255 780 446 
Levantamento dos bilhetes até dia 16 
de maio.
sinopse: a obra de hans Christian 
andersen é interpretada num teatro 
musical de marionetas onde o patinho 
Feio, inspirado no universo da banda 
desenhada, é reproduzido para a cena 
onde se fundem pictoricamente o 2d 
das marionetas com o 3d dos atores, 
numa simbiose perfeita com a música 
e o canto ao 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 maio
hora: a partir das 10h00 e/ou a 
partir das 15h00

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

desporto

caminhada do dia da mãe
data: 4 de maio
local de partida: igreja matriz de 
recarei
inscriçÕes: 3 euros
informaçÕes: Junta de Freguesia de 
recarei  
224 334 262 | freguesiaderecarei@
portugalmail.pt
sinopse: a Junta de Freguesia de 
recarei organiza a Caminhada do dia 
da mãe pelas principais artérias da 
freguesia, cujas receitas revertem 
a favor da Liga portuguesa Contra o 
Cancro.

caminhada d’ouro
data: 11 de maio
local de concentração: Junta de 
Freguesia de baltar
hora: 8h00
informaçÕes: atividade limitada 
a 30 participantes. 22 415 16 98 | 
freguesiabaltar@sapo.pt 
sinopse: a Caminhada d’ouro 
inclui visita guiada ao Centro de 
interpretação das minas de Castromil e 
banjas e percurso pedestre.

i gala aliados fc lordelo
data: 31 de maio
local: auditório da Fundação a Lord
sinopse: a i gala dos aliados Futebol 
Clube de Lordelo vem galardoar os 
atletas, treinadores e entidades que se 
destacam e/ou se destacaram ao longo 
das épocas desportivas do clube, numa 
cerimónia que contará com momentos 
musicais e com a presença de várias 
personalidades ligadas ao clube.

5ª invista – feira de 
emprego, formação e 
empreendedorismo
data: de 7 a 9 de maio
hora: das 9h00 às 18h00
local: pavilhão rota dos móveis, 
Lordelo
sinopse: a invista vai já na 5ª 
edição e promete ajudar a encontrar 
soluções e meios para a progressão 
do seu percurso académico e 
profissional. nesta feira estarão 
presentes várias entidades nas 
áreas da formação, empresas de 
recrutamento e seleção, ieFp e 
entidades de apoio à criação do 
próprio negócio, para que possa 
encontrar o caminho profissional e 
formativo que ambiciona.

a birra do morto
data: 23 de maio
hora: 21h30
local: auditório da Casa da Cultura de 
paredes
sinopse: o grupo de teatro da 
associação altis Clube de paredes estreia 
a peça da autoria de vicente sanches que 
é uma farsa trágica de potencial cómico 
sobre um morto que se recusa a morrer 
desprezando todos os argumentos que as 
personagens lhe apresentam

mÚsica

concerto comemorativo 
do dia da europa 
data: 7 de maio
hora: 9h30
local: auditório da Casa da Cultura de 
paredes
sinopse: em parceria com a eb 2,3 de 
paredes, a orquestra de sopros do 2º 
Ciclo e o Coro do 2º ciclo, sob direção 
dos professores Frederic Cardoso e 
Fabiana magalhães respetivamente, 
assinalarão este dia com um momento 
musical no auditório da Casa da Cultura 
de paredes.

concerto didático: 
orQuestra de cordas e 
orQuestra de guitarras
data: 7 de maio
hora: 16h30
local: Centro escolar de paredes
sinopse: a orquestra de Cordas e 
a orquestra de guitarras dirigidas 
respetivamente pelos professores 
sérgio Calisto e daniel Lemos farão 
uma breve apresentação musical, 
como meio de promoção do trabalho 
desenvolvido no Conservatório de 
música de paredes.

concerto didático: 
orQuestra de sopros 2º 
ciclo
data: 8 e 15 de maio
hora: 11h30
local: Centro escolar de paredes
sinopse: apresentação musical da 
orquestra de sopros do 2º Ciclo dirigida 
pelo professor Frederic Cardoso.

81º aniversário 
da cooperativa de 
eletrificação a lord
data: 10 de maio
hora: 21h30
local: auditório da Fundação a Lord
sinopse: por motivo do 81º aniversário 
da Cooperativa a Lord, a orquestra da 
Fundação a Lord fará um espetáculo 
comemorativo da data.

iv mostra musical – 
villagarcia de arousa
data: 10 e 11 de maio
hora: 11h30
local: villagarcia de arousa

sinopse: a convite da Câmara 
municipal de paredes, o Conservatório 
de música de paredes irá participar 
na iv mostra musical de villagarcia de 
arousa. os alunos participantes são 
tiago gonçalves e vera dias (Clarinete), 
paulo Costa (trompa) e João gil Ferreira 
(guitarra) das classes dos professores 
Frederic Cardoso, marco maia e daniel 
Lemos.

mesa
data: 24 de maio
hora: 21h30
local: auditório da Fundação a Lord
sinopse: os portuenses mesa 
proporcionam um espectáculo que 
junta as músicas já conhecidas pelo 
público e o seu mais recente álbum, 
“pés que sonham ser cabeças”.

concerto douro tango
data: 30 de maio
hora: 21h30
local: Casa da Cultura de paredes
sinopse: o grupo douro tango é 
composto por Fátima neto na voz e 
violoncelo, vítor soares no cajon e 
ricardo sousa no acordeão, detendo 
nos tangos de astor piazzolla e Carlos 
gardel o seu principal repertório. 
Com a apresentação dos bailarinos 
Joana Carvalho e Jorge salgado, o 
grupo pretende criar um verdadeiro 
ambiente de uma “milonga” argentina.

mÚsica entre paredes
data: 31 de maio
hora: 21h30
local: Casa da Cultura de paredes
sinopse: a 2ª edição do música entre 
paredes tem em cartaz os concertos 
de noiserv, grutera e trust youth. 
ao longo de todo o dia diversas 
actividades complementarão o 
cartaz - desde uma nova edição da 
Feira aprumada a uma exposição do 
cartoonista nélson maia.

WorKshop de mÚsica 
para pais
data: todas as quartas feiras até 11 
de junho
local: Conservatório de música de 
paredes
horário: das 18h15 às 19h00
informaçÔes: inscrição gratuita 
nos serviços administrativos do 
Conservatório
sinopse: Workshop destinado a 
pais e encarregados de educação de 
alunos do 2º e 3º ciclo do Curso básico 
de música que pretendam aprender 
técnicas para auxílio aos mais 
pequenos no estudo da disciplina de 
formação musical.

apresentação do livro 
“anatomia de um amor”

data: 9 de maio
hora: 21h00
local: Junta de Freguesia de 
rebordosa
sinopse: Carlos da Fonseca 
apresenta o seu livro “anatomia 
de um amor”, numa cerimónia que 
contará com a presença de paulo 
Ferreira como orador convidado e 
momentos musicais a cargo do grupo 
rebord’arte havendo ainda espaço 
para declamação de poesia.

mais novos

anim’arte: 
grávida no coração
data: 10 de maio
hora: 15h00
local: biblioteca municipal de paredes
pÚblico: mães e filhos dos 3 aos 10 
anos
lotação: 15 crianças
informação: pré-inscrição através 
do número 255 788 976 ou do e-mail 
biblioteca@cm-paredes.pt
sinopse:  atividade dedicada à mãe 
e aos seus filhos, composta por um 
atelier onde a temática familiar será 
abordada através da história “grávida 
no Coração” de paula pinto da silva

a maior flor do mundo
data: 24 de maio
hora: 15h00
local: biblioteca municipal de 
paredes
pÚblico: Crianças dos 3 aos 10 
anos
lotação: 15 crianças
informação: pré-inscrição 
através do número 255 788 976 ou 
do e-mail biblioteca@cm-paredes.
pt
sinopse: o livro de José saramago 
serve de base para este atelier 
que promete dar a conhecer a 
obra infantil do autor, que será 
explorada pelos mais pequenos.

hora do conto:
a fada oriana

data: 6, 13, 14 e 28 de maio
hora: horários a consultar
local: biblioteca municipal de 
paredes
lotação: 1 turma
pÚblico: alunos do pré-escolar e do 
1.º ciclo do município de paredes
informação: necessária pré-
inscrição através dos números 255 
788 976 | ou do e-mail biblioteca@
cm-paredes.pt 
sinopse: a hora do Conto tem como 
objetivo promover um maior interesse 
pela leitura e saber despertar na 
criança novas formas de contacto 
com os livros. no mês de maio, o livro 
“Fada oriana”, de sophia de melo 
breyner, é a história a ser conhecida e 
explorada pelos mais novos.
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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



PROGRAMA
07h30m: Abertura das mesas para entrega dos dorsais e brindes

09h00m: Início do Trail

09h30m: Animação, Aula de Aquecimento com Ana Viriato
  (Parque do ChillOut – Gandra)

10h00m: Início da Corrida | Caminhada

11h15m: Lanche – Oferta para todos os participantes
  (Parque da Junta de Freguesia de Gandra)

11h45m: Início da entrega de Troféus

Percurso das Provas:
Caminhada: 5km

Corrida: 10km
Trail: 20km

Inscrições até dia 24 de maio (ou limite de 2.000 participantes),
na receção do ChillOut, Junta de Freguesia de Gandra

ou on-line (www.corridadocoracao.net)

Preço da Inscrição: 5 corridas (caminhada ou corrida) 7,5 corridas
(Trail), Inclui T-shirt, Boné, Água e Lanche

Receita Angariada reverte a favor do Centro Social e Paroquial de S. Miguel 
de Gandra e Agrupamento de Escuteiros de Gandra. A receita da venda de 

bebidas reverte a favor da Comissão de Festas da Cidade de Gandra.


