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Caro (a) Munícipe,
 
Da edição deste Boletim Municipal quero destacar dois assuntos que são tratados mais à frente: a redução 
do prazo médio de pagamento a fornecedores e os investimentos privados que criaram novos postos de 
trabalho no nosso concelho.

Comecemos pelo primeiro assunto: A Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) publicou recentemente 
um relatório com o prazo médio de pagamento a fornecedores que confirma, de forma cabal e oficial, o es-
forço que o Município de Paredes tem feito para ser uma Câmara de boas contas. Se no final de 2012 demo-
rávamos, em média, 283 dias a pagar aos nossos fornecedores, chegamos ao final de 2013 com este prazo 
reduzido para aproximadamente um terço, ou seja, 104 dias. A meta para este ano é passar esse prazo para 
menos de 90 dias.

Não seria sério ignorar que esta redução do prazo médio de pagamento para um terço foi conseguida num 
contexto económico nacional absolutamente excecional, em que o Município sofreu cortes nas transfe-
rências do Estado Central como não há memória, exprimindo um esforço financeiro significativo. Mesmo 
assim, cumprimos o nosso objetivo.

O segundo destaque vai para a captação de investimentos privados. Através da Agência Municipal de Inves-
timentos, a autarquia conseguiu captar dois importantes investimentos no valor de cinco milhões de euros 
e que vão criar, para já, 150 novos postos de trabalho, embora a perspetiva é que esse número seja bastante 
maior. Este é o resultado de um trabalho silencioso, demorado, que começa agora a dar frutos. É o resultado 
de um compromisso de responsabilidade e de confiança. Responsabilidade em promover o investimento, 
confiança na criação de emprego e de riqueza no concelho de Paredes.

Estes resultados não são um prémio e muito menos uma benesse: são os resultados de um compromisso 
muito exigente, de um exercício de responsabilidade e defe-
sa do interesse do nosso Concelho, num momento tão 
exigente e difícil com este.

Governar com responsabilidade exige tempo. 
Um tempo que, por vezes, vai para lá dos tempos 
dos partidos políticos, dos tempos das eleições. 
Mas quando se governa com os olhos postos 
no superior interesse do Concelho de Paredes, 
não há porque recear: os resultados aparecem. 
Foi assim com Art on Chairs, que a seu tempo 
recebeu a distinção de Melhor Projeto Europeu 
do Ano. Foi assim com os Centros Escolares, 
tantas vezes alvo da incompreensão, que agora, 
dizem as notícias, parecem ser na região os mais 
ajustados à realidade e ao universo escolar. 

Este é o tempo de nos concentrarmos 
no essencial para o Concelho 
de Paredes, sem estarmos 
preocupados com resultados 
imediatos. O tempo, esse que 
chega sempre, encarregar-
se-á, como aconteceu agora, 
de mostrar os resultados. 
 
Bem Haja.

Celso Ferreira,
Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes

eQuipa de paredes é campeã nacional
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eQuipa de paredes conQuista 
título nacional de pÓlo aQuático

uma proeZa inédita no concelho a nível coletivo

Pela primeira vez na sua histó-
ria, Paredes conquistou um título 
coletivo de Campeão Nacional da 
1ª Divisão. 
 A inédita proeza foi consegui-
da pela equipa de Pólo Aquático 
do Paredes – Rota dos Móveis, 
no final do segundo jogo do play-
off frente ao Fluvial Portuense, 
disputado no passado dia 17 de 
maio, no Porto.
 No jogo inaugural desta fase 
final, disputado na Piscina Muni-
cipal Rota dos Móveis, em Reca-
rei, a equipa de Paredes já tinha 
ganho por 14-12, após a marcação 
de grandes penalidades. Agora 
em casa do adversário, a forma-
ção de Paredes voltou a impor a 
sua lei, derrotando o Fluvial Por-
tuense por 9-7, resultado que lhe 
permitiu, desde logo, festejar o 
título de Campeão Nacional Sé-
nior da 1ª Divisão, após o 3º lugar 
conquistado há um ano.
 “O próximo objetivo é agora lu-
tar pela Taça de Portugal”, apon-
tou José Luís Teixeira, responsá-
vel pela Secção Autónoma de Pólo 
Aquático dos Serviços Sociais da 
Câmara Municipal de Paredes. 
“Sempre tivemos a esperança de 
retribuir ao Município de Paredes 
todo o apoio que sempre prestou 
a esta equipa, quer a nível logís-
tico como financeiro. O sonho 
sempre esteve presente e hoje foi 
cumprido”, afirmou.

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes fez ques-
tão de receber os novos Cam-
peões Nacionais no edifício dos 
Paços do Concelho, juntamente 
com alguns vereadores e o pre-
sidente da Assembleia Munici-
pal, Granja da Fonseca, que há 
cerca de 20 anos esteve origem 
na Secção de Pólo Aquático.
 “Este não é um dia qual-
quer para Paredes. Hoje é o 
dia em que festejamos o pri-
meiro título nacional coletivo 
de uma equipa de Paredes. Já 
tínhamos muitas estrelas in-
dividuais, que ganharam títu-
los nacionais e até europeus, 
mas vocês são os primeiros a 
conquistar um título coletivo. 
Obrigado pelo prestígio e pela 
honra que nos dão”, elogiou 
Celso Ferreira.

campeÕes 
nacionais 
recebidos 
na cÂmara 
municipal
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paredes vai acolher 
nova unidade industrial 
da vYgon portugal

A Câmara Municipal de Paredes, 
através da sua Agência Municipal 
de Investimento – a AMIParedes, 
acaba de garantir mais um avulta-
do contrato de investimento para o 
concelho que irá criar cerca de 100 
postos de trabalho diretos, 20 dos 
quais já numa primeira fase.
 O contrato de investimento, já 
formalizado entre o Município, a 
AMIParedes e a VYGON Portugal, 
prevê a construção de uma unida-
de industrial de raiz para o fabrico 
de material médico-cirúrgico e far-
macêutico, com recurso a proces-
sos tecnologicamente avançados.
 A criação desta unidade, que impli-
cará um investimento na ordem dos 
três milhões de euros, está prevista 
para o Parque Empresarial de Bal-
tar/Parada, ocupando uma área to-
tal de 25 mil m2 distribuída por dois 
lotes de terreno, adquiridos por 600 
mil euros. A construção desta uni-
dade, com 11 mil m2 de área coberta, 
deverá arrancar já no próximo mês 
de agosto, estando orçada em cerca 
1,8 milhões de euros.

proJeto com interesse 
municipal

Por ser um investimento de impor-
tância estratégica para o desenvolvi-
mento do concelho, nomeadamente 
por ser capaz de gerar um número 
significativo de postos de trabalho e 
um incremento importante no volu-
me de negócios do concelho, o Muni-
cípio de Paredes reconheceu-o como 
um projeto de interesse municipal, 
assegurando um conjunto de incen-
tivos ao investidor que totalizam cer-
ca de 180 mil euros.
 Assim, e a exemplo do que tem 
acontecido com outros investimen-
tos, o Município garante a isenção 
do IMT na transação dos terrenos e 
do IMI e Derrama do IRC por um pe-
ríodo de cinco anos. É ainda redu-
zida ao valor simbólico de um euro 
a taxa de licenciamento industrial, 
de acordo com o Regulamento de 
Urbanização e Edificação do Muni-
cípio de Paredes.

A marca VYGON é sinóni-
mo de qualidade e fiabilidade 
na área do material médico-
cirúrgico de uso único, estan-
do no mercado português há 
mais de 45 anos, apesar da 
filial VYGON Portugal apenas 
ter sido criada em 1994.
 A VYGON Portugal comer-
cializa principalmente os 
produtos fabricados pela sua 
“casa-mãe” e que abrangem 
as grandes especialidades 
médicas e os principais domí-
nios terapêuticos, tais como 
o acesso vascular (neonatal, 
pediátrico e adulto), a aneste-
sia geral, o tratamento da dor 
pós-operatória, a emergência 
médica, a oncologia, a nutri-
ção, a cirurgia e os cuidados 
domiciliários, entre outros.
 A reputação do material 
VYGON, as suas performances 
e qualidade são reconhecidas 
pelo utilizador e asseguradas 
pela experiência dos seus vá-
rios colaboradores.
 Sediada na Maia, a sede so-
cial da VYGON Portugal será 
em breve transferida para 
Paredes, onde passará a fun-
cionar esta nova e moderna 
unidade industrial.

sobre a 
vYgon 
portugal

investimento de três milhÕes de euros está previsto para o parQue empresarial de baltar/parada

A EVOÉ Portugal, uma start-up 
da fileira do calçado/polo de com-
petitividade da moda, escolheu o 
concelho de Paredes para investir 
cerca de 2 milhões na criação de 
uma unidade industrial para o fa-
brico, conceção e desenvolvimento 
de calçado, vestuário e acessórios 
de moda.
 Apostando cada vez mais na di-
versificação do tecido empresarial 
local, a Câmara Municipal de Pare-
des, através da sua Agência Muni-
cipal para o Investimento – AMIP, 
garantiu mais este projeto de in-
vestimento para o concelho que, 

evoé portugal investe 2 milhÕes 
de euros em fábrica de calçado

numa primeira fase, irá criar um 
mínimo de 50 postos de trabalho.
 Apostando num modelo de negó-
cio totalmente diferenciado face às 
tradicionais unidades produtivas 
que caracterizam o setor do cal-
çado português, a EVOÉ Portugal 
vai dedicar-se ao desenvolvimento 
de coleções de calçado de duas ga-
mas distintas, além de acessórios 
de moda de luxo, nomeadamente 
braceletes para relógios e malas de 
senhora de gama alta.
 A empresa vai recorrer à comer-
cialização de parte da sua produção 
através de marca própria, apostan-

do sobretudo em mercados interna-
cionais, como Europa, Brasil, Ango-
la, Moçambique, Hong-Kong, Macau 
e Canadá.
 A nova unidade industrial vai 
localizar-se num edifício localizado 
na freguesia de Vilela, no Lugar de 
Seixoso, tal como como consta do 
contrato de investimento celebrado 
entre a EVOÉ Portugal, a Câmara 
Municipal de Paredes e a AMIP. Ao 
abrigo deste contrato, o investidor 
vai beneficiar de um conjunto de 
incentivos até a um montante má-
ximo de 20 mil euros, designada-
mente ao nível do IMT e IMI.

unidade industrial vai localiZar-se na freguesia de vilela e utiliZará processos de 
produção tecnologicamente inovadores

Fundado em Ecouen (Fran-
ça) em 1962, o grupo VYGON 
dedica-se à conceção, fabrico 
e comercialização de material 
médico-cirúrgico de alta tecno-
logia. Com 8 fábricas, 25 filiais e 
90 sociedades de distribuição, 
o grupo VYGON coloca anual-
mente no mercado mais de 120 
milhões de produtos em 119 
países, em conformidade com 
as normas ISO 9001 e EN 46001. 
O volume anual de negócios do 
grupo é superior a 240 milhões 
de euros.

a vYgon 
no mundo
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durão barroso e lula da silva 
vão inspirar cadeiras 
na 2ª edição do art on chairs

Sucedendo a nomes como Aní-
bal Cavaco Silva ou José Ramos-
Horta, o atual Presidente da Co-
missão Europeia, o português 
Durão Barroso, e o antigo Presi-
dente do Brasil, Lula da Silva, são 
as mais recentes personalidades 
a confirmarem presença na 2ª 
edição do Art on Chairs, integran-
do o elenco da iniciativa de res-
ponsabilidade DUETS.
 Organizado pela primeira vez 
em 2012, DUETS é um desafio 
criativo com fins humanitários 
que se desenvolve a partir de um 
encontro entre 11 designers de 
renome e 11 personalidades de 
prestígio internacional, a que se 
juntam outras tantas empresas 
de mobiliário do concelho de Pa-
redes. O objetivo final é desenvol-
ver uma cadeira única, capaz de 
refletir a identidade e a cultural 
material da personalidade convi-
dada.
 As peças resultantes de cada 
dueto farão parte da exposição 
internacional Art on Chairs, que 
se realizará a partir de setembro 
de 2014, em Paredes e Lisboa, 
sendo posteriormente leiloadas.
 Tal como sucedeu em 2012, o 
montante angariado reverterá 
integralmente a favor do Alto 
Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR) e 
para os seus projetos educacio-
nais em África. 
 Na 1ª edição desta iniciativa, 
na qual participaram figuras 
como Aníbal Cavaco Silva, José-
Ramos Horta, Luciano Benetton, 
José Mourinho, Cristiano Ronal-
do, Eduardo Souto-Moura, Mia 
Couto, Maria Bethânia, Mariza, 
Manoel de Oliveira e Zalmaï, o re-
sultado do leilão às 11 cadeiras 
do DUETS – 111.500 euros – bene-
ficiou diretamente 3.700 crianças 
refugiadas da guerra da Síria.

José Manuel Durão Barro-
so, o português que há 10 anos 
está ao leme dos destinos da 
Europa, aceitou o desafio da 
Câmara Municipal de Pare-
des para inspirar uma das 11 
cadeiras da iniciativa DUETS, 
juntando-se a nomes como 
Diego Maradona ou Jenson 
Button na 2ª edição do Art on 
Chairs.
Nomeado em 2004 para a presi-

presidente da comissão europeia 
pediu uma cadeira “confortável”

dência do executivo comunitário 
e reconduzido em 2009 para um 
novo mandato, Durão Barroso é 
o primeiro português a ocupar 
este cargo, que deixará a 31 de 
outubro próximo, na véspera da 
abertura da exposição interna-
cional Art on Chairs.
O premiado designer português 
Paulo Parra será o responsável 
por criar uma cadeira à imagem 
do atual Presidente da Comis-

são Europeia, um confesso “ad-
mirador de arte nas suas mais 
variadas manifestações”, mas 
sobretudo um “apaixonado por 
literatura”, conforme revelou no 
encontro com Paulo Parra, du-
rante uma recente visita a Lis-
boa.
“Admiro muito como se conse-
gue transformar um conceito 
estético num objeto”, afirmou 
Durão Barroso, numa conversa 

em que deixou algumas precio-
sas pistas ao designer. “A minha 
preferência vai para uma cadei-
ra, ou até mesmo uma poltrona, 
que seja sobretudo confortável, 
idealmente em madeira, com 
tecidos naturais e cores tranqui-
las”, pormenorizou. 
O resultado deste encontro to-
mará agora forma numa das 
muitas empresas de mobiliário 
de Paredes.

A 2ª edição do ArT on ChAirs Já esTá eM MArChA, CoMeçAndo Aos PouCos A ser reveLAdos os noMes que vão ConsTiTuir o Leque de 
PersonALidAdes dA iniCiATivA de resPonsAbiLidAde soCiAL dueTs, que uMA vez MAis Terá CoMo beneFiCiário o ALTo CoMissAriAdo dAs nAções 
PArA os reFuGiAdos - ACnur
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Presidente da República Fede-
rativa do Brasil entre 2003 e 2011, 
Luiz Inácio Lula da Silva é outra 
das personalidades de grande 
revelo internacional a integrar 
a 2ª edição do Art on Chairs e a 
inspirar uma das 11 cadeiras que 
serão desenhadas e produzidas 
em Paredes para a iniciativa de 
responsabilidade social DUETS.
 Aproveitando a sua deslocação 
a Portugal para participar nas 
comemorações dos 40 anos do 25 
de abril, Lula da Silva reuniu-se 
em Lisboa com o designer esco-
lhido para conceber uma cadeira 
que, segundo expressou, “deverá 
ser pensada para um contexto 
de trabalho. Passo muitas horas 
sentado, mas não consigo as-
sociar uma cadeira ao lazer. Na 
verdade, nunca me sento para 
descansar”, confidenciou o ex-
Presidente do Brasil.
 “Gostava que fosse uma ca-
deira de costas altas e direitas, 
porque gosto de estar confortá-
vel mas numa posição ativa, de 
força, pronto para ação”, sugeriu 
Lula da Silva durante o encontro 
com o designer franco-portu-
guês Toni Grilo e o presidente da 
autarquia de Paredes.
 “É uma enorme honra poder-
mos contar com uma personali-
dade tão inspiradora quanto Lula 
da Silva nesta 2ª edição do Art on 
Chairs. Agradeço-lhe toda a dispo-
nibilidade demonstrada e o enor-
me entusiasmo com que abraçou 
este desafio logo desde a primeira 
hora”, afirmou Celso Ferreira.
 “Como ele, estou também muito 
ansioso para ver o resultado final 
deste dueto, na certeza de que o de-
signer leva daqui indicações muito 
interessantes e precisas para de-
senhar uma cadeira à altura de 
uma das figuras mais revelantes 
da história recente da América La-
tina”, frisou ainda o presidente da 
Câmara Municipal de Paredes.
 A responsabilidade desta tarefa 
está agora a cargo de Toni Grilo, 
designer e diretor criativo franco-
português, nascido em Nancy, em 
1979. Formado em Design de Mobi-
liário e Arquitetura de Interior pela 
reconhecida École Supérieure Bol-
le, em Paris, mudou-se para Portu-
gal em 2005, gerindo atualmente a 
direção criativa de várias marcas 
internacionais como a Riluc, Hay-
mann, Blackcork ou a centenária 
Topázio.

lula da silva prefere uma cadeira para 
utiliZar em “conteXto de trabalho”

sabia Que…

Para além de uma nova 
lista de personalidades e 
designers, esta 2ª edição do 
DUETS introduz outro aspe-
to novo? A par da cadeira, 
cada artista é agora convi-
dado a desenhar um objeto 
complementar passível de 
ser produzido e comercia-
lizado pelas empresas de 
mobiliário do concelho Pa-
redes. O resultado poderá 
ser visto na exposição inter-
nacional Art on Chairs, entre 
novembro de 2014 e fevereiro 
de 2015.
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autarQuia celebrou 25 de abril 
e homenageou antigos autarcas

O Salão Nobre dos Paços do Con-
celho foi palco de uma Assembleia 
Municipal Extraordinária evocati-
va dos 40 anos do 25 de abril. 
 Na ausência de Granja da Fon-
seca, coube ao 1º Secretário, José 
Mota, presidir a esta sessão, que 
abriu com um minuto de silêncio 
em memória dos autarcas já fale-
cidos e prosseguiu com uma ron-
da de discursos alusivos à data 
pelos representantes de cada 
uma das bancadas com assento 
neste órgão (PSD, PS CDS-PP e 
CDU).
 A encerrar esta sessão, Celso 
Ferreira, presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, usou da 
palavra para evocar e ressalvar o 
papel dos antigos autarcas, “por-
que são eles a génese da história 
deste concelho. Quero, por isso, 
fazer a apologia a todos aqueles 
que deixaram as suas famílias 
para dedicarem o seu tempo à 

o MuniCíPio de PAredes AssoCiou-se às CoMeMorAções dos 40 Anos do 25 de AbriL CoM uMA AsseMbLeiA 
MuniCiPAL exTrAordináriA e A inAuGurAção de uMA GALeriA que PresTA hoMenAGeM Aos AnTiGos PresidenTes 
de AsseMbLeiA MuniCiPAL e JunTAs de FreGuesiA do ConCeLho do Pós-25 de AbriL

“Hoje devemos compreender e 
preservar o que de bom o 25 de 
abril nos trouxe: a democracia e 
a liberdade.”
“Um país não se constrói só com 
direitos, é preciso incutir nos ci-
dadãos o sentido de dever e res-
ponsabilidade”.
José Manuel Outeiro, PSD

“Hoje celebramos a vontade de 
mudança de um povo”.
“Podemos afirmar que a deno-
minada Revolução dos Cravos é 
uma conquista de Portugal e dos 
Portugueses que nunca será de-
mais enaltecer”.
“Hoje é responsabilidade de to-
dos nós resolver o caminho onde 
chegamos e respeitar os ideais 
de abril”.
Samuel Leal Ribeiro, PS

“O 25 de Abril não é só uma data 
histórica a recordar. Para nós, o 
25 de abril é um sonho, um ide-
al, uma esperança, tantas vezes 
agrilhoada”.
“Todos nós somos abril, que nin-
guém se demita das suas respon-
sabilidades futuras.”
Cristiano Ribeiro, CDU

 “O Serviço Nacional de Saúde, a 
educação para todos e a liberda-
de democrática foi o que melhor 
nos trouxe o 25 de abril”.
“Os que há 40 anos deram a vida 
pela liberdade deverão ter hoje 
muitos sonhos traídos”.
Rui Silva, CDS-PP

o Que 
foi dito

comunidade, em prol das pesso-
as”. O edil destacou ainda o ex-
traordinário desenvolvimento do 
concelho nestes últimos 40 anos, 
deixando no final uma mensagem 
de esperança e compromisso: 
“Portugal e os Portugueses têm 
de continuar a ser ambiciosos. A 
crise não nos pode afastar desses 
ideais. Localmente, depende de 
todos continuarmos o desenvolvi-
mento deste concelho e, por isso, 
renovo aqui o meu compromisso 
de continuar a promover os ide-
ais de abril”.
 No final da Assembleia Munici-
pal, e tal como prometido, o Muni-
cípio prestou uma justa e devida 
homenagem aos antigos presi-
dentes de Assembleia Municipal 
e juntas de Freguesia do pós-25 
de abril, inaugurando uma gale-
ria onde passam a estar gravados 
para a eternidade os nomes dos 
antigos autarcas do concelho.
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aprovado proJeto de 
reQualificação ambiental 
da senhora do salto

candidatura submetida pelo município de paredes prevê um conJunto de intervençÕes Que ultrapassam os 450 mil euros

A Câmara Municipal de Paredes 
viu recentemente aprovado o muito 
desejado projeto de requalificação 
ambiental da Senhora do Salto, um 
dos principais ex-libris naturais do 
concelho, localizado na freguesia 
de Aguiar do Sousa.
 Este espaço paisagístico de rara 
beleza, integrada na Rede Natura 
2000, vai ser alvo de um conjunto 
de intervenções no âmbito de uma 
candidatura submetida pelo Mu-
nicípio de Paredes a fundos comu-
nitários, através do ON.2 – O Novo 
Norte (Programa Operacional Re-
gional do Norte), num valor elegí-
vel de 454 mil euros, financiado a 
fundo perdido em 85 por cento.
 O objetivo é efetuar um conjunto 
alargado de intervenções que re-
qualifiquem toda esta área de enor-
me potencial e beleza naturais, no 
sentido de a valorizar e promover 
turisticamente.
 A criação desta nova estrutura 
no Município de Paredes vai asse-
gurar um efeito agregador e poten-
ciador das dinâmicas existentes, 

quer ao nível dos fluxos turísticos 
na região, quer ao nível da imple-
mentação de atividades que privi-
legiem o contacto e o respeito pela 
Natureza.
 Mas o projeto, estruturante no 
território, sobretudo na zona sul 
do concelho, tem ainda uma ou-
tra abrangência, já que pressupõe 
uma série de novas valências ao 
nível cultural, lúdico e de serviços, 
aproveitando a multiplicidade de 
atividades possíveis de ali se rea-
lizarem em contacto com a paisa-
gem e o património edificado.

uma intervenção de 
Âmbito global

A proposta agora aprovada propõe 
uma visão global da área de inter-
venção, privilegiando uma estreita 
relação entre aspetos ambientais, 
topográficos e culturais.
 Mais do que uma série de gestos 
e ações, este projeto é um convite 
ao despertar deste ecossistema 
ribeirinho em toda a sua potencia-

lidade. O caráter ímpar desta inter-
venção será capaz de atrair não só 
diferentes públicos e sensibilida-
des, mas sobretudo criar um polo 
de interesse e união de uma grande 
variedade de visitantes, tanto pela 
vasta componente natural que o 
local comporta como pela multipli-
cidade de atividades que permite.
 A estratégia é de responsabili-
dade e de compromisso com a na-
tureza e mais especificamente com 
este ecossistema natural que se 
pretende preservar segundo obje-
tivos bem traçados, nomeadamen-
te, utilizando os recursos naturais 
de forma sustentável, aproveitan-
do o elevado interesse paisagísti-
co, qualidade cénica e ambiental 
existentes e promovendo o apoio 
à vivência e visitação deste espaço 
natural, único no concelho.
 A área definida para intervenção 
inclui um troço do Rio Sousa, classi-
ficado pelo Plano Diretor Municipal 
em Domínio Público Hídrico, e ainda 
o Parque Natural da Senhora do Sal-
to, integrado da Rede Natura 2000.

•	 Reabilitação	 das	 edificações	
existentes (Casa das Velas, Cape-
la e Adro)
•	 Remodelação	 dos	 acessos	
locais e estacionamentos 
existentes 
•	 Requalificação	 do	 espaço	 de	
chegada ao Parque Natural da 
Senhora do Salto e dos acessos 
pedonais 
•	 Execução	de	um	anfiteatro	ao	
ar livre
•	 Demolição	 das	 instalações	
sanitárias existentes 
•	 Construção	de	um	edifício	para	
integrar as instalações sanitárias 
e um Centro de Interpretação e 
Informação do Parque Natural
•	 Requalificação	dos	espaços	de	
merendas
•	 Limpeza	e	abertura	de	trilhos,	
caminhos pedonais/cicláveis e 
pontos de observação, incluindo 
colocação de estruturas de apoio 
como guardas e sinalização

o Que 
vai ser 
feito?



nº 04 | Junho de 201410 proJecto floresta segura

“floresta segura” promoveu cinco 
açÕes de sensibiliZação em paredes

Iniciado em 2012, o projeto “Flo-
resta Segura” voltou ao terreno 
com um conjunto de ações de sensi-
bilização e ensino de boas práticas 
em queimas junto das populações 
do concelho de Paredes.
 Desenvolvido pela Escola Na-
cional de Bombeiros em estreia 
parceria com o grupo Portucel So-
porcel, o projeto volta a ter como 
principais intervenientes os mu-
nicípios de Paredes, Rio Maior e S. 
Pedro de Sul.
 As cinco intervenções destinadas 
ao concelho de Paredes realizaram-
se entre os dias 6 e 8 de maio, nas 
freguesias de Rebordosa, Lordelo, 
Sobreira, Recarei e Sobrosa.
 “Pretendemos, através do Pro-
jeto Floresta Segura, sensibilizar 
as populações daquelas cinco fre-
guesias de Paredes para a ques-
tão vital de que mais de metade 
dos incêndios florestais em Por-
tugal resulta da prática de atos 
de negligência”, sublinha José 
Ferreira, presidente da Escola 
Nacional de Bombeiros. 
 Foi, aliás, com base nesta reali-
dade que a ENB e o grupo Portucel 
Soporcel criaram em 2012 o proje-
to “Floresta Segura”, conscientes 
de que era imperioso alertar as 
populações das zonas florestais, de 
forma pedagógica e tecnicamente 
correta, para a necessidade de ado-
tarem boas práticas que conduzam 
à diminuição do número de igni-
ções, ensinando os agricultores e a 
população rural a efetuarem quei-

obJeTivo é ensinAr às PoPuLAções os PrinCíPios básiCos de Prevenção de inCêndios e CoMo 
eFeTuAr uMA queiMA LeGAL e seGurA. Ações deCorrereM enTre 6 e 8 de MAio eM rebordosA, 
LordeLo, sobreirA, reCArei e sobrosA

mas e fogueiras seguras. 

paredes é o Único 
concelho repetente

Depois de ter sido um dos selecio-
nados em 2012 durante a fase pi-
loto do projeto, Paredes é o único 
concelho onde se repetem as ações 
de sensibilização como meio de ve-
rificação dos resultados obtidos na 
edição anterior.
 José Ferreira destaca ainda que 
a “Floresta Segura não está limi-
tada aos municípios onde decor-
rem as ações. Qualquer autarquia 
pode, em parceria com o corpo de 
bombeiros local, sensibilizar a sua 
comunidade com recurso aos ma-
teriais disponíveis no sítio da ENB.
 Com o programa “Floresta Segu-
ra”, a ENB e o grupo Portucel Sopor-
cel assumem assim um papel ativo 
na prevenção dos incêndios flores-
tais e na proteção das populações, 
nomeadamente através da realiza-
ção de ações teóricas e práticas em 
numerosas localidades, contando 
no caso presente com o apoio fun-
damental da Câmara Municipal 
de Paredes, Serviço Municipal de 
Proteção Civil, Juntas de Fregue-
sia locais, assim como do Instituto 
da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), da Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR), da Auto-
ridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC), da Associação Nacional de 
Freguesias (ANAFRE) e a Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP).
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A área geográfica do Município 
de Paredes vai ser objeto de uma 
operação de execução do cadastro 
dos prédios existentes, que decor-
rerá entre 6 de junho de 2014 e 1 de 
março de 2015, no âmbito do Siste-
ma de Informação Nacional de Ex-
ploração e Gestão de Informação 
Cadastral (SiNErGIC).
 Da responsabilidade de Dire-
ção-Geral do Território, o proje-
to tem por objetivo caraterizar 
todos os prédios, rústicos e ur-
banos, do concelho de Paredes, 
identificando os seus limites, os 
seus marcos e as suas estremas, 
bem como os seus proprietários 
ou titulares de direitos, efetuan-
do a associação com os respeti-
vos dados já existentes na Con-
servatória do Registo Predial e 
no Serviço de Finanças.

apresentação pÚblica 
proJeto

O arranque simbólico deste pro-
jeto, pioneiro na Região Norte, foi 

cadastro predial do 
município de paredes 
arranca em Junho

paredes é um dos sete municípios do país onde vai decorrer esta operação integrada no 
sistema nacional de eXploração e gestão de informação cadastral

assinalado esta quinta-feira de ma-
nhã, no Salão Nobre da autarquia, 
durante uma sessão pública que 
juntou, além do presidente e vere-
adores da Câmara Municipal de Pa-
redes, o Diretor-Geral do Território, 
o responsável da empresa ARTOP e 
vários presidentes de Junta de Fre-
guesia do concelho, entre outras 
entidades.
 “O que hoje estamos aqui a 
apresentar é a metodologia de 
trabalho de um projeto que é fun-
damental para a gestão e plane-
amento de qualquer território, 
mas que faz todo o sentido aqui 
em Paredes, já que dará a melhor 
sequência ao trabalho já reali-
zado pelo Município ao nível da 
Modernização Administrativa e 
desmaterialização de procedi-
mentos”, vincou Celso Ferreira, 
presidente da autarquia.
 Paulo Correia, Diretor-Geral 
do Território, reconheceu que 
Paredes, um dos sete concelhos 
escolhidos para a implementa-
ção deste projeto experimental, 

ficará “numa situação de grande 
vantagem face a outros Municí-
pios do país, porque passará a 
dispor de importantíssimas in-
formações para o ordenamento 
do seu território e para a gestão 
da atividade florestal e agrícola, 
com dados completos e atuais de 
todas as propriedades e prédios, 
quer urbanos quer rurais”.
 Para já, e tal como reconheceu 
Paulo Correia, “será impossível es-
tender este cadastro a todo país, 
porque o investimento seria incom-
portável. De qualquer forma, este 
projeto experimental vai abranger 
sete Municípios representativos 
de todo o território nacional, dois a 
Norte (Paredes e Penafiel), dois no 
Centro (Oliveira do Hospital e Seia) 
e três no Sul (Loulé, S. Brás de Al-
portel e Tavira).
 O custo desta operação, supor-
tada pelo último Quadro Comu-
nitário de Apoio, ascende aos 16 
milhões de euros, sendo que em 
Paredes está avaliada em 1,3 mi-
lhões de euros.

levantamento começa 
a 6 de Junho

Em Paredes, o projeto será executa-
do pela empresa ARTOP e desenvol-
vido em duas fases.

- Na primeira fase, que decorrerá de 
6 de junho a 20 de novembro de 2014, 
será feito o levantamento de dados, 
devendo os proprietários, ou titulares 
de direitos, preencher e entregar as 
declarações de titularidade relativas 
aos seus prédios e proceder à demar-
cação e sinalização de cada prédio.

- Na segunda fase, que decorrerá de 
22 de dezembro de 2014 a 1 de março 
de 2015, serão expostos, para con-
sulta pública, todos os prédios reco-
lhidos durante a fase de recolha de 
dados a fim de validar a informação 
recolhida.

A participação e colaboração 
dos proprietários, ou titulares de 
direitos, ao longo de todo o proje-
to é indispensável para concreti-
zar com êxito a operação de exe-
cução de cadastro predial.
 Serão realizadas várias ses-
sões de esclarecimento e aber-
tos vários gabinetes de atendi-
mento no Município e Juntas 
de Freguesia onde poderão 
obter respostas para eventuais 
dúvidas que possam surgir.

apelo aos 
proprietários

 Não se esqueça que colabo-
rar na execução do cadastro é 
a melhor forma de garantir que 
os direitos de que dispõe sobre 
os seus prédios permanecem 
ao longo do tempo, mesmo que, 
por alguma razão, a demarca-
ção desapareça, seja por mo-
tivos de existência de fogos, 
construção de estradas, ou de 
outros ações sobre o território, 
ou porque os seus herdeiros 
desconheçam os limites.

A Direção-Geral do Territó-
rio disponibiliza diversa infor-
mação no seu endereço www.
dgterritorio.pt, e coloca à dispo-
sição o endereço de correio ele-

onde consultar 
mais informação

trónico sinergic@dgterritorio.
pt e o telefone 21 381 9600, por 
forma a poder colocar questões 
ou solicitar esclarecimentos 
acerca do projeto.



nº 04 | Junho de 201412 À descoberta de baltar

Possuidora de fortes ligações 
históricas que datam da época ro-
mana, Baltar foi desde cedo uma 
localidade com privilégios régios: 
em 1386 D. João I concedeu-lhe o 
título de Honra, possuindo Foral 
próprio e revelando-se local pre-
ferencial para a construção de 
casas senhoriais que preservam 
em si toda uma história de pres-
tígio e realeza. 
 Anos mais tarde, Baltar foi ele-
vada à categoria de Vila e alcan-
çou tal prestígio que, em 1834, 
formou Concelho próprio alber-
gando freguesias hoje pertencen-
tes aos Concelhos de Paredes e 
Valongo, tendo sido extinto três 
anos após a sua implantação.
 A magnífica envolvência ditada 
pelo contexto cultural, histórico 
e patrimonial, convida a visitar o 
espólio da freguesia. 
 Na serra do Muro de Baltar, de 
onde se visualiza uma boa parte 
do concelho e é possível ver-se 
o mar, é possível observar parte 
deste legado. Aqui, a natureza 
convida a dar um passeio pela 

onde a natureZa é nobre

LoCALizAdA no CenTro do ConCeLho de PAredes nuMA áreA de 7,70kM2 e CoM 4.819 hAbiTAnTes, bALTAr Foi desde Cedo uMA LoCALidAde de PreFerênCiA nobiLiáriA que 
ForMou inCLusive ConCeLho PróPrio, TornAndo-se no séCuLo xix uM iMPorTAnTe PóLo de CoMérCio do ConCeLho. 
nos diAs de hoJe, A viLA de bALTAr é uMA dAs FreGuesiAs MAis desenvoLvidAs do ConCeLho de PAredes e enverGA inFrA-esTruTurAs que se CoAdunAM CoM A 
envoLvênCiA AMbienTAL que TAnTo CArACTerizA esTe FrAGMenTo do ConCeLho

capela da senhora 
da piedade da Quintã 

Erguida não muito longe do 
lugar da Quintã, a Capela da 
Senhora da Piedade é um mo-
numento religioso enquadrado 
no designado românico de re-
sistência, passível de ser iden-
tificado, inclusive, no século 
XVI, que se situa em Baltar, nas 
proximidades da velha estrada 
que ligava o Porto a Penafiel e 
Amarante, integrando a Rota 
do Românico.
 Fechada sobre si própria, a 

Capela da Quintã mostra-se inte-
riormente bastante contida, com 
transformações ao longo dos sé-
culos, tendo sido construída em 
duas fases distintas, iniciando-se 
com a capela-mor e, numa segun-
da fase, com a construção do seu 
restante corpo.
 Visitas por marcação à Capela 
da Senhora da Piedade através 
da Rota do Românico pelos con-
tactos 255 810 706  | 918 116 488 | 
visitasrr@valsousa.pt

serra e a descobrir a história e 
tradição desta vila que passa 
também por aqui.

muitos locais de elevado 
interesse histÓrico para 
visitar

 As relações estreitas com o pas-
sado revelam-se evidentes quan-
do visitamos locais de elevado in-
teresse histórico, como o Dólmen 
do Padrão, um dólmen lendário e 
um dos monumentos megalíticos 
mais importantes do noroeste 
peninsular, a Necrópole do Tan-
que, a Mamoa de Ramos, a Igreja 
Matriz e as Capelas de Nossa Se-
nhora da Piedade e das Almas ou 
simplesmente nos interessamos 
pelo importante papel desenrola-
do pelos almocreves, que tiveram 
nesta localidade uma importante 
colónia.
 Com edifícios de elevado valor 
cultural, arquitectónico ou pai-
sagístico, a vila de Baltar convida 
a ser visitada e promete ficar na 
memória de quem por ela passa.
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o poeta daniel faria

Daniel Augusto da Cunha foi 
um poeta de mérito e de profun-
da espiritualidade que nasceu na 
freguesia de Baltar a 10 de Abril 
de 1971, dando nome ao Agrupa-
mento de Escolas da localidade. 
Ainda nesta freguesia frequen-

sabia Que…

Não é certa a origem eti-
mológica de “Baltar”, mas di-
versos autores tentaram já 
encontrar a sua raiz: Baltar 
poderá descender de duas 
palavras celtas – Balt (água) 
e aar (corrente) ou do nome 
próprio Walter, que originou 

 Junta de freguesia

Presidente: Maria da Conceição 
dos Reis Moreira Rosendo
Morada: Rua Professor José 
Meireles da Cunha, nº 95 4585 - 
026 Baltar
Contactos: 224 151 698 | fregue-
siabaltar@sapo.pt

    colectividades

•	 Associação	Clube	de	Jazz	de	Baltar	
 - Com secção de Xadrez e Teatro,
 escola de música e grupo de  
 cavaquinhos
•	 Associação	Humanitária	dos	
 Bombeiros Voluntários de Baltar
•	 Associação	Musical	e	Cultural	
 de Baltar

baltar

Área total: 7,70 km²
Número de habitantes: 4819 
(Censos 2011)
Densidade: 625,7 hab/km²
Santo Padroeiro: São Miguel

- Serra do Muro de Baltar
- Dólmen do Padrão
- Kartódromo de Baltar
- Igreja Matriz
- Capela da Senhora da Piedade 
(Quintã)
- Capela das Almas

o Que visitar 

tou os estabelecimentos educati-
vos até ao ciclo preparatório bem 
como a catequese, tendo sido tam-
bém acólito.
 Formado em Teologia e em Es-
tudos Portugueses, Daniel Faria 
optou pela vida monástica por 

Horário de atendimento:
De 2ª a 6ªfeira das 09h00 às 12h00 
e das 14h00 às 17h30

A Junta de Freguesia de Baltar tem 
à disposição da população aulas de 
zumba e hip-hop durante toda a se-
mana, sendo efetuada a inscrição 
nas atividades nas suas instalações.

Zumba – 2ªfeira das 19h45 às 
20h30; 3ªfeira das 21h45 às 
22h30; 5ªfeira das 20h15 às 
21h00 e das 21h15 às 22h00;

Hip-hop – 4ªfeira das 19h15 
às 20h15; 6ªfeira das 18h30 às 
20h30; sábado das 14h00 às 
15h00 

•	 Banda	de	Música	de	Baltar
•	 Bombeiros	Voluntários	de	Baltar
•	 Centro	Social	e	Paroquial	de	Baltar
•	 Conferência	de	S.	Vicente	de	Paulo
•	 EMAÚS	-	Associação	de	Apoio	
 ao Deficiente Mental
•	 Moto	Clube	de	Baltar
•	 União	Sport	Club	Baltar
•	 AIJA	-	Associação	para	Inclusão		
 de Jovens e Adultos

altura da apresentação da sua 
tese de Licenciatura em Teolo-
gia, chegando a ser noviço no 
Mosteiro de Singeverga. Re-
velando desde cedo esmerado 
interesse na leitura e escrita, é 
relembrado pela família quase 
sempre de caneta em punho. 
Ao longo da sua vida fez dese-
nhos, colagens, encadernação 
e encenação, dirigiu Seminá-
rios, ganhou vários prémios li-
terários e escolares, colaborou 
em diferentes revistas e desen-
volveu um imenso trabalho de 
serviço à comunidade.
 A educação tradicional e a rura-
lidade da sua obra são verificadas 
um pouco por todo o seu espólio 
literário através de experiências 
obtidas na sua grande maioria 
pelas vivências da sua infância 
em Além-do-Rio. A sua maior obra 
“Poesia” é uma compilação de vá-
rios fascículos editada pelas edi-
ções Quazi.
 A 9 de Junho de 1999 e aos 
28 anos de idade, Daniel Faria 
morre na sequência de uma 
queda, deixando à considera-
ção de muitos o título do maior 
poeta místico português do sé-
culo XX, uma vez que, e como 
relembrou Sophia de Melo 
Breyner no prefácio do livro Le-
genda para uma casa habitada, 
“(…) a densidade dos seus poe-
mas como uma aparição súbi-
ta mostra aqueles fragmentos 
que a nossa alma relembrará.”

a serra do muro de baltar

Com uma altitude máxima de 
519 metros, a Serra do Muro de Bal-
tar tem condições naturais de defe-
sa e um domínio visual de grande 
alcance. Ocupada desde a pré-his-
toria até à idade média, deve o seu 

nome à existência de uma muralha 
com cerca de 4 metros de largura 
e 3.927 metros de perímetro, num 
circuito contínuo mas irregular, 
sendo considerada um marco pa-
trimonial do Concelho.

étimos como Gualter e Balteiro?

Segundo a lenda que tem passa-
do de geração em geração pela 
freguesia de Baltar, diz-se que 
a Capela da Senhora da Piedade 
foi construída com a pedra que 
sobrou do Mosteiro de Cête?
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A Câmara Municipal de Paredes, 
o Instituto Politécnico do Porto e a 
Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Felgueiras organizaram 
no passado dia 24 de abril, nas ins-
talações do CTIMM – Centro Tecno-
lógico das Indústrias da Madeira 
e Mobiliário –, em Lordelo, uma 
sessão de apresentação da nova 
licenciatura em Tecnologias da Ma-
deira.
 Durante a cerimónia, que juntou 
perto de uma centena de convi-
dados, entre alunos, empresários 
e entidades promotoras, foram 
apresentadas as características, 
valências e oportunidades de saída 
deste curso, cuja componente prá-
tica será lecionada nas renovadas 
instalações do CTIMM. 
 “A indústria de mobiliário de Pa-
redes, apesar de estar hoje no top-
10 das exportações nacionais, pre-
cisa muito de jovens qualificados e 
orientados para a produtividade. 
Esta licenciatura representa, por 
isso, uma oportunidade de futuro 
para os seus alunos, porque cor-

licenciatura em 
tecnologias da madeira 
apresentada no ctimm

50 alunos de vilela participam 
em ação de arboriZação

Cerca de 50 alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Vilela par-
ticiparam, no passado dia 6 de 
maio, no Parque de Lazer de Vile-
la, numa ação de arborização in-
tegrada no programa internacio-
nal “Eno Tree Planting Day”, que 
conta com o apoio do Pelouro do 
Ambiente da Câmara Municipal 
de Paredes e da Junta de Fregue-
sia de Vilela.
 Organizado pela ENO – Environ-
ment Online, uma escola virtual 
global em rede para o desenvol-
vimento sustentável, o programa 
promove anualmente dois dias de 
plantação de árvores. O objetivo é 
a plantação de 100 milhões de ár-
vores em todo o mundo até 2017, 
de acordo com o compromisso as-
sumido na Cimeira do Rio.
 Para celebrar os 10 anos do 
ENO Tree Planting Day, está a ser 

promovido um concurso – as Tre-
elympics 2014 – para a plantação 
de árvores a nível individual, por 
escola e país, no período compre-
endido entre 20 de março e 24 de 
outubro de 2014.
 Ciente que o concelho de Pa-
redes é um dos territórios que 
mais sofre com a desflorestação 
devido aos incêndios, o Pelouro 
do Ambiente aceitou o desafio da 
Escola Secundária de Vilela para 
arborizar uma franja do Parque 
de Lazer desta freguesia, ceden-
do 30 árvores autóctones para 
esta ação que envolveu 50 alunos 
e dois docentes daquele estabele-
cimento de ensino. 
 Para o próximo mês de setem-
bro está já planeada a realização 
de uma segunda ação de reflores-
tação, esta em maior escala e em 
local ainda a designar.

no âMbiTo do ProGrAMA inTernACionAL eno Tree PLAnTinG dAy

responde às necessidades do mer-
cado e a uma pretensão antiga dos 
nossos empresários”, afirmou Cel-
so Ferreira, presidente da Câmara 
Municipal de Paredes. 
 “É um projeto estruturante e de 
extrema importância para a econo-
mia local, que foi pensado de raiz 
para servir este setor e que encon-

tra nestas instalações o local ideal 
para se desenvolver e ter suces-
so”, destacou, por sua vez, Rosário 
Gamboa, presidente do Instituto 
Politécnico do Porto, que fez ques-
tão de elogiar “o papel crucial da 
autarquia e do seu presidente na 
concretização desta licenciatura 
em Paredes”.

O curso de Tecnologias da 
Madeira resulta de um protoco-
lo de colaboração entre a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão 
de Felgueiras e a Câmara Muni-
cipal de Paredes para qualificar 
a mão-de-obra local e profis-
sionalizar o setor de mobiliário, 
conferindo aos seus licenciados 
a garantia de emprego na área 
da licenciatura.

sabia Que…
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vii assembleia municipal 
de Jovens de paredes
Sob o tema “Drogas – evitar e en-
frentar as dependências”, realizou-se 
no passado dia 16 de maio, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, a VII 
Assembleia Municipal de Jovens de 
Paredes, que contou com a participa-
ção de 59 alunos das Escolas EB 2,3 
de Cristelo, Escola EB 2,3 de Paredes, 
Escola EB 2,3 de Sobreira, Escola EB 
2,3 e Secundária de Rebordosa e Es-
cola Secundária de Vilela.
 Fomentando a relação entre a 
escola e os órgãos do Poder Local, 
a Assembleia Municipal de Jovens 
procura favorecer o desenvolvimen-
to de competências de cidadania ati-
va, contribuindo para o despertar da 
consciência cívica dos mais jovens.
 Este ano, a Assembleia Municipal 
de Jovens elegeu não uma escola 
vencedora mas as três medidas mais 
votadas para fazer frente à temática 
abordada.
 Seguindo o mesmo regimento das 
Assembleias Municipais e contando 
uma vez mais com a colaboração dos 

“droGAs – eviTAr e enFrenTAr As dePendênCiAs” Foi o TeMA esCoLhido PArA esTA edição que reuniu MAis de 60 esTudAnTes de CinCo esCoLAs do ConCeLho

líderes partidários representados 
neste órgão deliberativo, a Assem-
bleia Municipal de Jovens de Pare-
des contou com a participação dos 
vereadores Hermínia Moreira (PSD) 
e José Sá (PS) e do Diretor do Centro 
de Emprego de Valongo Luís Hen-
riques, numa sessão presidida pelo 
representante do PSD, Luciano Go-
mes e secretariada por Luísa Tadeu, 
do PS, Rui Silva, do CDS-PP, e Álvaro 
Pinto, da CDU.
 Tal como afirmou Hermínia Mo-
reira, a VII Assembleia Municipal de 
Jovens ficou marcada pela brilhan-
te abordagem das escolas face à te-
mática apresentada: “A forma como 
trabalharam o tema foi excelente. 
Agradeço a todos os contributos que 
foram dados e a forma como se sen-
tem envolvidos, porque este é um 
problema que a todos diz respeito. 
Mais do que uma escola vencedora, 
temos medidas que poderão agora 
ser aplicadas, quer a nível municipal, 
quer a nível escolar”.

Escola Básica e Secundária 
de Vilela: Apostar em proje-
tos extra curriculares (clubes, 
workshops, ginástica, expres-
são plástica, música, expres-
são dramática) em centros de 
dia para crianças e jovens que 
envolvam os alunos, família e 
a comunidade.

Escola Básica e Secundária de 
Rebordosa: Aumentar as ofer-
tas culturais e desportivas, 
bem como as oportunidades 
de trabalho voluntário que 
ocupem os jovens e promo-
vam hábitos de vida saudável 
e socialmente produtivos.

Escola Básica de Paredes: Mo-
nitorização dos intervalos por 
técnicos (psicólogos, media-
dores sociais), professores e 
tutores com formação prévia 
ministrada pelo IDT (Instituo 
das Drogas e Toxicodependên-
cia), organismo do Ministério 
da Saúde.

os proJetos 
vencedores

paredes diminuiu o praZo 
médio de pagamento a 
fornecedores para um terço

MosTrA o reLATório dA direCção-GerAL dAs AuTArquiAs LoCAis (dGAL)

283

181

104

A Câmara Municipal de Pare-
des tem vindo a diminuir o prazo 
médio de pagamento a fornece-
dores. O último relatório da Direc-
ção-geral das Autarquias Locais 
(DGAL), mostra que relativamente 
a dezembro de 2012 há uma redu-
ção do prazo em cerca de um terço. 
Em dezembro de 2012 o Município 
demorava, em média, 283 dias a 
pagar aos seus fornecedores. Em 
Dezembro do ano passado esse nú-
mero reduziu para 104 dias. “Estes 
números confirmam o esforço fi-
nanceiro que o Município tem feito 
para pagar atempadamente aos 
seus fornecedores”, afirmou Celso 
Ferreira que deixou a garantia que 
“no final deste ano estaremos a pa-
gar em menos de 90 dias”.

um município de boas contas

Na lista da DGAL que elenca, por 
ordem decrescente, o prazo mé-
dio de pagamento registado por 
município, em dezembro de 2013, 
tem por base os dados da aplica-
ção informática SIIAL, de 29 de 
Abril de 2014, reportados pelos 
próprios municípios, o Município 
de Paredes surge entre as que 
mais reduziram o prazo médio de 
pagamento a fornecedores.
 Estes números são mais um dos 
indicadores de que o Município de 
Paredes é, cada vez mais, um Muni-
cípio de boas contas. A redução do 
prazo médio de pagamento a forne-
cedores está directamente ligada 
a uma política de rigor financeiro 
que tem permitido ao Município 
reduzir de forma significativa a di-
vida municipal.  

30 Junho de 2013 31 Dezembro 201331 Dezembro de 2012
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visita À obra da nova 
etar de paço de sousa
O Conselho de Administração 
da SIMDOURO, empresa do Grupo 
Águas de Portugal, promoveu no 
passado dia 13 de maio, junto dos 
autarcas dos Municípios de Pare-
des e Penafiel, uma visita à obra 
da nova Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) de Paço de 
Sousa, cuja construção se iniciou 
em outubro de 2012, no lugar de 
Cadeade, em Penafiel.
 Com um valor de adjudicação de 
8,6 milhões de euros, a nova ETAR 
está dimensionada para o trata-
mento das águas residuais de 65 
mil habitantes dos concelhos de 
Paredes e Penafiel, estando a con-
clusão desta empreitada prevista 
já para o próximo mês de julho.
 Com a execução do novo Sistema 
Multimunicipal de Saneamento da 
Bacia do Sousa, cujo valor global de 
investimento ascende aos 17 mi-
lhões de euros, será definitivamen-
te encerrada a ETAR de Castelões 
de Cepeda, já com 30 anos e no fim 
da sua vida útil.
 Para além de Pedro Mendes, vice-
presidente da autarquia de Paredes e 
vereador com o Pelouro do Ambiente, 
participaram nesta visita o presiden-
te da Câmara Municipal de Penafiel, 
Antonino Sousa, e os presidentes das 
juntas de Freguesia de Cete, Lordelo, 
Louredo, Paredes, Sobreira, Sobrosa 
e Vandoma.

1º “encontro de 
água e saÚde” na 
casa da cultura 
de paredes
O Auditório da Casa da Cultura 
recebeu no passado dia 30 de abril, 
o 1º “Encontro de Água e Saúde” pro-
movido pela Be Water com o apoio da 
Câmara Municipal de Paredes.
 Ao longo da iniciativa, cujo objetivo 
principal foi comunicar à população 
a boa qualidade da água da torneira 
comparativamente à dos poços, vá-
rias individualidades ligadas às áre-
as ambientais e da saúde passaram 
pelo palco do auditório abordando 
temáticas como “A qualidade da água 
subterrânea no concelho de Paredes” 
e o seu “Impacto na saúde pública”.

 A iniciativa contou igualmente 
com a apresentação e entrega dos 
prémios do concurso escolar de ví-
deo e cartaz da nova campanha da Be 
Water do qual se sagrou vencedora a 
Escola Secundária de Paredes.
 Durante a entrega de prémios, 
Pedro Mendes, vice-presidente e ve-
reador do Pelouro do Ambiente da 
Câmara Municipal de Paredes, su-
blinhou que “esta é uma iniciativa 
acarinhada pelo Município. Temos de 
ser promotores desta mensagem: de 
facto, a água da rede pública deve ser 
consumida e utilizada”, apelou.

De forma a melhorar o conforto e a comodidade do público, a nova bancada do complexo da Cidade Desportiva 
de Paredes já dispõe de 500 cadeiras fixas, num investimento integralmente suportado pela Câmara Municipal. A 
estreia dos novos lugares teve lugar no passado dia 11 de maio, durante o jogo entre o União Sport Clube Paredes 
e do Aliados FC Lordelo, que terminou com uma igualdade a 2 golos.

bancada cidade desportiva 
eQuipada com 500 cadeiras

A Câmara Municipal de Pare-
des procedeu, no passado dia 20 de 
maio, à entrega de 8 toneladas de 
madeira de carvalho que será uti-
lizada nas obras de recuperação 
da igreja de Duas Igrejas (tetos, 
soalho, cobertura e altar-mor), 
em consequência dos avultados 
estragos decorrentes do tornado 

de 4 de janeiro último. Esta oferta, 
no valor de cerca de 28.500 euros, 
foi acompanhada pelo vereador do 
Pelouro das Obras Municipais, Ma-
nuel Fernando Rocha, pelo padre 
Marcelino, em representação da 
Paróquia de Duas Igrejas, e pelo 
presidente da Junta de Freguesia, 
António Bessa.

oferta de madeira 
para duas igreJas
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mais de 60 entidades divulgaram 
ofertas de emprego e formação 
profissional em paredes
O  Pavilhão Municipal Rota 
dos Móveis, em Lordelo, Paredes, 
acolheu, entre os dias 7 a 9 de 
maio, mais uma edição da InVista 
– Feira de Emprego, Formação e 
Empreendedorismo, iniciativa da 
responsabilidade do Pelouro de 
Ação Social da Câmara Municipal 
de Paredes.
 Já na sua 5ª edição, o certame 
que 2013 se realizaou nos Bom-
beiros Voluntários de Paredes, 
pela sua localização privilegiada 
na sede do concelho, regressou 
este ano a Lordelo e ao Pavilhão 
Rota dos Móveis, juntando mais 
de 60 entidades – muitas delas em 
estreia – das mais diversas áreas, 
abrangendo um vasto leque de 
ofertas educativas, formativas e 
profissionais.
 Hermínia Moreira, vereado-
ra do Pelouro de Ação Social da 
autarquia, presidiu à sessão de 
inauguração do certame, dirigido 
a um público cada vez mais trans-

PAviLhão MuniCiPAL roTA dos Móveis ACoLheu A 5ª edição dA invisTA – FeirA de eMPreGo, ForMAção e eMPreendedorisMo

versal que procura inteirar-se das 
melhores alternativas para a sua 
formação académica e/ou qualifi-
cação profissional, mas que pro-
cura também ofertas de emprego 
e conselhos para a criação do seu 
próprio negócio.
 “Esta é uma iniciativa que lan-
çamos há já cinco anos e que con-
tinua a crescer de ano para ano, 

um mês de festa garantido 
no funparK de paredes
Aproveitando a realização do 
Campeonato do Mundo de Futebol, 
“Brasil 2014”, que se disputará entre 
12 de junho a 13 de julho, o Parque da 
Cidade de Paredes vai transformar-
se no maior palco de apoio à Seleção 
Nacional de toda a região.
 A iniciativa, que conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Pa-
redes, através do seu projeto Art 
on Chairs, consiste na promoção de 
um vasto e diversificado conjunto 
de atividades a desenvolver no Par-
que da Cidade de Paredes. Para o 
efeito, será montada uma megaes-
trutura constituída por palco, ban-
cadas, ecrã led gigante, bares, es-
planada, área VIP, parque radical, 
zonas de restauração, entre outras 

PArque dA CidAde vAi TrAnsForMAr-se no MAior PALCo de APoio à seLeção nACionAL durAnTe o MundiAL do brAsiL’2014

estruturas de apoio.
 Para além da transmissão dos 
principais jogos do Mundial 2014, 
o FUNPARK PAREDES 2014 será o 
epicentro de diversas atividades 
desportivas, culturais e recreati-
vas, destacando-se o cartaz musi-
cal com a presença de algumas das 
melhores bandas e DJ’s nacionais 
da atualidade, ao nível dos melho-
res festivais nacionais. E tudo isto 
com entrada livre. 
 Do programa fazem ainda parte 
iniciativas como o Rally Sprint, com 
a presença dos melhores pilotos 
nacionais, a concentração de clás-
sicos, corrida de atletismo, stand-
up comedy, jogos tradicionais, tea-
tro, dança, aulas de ginástica, etc.

envolvendo um número de insti-
tuições e organismos, públicos e 
privados, cada vez mais alargado 
e diversificado. É um sinal de que 
valorizam esta Feira, que muito 
nos orgulha e que entendemos ser 
fundamental para os nossos jo-
vens estudantes, os nossos empre-
endedores, mas também os nossos 
desempregados”, afirmou Hermí-

nia Moreira na abertura oficial da 
InVista, onde esteve acompanha-
da pelo presidente do Centro de 
Emprego de Valongo, cuja área 
de abrangência foi recentemente 
alargada a Paredes, fruto da ade-
são do Município à Grande Área 
Metropolitana do Porto.
 Durante os três dias do certa-
me, os visitantes puderam co-

nhecer e esclarecer dúvidas junto 
dos representantes das diversas 
organizações presentes, entre 
universidades, públicas e priva-
das, politécnicos, institutos supe-
riores, escolas profissionais, se-
cundárias, centros de emprego e 
formação profissional, empresas, 
associações e entidades empre-
gadoras, entre muitas outras.

Num dos seus primeiros atos 
oficiais como vereador do Pe-
louro da Proteção Civil, Manuel 
Fernando Rocha representou a 
Câmara Municipal de Paredes 
na cerimónia que assinalou o 44º 
aniversário da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Volun-
tários de Lordelo. Para assinalar 
esta efeméride, a corporação 
entregou várias condecorações 
e apresentou novas viaturas, in-
cluindo um camião cedido pela 
autarquia.

aniversário 
bv lordelo 

  os burAkA soM sisTeMA ACTuAM eM PAredes no diA 14 de Junho
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edital

10/04/2014

CeLso MAnueL GoMes FerreirA, PresidenTe dA 
CâMArA MuniCiPAL de PAredes, FAz PÚbLiCo 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 deLiberAções, beM 
CoMo As deCisões desTinAdAs A Ter eFiCáCiA ex-
TernA dA reunião ordináriA de 2014/04/10, des-
TA CâMArA MuniCiPAL.

2 - proposta da ata da reunião ordinária re-
aliZada em 2014/03/25 - para discussão e vota-
ção 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr A ATA de 2014/03/25

6 - documentos de prestação de contas do 
município de paredes - ano 2013 - para discus-
são e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, CoM 4 voTos A 
FAvor do Psd e 4 voTos ConTrA do Ps, Tendo o 
senhor PresidenTe FeiTo uso dA suA Prerro-
GATivA de voTo de quALidAde, AProvAr os doCu-
MenTos de PresTAção de ConTAs do MuniCíPio 
de PAredes reFerenTes Ao Ano 2013, nos Ter-
Mos ProPosTos. MAis Foi deLiberAdo, reMeTer 
o AssunTo PArA ser APreCiAdo e voTAdo eM 
sede de AsseMbLeiA MuniCiPAL

7 - cruZ vermelha portuguesa - delegação de 
vilela - pedido de subsídio - para discussão e 
votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr A ATribuição de uM subsídio no vA-
Lor de 14.487,05 €, à Cruz verMeLhA PorTuGue-
sA - deLeGAção de viLeLA, PAredes, nos TerMos 
soLiCiTAdos

8 - emissão de parecer previo vinculativo e 
abertura de procedimento - aJuste direto 

para aQuisição de serviços de impressão de 
material grafico para a loJa interativa de 
turismo (mp/554/ad/s - 2014)- para ratificação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por MAioriA, 
CoM 4 voTos A FAvor do Psd e 4 voTos ConTrA do 
Ps, Tendo o senhor PresidenTe dA CâMArA FeiTo 
uso dA suA PrerroGATivA de voTo de quALidAde, 
rATiFiCAr, nos TerMos ProPosTos, o desPACho 
que AuTorizou A ConTrATAção dA PresTAção de 
serviços, eM TíTuLo reFerenCiAdA

9 - pedidos de isenção do pagamento da trsu - 
para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr, nos TerMos e FundAMenTos Cons-
TAnTes dos reLATórios soCiAis A isenção dA 
TAriFA de resíduos sóLidos urbAnos, beM CoMo 
o Perdão dA dívidA exisTenTe eM TodAs As siTu-
Ações eM que A MesMA se APLique, ConForMe A 
inForMAção APresenTAdA

10 - pedido de isenção do pagamento da trsu 
- associação cultural e recreativa - tuna de 
rebordosa - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr, nos TerMos dA ALíneA A) do n.º 1 do 
ArT.º 8.º do reGuLAMenTo MuniCiPAL de TAxAs e 
Preços MuniCiPAis, A isenção dA TAriFA de resí-
duos sóLidos urbAnos à AssoCiAção CuLTurAL 
e reCreATivA - TunA de rebordosA, ConForMe A 
inForMAção APresenTAdA

11 - revisão do plano diretor municipal de pa-
redes - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr o PLAno direTor MuniCiPAL nos 
TerMos ProPosTos e reMeTê-Lo à AsseMbLeiA 
MuniCiPAL PArA AProvAção

12 - declaração de caducidade do processo 
39/01p, em nome de alberto augusto da silva 
nogueira - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, deCLArAr A CAduCidAde do ProCesso 39/01P, 
eM noMe de ALberTo AuGusTo dA siLvA noGuei-
rA, nos TerMos e FundAMenTos ConsTAnTes dA 
inForMAção TéCniCA que suPorTA A PresenTe 
deCisão

13 - associação paredes pela inclusão social 

- atribuição de subsídio - para discussão e vo-
tação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, ATribuir uM subsídio no vALor de 198.155,27€ 
à AssoCiAção PAredes PeLA inCLusão soCiAL, 
nos TerMos e FundAMenTos ConTAnTes nA in-
ForMAção TéCniCA

14 - pedido de apoio para pagamento renda 
mensal, em Que é reQuerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJu-
da +” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
dA rendA MensAL Ao MuníCiPe noMe do beneFiCi-
ário, nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

15 - pedido de apoio para pagamento renda 
mensal, em Que é reQuerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJu-
da +” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
dA rendA MensAL à MuníCiPe noMe do beneFiCi-
ário, nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

16 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em Que é reQuerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJu-
da +” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
dA rendA MensAL à MuníCiPe noMe do beneFiCi-
ário, nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

17 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em Que é reQuerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
dA rendA à MuníCiPe noMe do beneFiCiário, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

18 - pedido de apoio para pagamento de  renda, 
em Que é reQuerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 

discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
dA rendA à MuníCiPe noMe do beneFiCiário, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL
  
19 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em Que é reQuerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
dA rendA à MuníCiPe noMe do beneFiCiário, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

20 - solicita aJuda para renda de casa - crédi-
to habitação, em Que é reQuerente nome do 
beneficiário, no Âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
dA rendA de CAsA – CrédiTo à hAbiTAção, à Muní-
CiPe noMe do beneFiCiário, nos TerMos e FundA-
MenTos do reLATório soCiAL

21 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em Que é reQuerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
dA rendA à MuníCiPe noMe do beneFiCiário, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

22 - pedido apoio para aQuisição de medicação, 
em Que é reQuerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA Aquisição 
de MediCAção à MuníCiPe noMe do beneFiCiário, 
nos TerMos e FundAMenTos do reLATório so-
CiAL

23 - pedido de apoio para aQuisição de medica-
ção, em Que é reQuerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA Aquisição 

alunos de paredes concluíram  
estágio de um mês em londres
Durante um mês, 15 jovens 
estudantes de Paredes tiveram a 
oportunidade de estagiar em Lon-
dres em empresas relacionadas 
com a sua área de formação, no 
âmbito do projeto Work Like a Tou-
rist, pertencente ao programa de 
mobilidade Leonardo da Vinci.
 De 27 de abril a 25 de maio, os jo-
vens puderam conhecer melhor a 
capital do Reino Unido bem como a 
sua cultura e tradições, ao mesmo 
tempo que aprimoravam a língua 
inglesa e desenvolviam estágios na 
sua área de formação.
 O projeto Work Like a Tourist 
dirige-se a jovens que frequentem 
os 10.º, 11.º e/ou 12.º ano de es-
colaridade nas áreas de turismo, 
gestão desportiva, assistência so-

no âMbiTo do ProJeTo Work Like A TourisT

cial, técnicas de apoio à infância 
e marketing e comunicação e tem 
como principal objetivo o desenvol-
vimento de competências formati-
vas, pessoais e transversais, facili-
tando desta forma a inserção dos 
jovens no mercado de trabalho na-
cional ou europeu, quer por conta 
própria, quer por conta de outrem.
 A APPIS – Associação Paredes 
pela Inclusão Social selecionou os 
participantes tendo em conta fa-
tores formativos, económicos e so-
ciais, além da sua motivação para 
ingressar neste desafio, que conta 
com a certificação da Europass 
Mobility e com uma parceria com 
a entidade inglesa Kairos Europe, 
responsável pelo acolhimento e 
preparação linguística dos jovens.

Os presidentes dos Municí-
pios de Paredes, Gondomar e Va-
longo cumpriram no passado dia 
29 de abril, na Junta de Freguesia 
de Aguiar de Sousa, a segunda 
reunião de trabalho com vista à 
criação do projeto Pulmão Verde 
da Área Metropolitana do Porto, 
desta vez já com a presença de 
técnicos municipais das respeti-
vas autarquias que constituirão 
um grupo de trabalho intermuni-
cipal. O objetivo é definir um con-
junto de ideias e metodologias 
para a apresentação de um pro-
jeto comum nas serras de Santa 
Justa, Pias e Castiçais.

pulmão 
verde 
avança
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edital

23/04/2014

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 
2014/04/23, desTA CâMArA MuniCiPAL.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 
realiZada em 2014/04/10 - para discussão e 
votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por MAioriA, 
CoM 4 voTos A FAvor do Ps e 5 voTos ConTrA 
do Psd, não AProvAr A ATA dA reunião do exe-
CuTivo de 10-04/2014, e que A MesMA Fosse re-

TiFiCAdA no PonTo 13 – “AssoCiAção PAredes 
PeLA inCLusão soCiAL – ATribuição de subsídio 
– PArA disCussão e voTAção”, desiGnAdAMenTe 
nAs inTervenções eFeTuAdAs PeLos MeMbros 
do exeCuTivo, ConForMe A GrAvAção dA reu-
nião, PArA PosTeriorMenTe voLTAr Ao exeCu-
Tivo PArA disCussão e voTAção

5 - pedido de autoriZação especial para 
venda ambulante de castanhas assadas 
em Que é reQuerente José rodrigues duarte 
- para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AuTorizAr A vendA AMbuLAnTe de CAs-
TAnhAs AssAdAs Ao MuníCiPe José rodriGues 
duArTe, nos TerMos dA inForMAção

6 - emissão de parecer prévio (loe) e aber-
tura de procedimento - aJuste direto para 
aQuisição de serviços para elaboração 
das telas finais dos centros escolares de 
sobrosa e de lordelo 1 - para discussão e 
votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por MAioriA, 
CoM 5 voTos A FAvor do Psd e 4 voTos ConTrA 
do Ps, eMiTir PAreCer FAvoráveL à ConTrATA-

de MediCAção à MuníCiPe noMe do beneFiCiá-
rio, nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

24 - pedido de apoio na aQuisição de medica-
ção, em Que é reQuerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
Aquisição de MediCAção à MuníCiPe noMe do 
beneFiCiário, nos TerMos e FundAMenTos do 
reLATório soCiAL

25 - pedido de apoio para aQuisição de prÓ-
tese dentária, em Que é reQuerente nome do 
beneficiário, no Âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA Aquisi-
ção de ProTese denTáriA à MuníCiPe noMe do 
beneFiCiário, nos TerMos e FundAMenTos do 
reLATório soCiAL

26 - pedido de apoio para aQuisição prÓtese 
dentária, em Que é reQuerente nome do be-
neficiário, no Âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA Aquisi-
ção de PróTese denTáriA à MuníCiPe noMe do 
beneFiCiário, nos TerMos e FundAMenTos do 
reLATório soCiAL

27 - pedido de apoio para pagamento da ren-
da, em Que é reQuerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo dA rendA Ao MuníCiPe noMe do 
beneFiCiário, nos TerMos e FundAMenTos do 
reLATório soCiAL

28 - recrutamento de professores no Âm-
bito das atividades de enriQuecimento cur-
ricular - ano letivo 2014/2015 - para discus-
são e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr A AberTurA de ProCediMenTo 
ConCursAL que visA A ConsTiTuição de uMA 
boLsA de reCruTAMenTo PArA A ConTrATA-
ção de TéCniCos PArA As ATividAdes de enri-
queCiMenTo CurriCuLAr, nos TerMos e Fun-
dAMenTos dAs inForMAções TéCniCAs. MAis 
deLiberou, CoM A MesMA voTAção, reMeTer 
o PresenTe AssunTo, PArA disCussão e voTA-
ção, à AsseMbLeiA MuniCiPAL

29 - apoio a instituição particular de soli-
dariedade social - situação decorrente da 
intempérie - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, ATribuir uM APoio à AssoCiAção PArA 
o desenvoLviMenTo de viLeLA no vALor de 
1.081,89€, nos TerMos e FundAMenTos dA in-
ForMAção TéCniCA

30 - criação de fundo de maneio - via verde - 
para ratificação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, rATiFiCAr o desPACho que AuTorizou A 
CriAção de uM Fundo de MAneio no vALor de 
150,00 €, desTinAdo Ao PAGAMenTo de PorTA-
Gens nA viA verde

31 - sinaliZação vertical e horiZontal nos 
centros escolares e acessos de baltar, bi-
tarães, cête, lordelo e vilela - para discus-
são e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr A sinALizAção verTiCAL e hori-
zonTAL nos CenTros esCoLAres e ACessos de 
bALTAr, biTArães, CeTe, LordeLo e viLeLA, nos 
TerMos ProPosTos. MAis Foi deLiberAdo, re-
MeTer o AssunTo PArA ser APreCiAdo e voTA-
do eM sede de AsseMbLeiA MuniCiPAL

32 - sinaliZação vertical na rua de ilhave-
dra na freguesia de gondalães - para dis-
cussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr A sinALizAção verTiCAL nA ruA 
de iLhAvedrA, nA FreGuesiA de GondALães, 
nos TerMos ProPosTos. MAis Foi deLiberAdo, 
reMeTer o AssunTo PArA ser APreCiAdo e vo-
TAdo eM sede de AsseMbLeiA MuniCiPAL

33 - toponimia da freguesia de paredes/mou-
riZ: rua Jose dias e rua francisco marQues 
ribeiro - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr As PArTes esCriTAs e desenhA-
dAs sobre ToPoníMiA dA FreGuesiA de PAre-
des/Mouriz, noMeAdAMenTe, ruA José diAs e 
ruA FrAnCisCo MArques ribeiro, nos TerMos 
ProPosTos

35 - atividade - isenção de taXa - para discus-
são e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, isenTAr dA TAxA de insCrição, Todos os 
MuníCiPes que reALizeM A suA insCrição eM 
quALquer dAs ModALidAdes PrATiCAdAs nA 
PisCinA roTA dos Móveis, no diA 12 de AbriL, no 
deCorrer de uMA ATividAde de ouTdoor, nos 
TerMos ProPosTos

36 - pedido de isenção de taXas - corrida so-
lidária - para discussão e votação 
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, isenTAr A orGAnizAção runPorTo, do 
PAGAMenTo dA LiCençA de ProvA desPorTivA, 
beM CoMo dos CusTos de CorTe de TrânsiTo, 
nos TerMos ProPosTos

e eu verónica de brito Castro, Chefe da divisão Admi-
nistrativa, o subscrevi.
A Chefe de divisão Administrativa,

Paredes e Paços do Concelho, 30 de abril de 2014

o Presidente da Câmara,
Celso Manuel Gomes Ferreira

ção dA PresTAção de serviços, eM TíTuLo reFe-
renCiAdA

7 - emissão de parecer prévio (loe) e abertura 
de procedimento - aJuste direto para aQuisi-
ção de serviços para elaboração das telas 
finais dos centros escolares de duas igreJas 
e de lordelo 2 - para discussão e votação3.
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por MAioriA, 
CoM 5 voTos A FAvor do Psd e 4 voTos ConTrA do 
Ps, eMiTir PAreCer FAvoráveL à ConTrATAção dA 
PresTAção de serviços, eM TíTuLo reFerenCiA-
dA

8 - emissão de parecer prévio e abertura de 
procedimento - aJuste direto para aQuisição 
de serviços para elaboração das telas finais 
dos centros escolares de cête, baltar, bita-
rães e escola eb 2/3 de baltar - para discus-
são e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por MAioriA, 
CoM 5 voTos A FAvor do Psd e 4 voTos ConTrA do 
Ps, eMiTir PAreCer FAvoráveL à ConTrATAção dA 
PresTAção de serviços, eM TíTuLo reFerenCiA-
dA

9 - pedido de isençao de pagamento de todas 
as licenças referentes a festa da srª da guia 
- para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, isenTAr A orGAnizAção de FesTAs dA senho-
rA dA GuiA do PAGAMenTo do CorTe de TrânsiTo 
e dAs resPeTivAs TAxAs reFerenTes Ao Pedido 
de LiCençA de FesTividAde, nos TerMos ProPos-
Tos

10 - processo nº 109/11p, em nome de nelson 
ricardo moura da costa - caducidade do pro-
cesso - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, deCLArAr A CAduCidAde do ProCesso 109/11P, 
eM noMe de neLson riCArdo MourA dA CosTA, 
nos TerMos e FundAMenTos ConsTAnTes dA in-
ForMAção TéCniCA que suPorTA A PresenTe de-
Cisão

11 - concessão de incentivos ao investimento 
em paredes - evoé portugal, lda - para discus-
são e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, APoiAr o ProJeTo de invesTiMenTo que A 
eMPresA evoé PreTende reALizAr no ConCeLho 
de PAredes, ConCedendo inCenTivo TribuTário 
de isenção de derrAMA de irC, Por uM Período 
de CinCo Anos e ATé Ao LiMiTe de vinTe MiL euros, 
nos TerMos do nÚMero dois, do ArTiGo seGundo 
do reGuLAMenTo de ConCessão de inCenTivos 
Ao invesTiMenTo eM PAredes, beM CoMo A APro-
vAção dA MinuTA do ConTrATo de invesTiMenTo, 
AnexA Ao reFerido PAreCer

12 - plano de transportes escolares e plano 
de ação social escolar para o ano letivo de 
2014/2015 - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr, PArA o Ano LeTivo 2014/2015, o PLA-
no de TrAnsPorTes esCoLAres e o PLAno de Ação 
soCiAL esCoLAr PArA o PriMeiro CiCLo do ensino 
básiCo e serviço de ProLonGAMenTo de horário 
no Pré-esCoLAr, nos TerMos ProPosTos

13 - reforço do apoio prestado Às institui-
çÕes particulares de solidariedade social, 
no Âmbito do programa “paredes aJuda +” - 
para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, no âMbiTo dA MedidA 10 do ProGrAMA PAre-
des AJudA +, AProvAr A ATribuição de uM subsí-
dio à AssoCiAção soCiAL e CuLTurAL de Louredo, 
no vALor de MiL euros, PArA A Aquisição de uM 
FoGão indusTriAL, nos TerMos dA ProPosTA 
APresenTAdA

14 - apoio nas obras de restauro de habita-
ção na paroQuia de vilela, no Âmbito do pro-
grama “paredes aJuda +” - para discussão e 
votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, Ao AbriGo dA MedidA 7 do ProGrAMA PAredes 
AJudA +, AProvAr A ATribuição de uM subsídio no 
vALor de CinCo MiL duzenTos e sessenTA euros, 
A TrAnsFerir PArA A JunTA de FreGuesiA de vi-
LeLA, uMA vez que é esTA queM irá ACoMPAnhAr 
Todo o ProCesso de requALiFiCAção e GesTão dA 
oCuPAção dA MesMA, nos TerMos dA ProPosTA 
APresenTAdA

15 - pedido de apoio para aQuisição de medica-
ção, em Que é reQuerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA 
+, AProvAr o Pedido de APoio nA Aquisição de 
MediCAção eFeTuAdo Por M noMe do beneFiCiá-
rio, nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

16 - pedido de apoio para aQuisição de medica-
ção, em Que é reQuerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação.
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, 
AProvAr o Pedido de APoio nA Aquisição de Medi-
CAção eFeTuAdo Por noMe do beneFiCiário, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

17 - toponimia - freguesia de gandra - rua se-
rafim ferreira dos santos e beco alberto co-
elho moreira - para discussão e aprovação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr As PArTes esCriTAs e desenhAdAs 
sobre A ToPoníMiA nA FreGuesiA de GAndrA, nA 
ruA serAFiM FerreirA dos sAnTos e beCo ALber-
To CoeLho MoreirA, nos TerMos ProPosTos

18 - proposta para celebração de protocolo 
entre o municipio de paredes e a fabrica da 
igreJa de são miguel de gandra - para discus-
são e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o ProToCoLo A CeLebrAr enTre o 
MuniCíPio de PAredes e A FábriCA dA iGreJA PA-
roquiAL dA FreGuesiA de são MiGueL de GAndrA, 
nos PreCisos TerMos dA ProPosTA APresenTA-
dA PreviAMenTe A Todos os MeMbros do exeCu-
Tivo

19 - comissão de feirantes da feira de paredes 
- reQuerimento para a realiZação da feira do 
dia 18 de abril - para ratificação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, rATiFiCAr o desPACho que AuTorizou que A 
FeirA se reALizAsse no diA dezoiTo do Mês de 
AbriL

20 - comissão de feirantes da feira de paredes 
- reQuerimento para a realiZação da feira do 
dia 01 de maio - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr que A PriMeirA FeirA do Mês de 
MAio, que Por ForçA do reGuLAMenTo se iriA 
reALizAr no diA dois de MAio, se reALize no diA 
uM desse Mês

e eu verónica de brito Castro, Chefe da divisão Admi-
nistrativa, o subscrevi.
A Chefe de divisão Administrativa,

Paredes e Paços do Concelho, 30 de abril de 2014

o Presidente da Câmara,
Celso Manuel Gomes Ferreira

edital

07/05/2014

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 2014/04/23, desTA CâMArA MuniCiPAL.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 
realiZada em 2014/04/23 - para discussão e 
votação
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14 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussãoe votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o 
vALor de CeM euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de Três Meses, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

15 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussãoe votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o 
vALor de CeM euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de quATro Meses, 
nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

16 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “ paredes 
aJuda +” - para discussãoe votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
rendA MensAL soLiCiTAdo PeLo MuníCiPe noMe 
do beneFiCiário, ATribuindo, Ao AbriGo do Pro-
GrAMA PAredes AJudA +, o vALor de novenTA 
euros MensAis, sendo que o PAGAMenTo deve-
rá ser eFeTuAdo APós APresenTAção do reCibo 
reFerenTe à LiquidAção do Mês e Por uM Perío-
do de quATro Meses, nos TerMos e FundAMen-
Tos do reLATório soCiAL

17 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o 
vALor de CeM euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de quATro Meses, 
nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

18 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussãoe votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuin-
do, Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA 
+, o vALor de CenTo e vinTe e CinCo euros 
MensAis, sendo que o PAGAMenTo deverá 
ser eFeTuAdo APós APresenTAção do re-
Cibo reFerenTe à LiquidAção do Mês e Por 
uM Período de quATro Meses, nos TerMos e 
FundAMenTos do reLATório soCiAL

19 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, 
o vALor quATroCenTos e CinquenTA euros 
PArA reGuLArizAção do débiTo exisTenTe e 
uM APoio de CeM euros MensAis, sendo que 
o PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós 
APresenTAção do reCibo reFerenTe à Li-
quidAção do Mês e Por uM Período de dois 
Meses, nos TerMos e FundAMenTos do re-
LATório soCiAL

20 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAni-
MidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA PA-
GAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA Mu-
níCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, Ao 
AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o vA-
Lor de novenTA euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de quATro Meses, 
nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

21 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o 
vALor de CeM euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de Três Meses, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL
22 - pedido de apoio para pagamento de 
renda mensal, em Que é reQuerente nome 
do beneficiário, no Âmbito do programa “ 
paredes aJuda +” - para discussão e vota-
ção
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, 
o vALor de CinquenTA euros MensAis, sen-
do que o PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo 
APós APresenTAção do reCibo reFerenTe à 
LiquidAção do Mês e Por uM Período de seis 
Meses, nos TerMos e FundAMenTos do reLA-
Tório soCiAL

23 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAni-
MidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA PA-
GAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA Mu-
níCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, Ao 
AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o vA-
Lor de oiTenTA euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de CinCo Meses, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

24 - pedido de aJuda para a renda, em Que é 
reQuerente nome do beneficiário, no Âmbi-
to do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLo 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o 
vALor de duzenTos euros PArA reGuLArizA-
ção do Mês eM débiTo e uM APoio MensAL de 
CeM euros, sendo que o PAGAMenTo deverá 
ser eFeTuAdo APós APresenTAção do reCibo 
reFerenTe à LiquidAção do Mês e Por uM Pe-
ríodo de quATro Meses, nos TerMos e FundA-
MenTos do reLATório soCiAL

25 - pedido de apoio para pagamento de ren-
da mensal, em Que é reQuerente nome do 
beneficiário, no Âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAni-
MidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA PA-
GAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLo Mu-
níCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, Ao 
AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o vA-
Lor de oiTenTA euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de CinCo Meses, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

26 - pedido de apoio para pagamento da 

renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o 
vALor de CeM euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de Três Meses, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

27 - pedido de apoio para pagamento renda, 
em Que é reQuerente nome do beneficiário, 
no Âmbito do programa “ paredes aJuda + 
“ - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA MuníCiPe noMe 
do beneFiCiário, ATribuindo, Ao AbriGo do Pro-
GrAMA PAredes AJudA +, o vALor de quinhenTos 
e CinquenTA euros PArA reGuLArizAção dos 
Meses eM ATrAso - Fevereiro e MArço, sendo 
que o PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós 
APresenTAção dos reCibos reFerenTes à Li-
quidAção dos Meses de Fevereiro e MArço, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

28 - pedido de apoio para pagamento da 
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unA-
niMidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA 
PAGAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o 
vALor de CinquenTA euros MensAis, sendo 
que o PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós 
APresenTAção do reCibo reFerenTe à Liqui-
dAção do Mês e Por uM Período de quATro 
Meses, nos TerMos e FundAMenTos do reLA-
Tório soCiAL

29 - pedido de apoio para aQuisição de prÓte-
se dentária, em Que é reQuerente nome do be-
neficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMi-
dAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGA-
MenTo de PróTese denTáriA, soLiCiTAdo PeLo 
MuníCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, 
Ao AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o 
vALor de duzenTos e quArenTA euros, sendo 
que o PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós 
APresenTAção de FATurA, nos TerMos e Fun-
dAMenTos do reLATório soCiAL

30 - pedido de apoio para pagamento de  
renda, em Que é reQuerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAni-
MidAde, AProvAr o Pedido de APoio PArA PA-
GAMenTo rendA MensAL soLiCiTAdo PeLo Mu-
níCiPe noMe do beneFiCiário, ATribuindo, Ao 
AbriGo do ProGrAMA PAredes AJudA +, o vA-
Lor de novenTA euros MensAis, sendo que o 
PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo APós APre-
senTAção do reCibo reFerenTe à LiquidAção 
do Mês e Por uM Período de seis Meses, nos 
TerMos e FundAMenTos do reLATório soCiAL

31 - sinaliZação vertical na rua capitão 
laurindo vasconcelos e rua da figueira na 
freguesia de paredes - besteiros - para dis-
cussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o ProJeTo de sinALizAção verTiCAL 
nA ruA CAPiTão LAurindo vAsConCeLos e ruA dA 
FiGueirA nA FreGuesiA de PAredes - besTeiros, 
nos TerMos ProPosTos. MAis Foi deLiberAdo, 
reMeTer o AssunTo PArA ser APreCiAdo e voTA-
do eM sede de AsseMbLeiA MuniCiPAL

e eu verónica de brito Castro, Chefe da divisão Ad-
ministrativa, o subscrevi.
A Chefe de divisão Administrativa,

Paredes e Paços do Concelho, 8 de maio de 2014

o Presidente da Câmara,
Celso Manuel Gomes Ferreira

A CâMArA MuniCPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr A ATA de 2014/04/23

6 - emissão de parecer prévio (loe)e autori-
Zação de abertura de procedimento concur-
so limitado por prévia Qualificação para aQ 
de serv. de gestão da produção global do 
evento art on chairs international e para o 
desenvolvimento dos programas de volun-
tariado e o desig - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, CoM 4 voTos A 
FAvor do Psd e 4 voTos ConTrA do Ps, FAzendo 
o senhor PresidenTe dA CâMArA uso do seu 
PreviLéGio de voTo de quALidAde, eMiTir PAre-
Cer FAvoráveL à ConTrATAção de serviços eM 
TíTuLo reFerenCiAdA

7 - pedido de isenção de taXas relativamente 
ao pedido de corte de trÂnsito para o even-
to dinamiZart - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr A isenção do PAGAMenTo de TAxAs 
nos TerMos eM que Foi requerido Por noMe 
do beneFiCiário

9 - pedido de pagamento de licença de cons-
trução do processo nº 375/06p, em presta-
çÕes, em Que é reQuerente nome do benefici-
ário - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AuTorizAr o PAGAMenTo eM 6 PresTAções, 
no vALor uniTário de 109,97 euros, nos TerMos 
ProPosTos

10 - pedido de apoio para pagamento renda, 
em Que é reQuerente nome do beneficiário, 
no Âmbito do programa “paredes aJuda +” - 
para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA MuníCiPe noMe 
do beneFiCiário, ATribuindo, Ao AbriGo do Pro-
GrAMA PAredes AJudA +, o vALor de CeM euros 
MensAis, sendo que o PAGAMenTo deverá ser 
eFeTuAdo APós APresenTAção do reCibo reFe-
renTe à LiquidAção do Mês e Por uM Período 
de quATro Meses, nos TerMos e FundAMenTos 
do reLATório soCiAL

11 - pedido de apoio para pagamento renda, 
em Que é reQuerente nome do beneficiário, 
no Âmbito do programa “paredes aJuda +” - 
para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA MuníCiPe noMe 
do beneFiCiário, ATribuindo, Ao AbriGo do Pro-
GrAMA PAredes AJudA +, o vALor de CeM euros 
MensAis, sendo que o PAGAMenTo deverá ser 
eFeTuAdo APós APresenTAção do reCibo reFe-
renTe à LiquidAção do Mês e Por uM Período 
de Três Meses, nos TerMos e FundAMenTos do 
reLATório soCiAL

12 - pedido de apoio para pagamento de ren-
da, em Que é reQuerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMen-
To rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA MuníCiPe 
noMe do beneFiCiário, ATribuindo, Ao AbriGo 
do ProGrAMA PAredes AJudA +, o vALor de Tre-
zenTos euros PArA reGuLArizAção do débiTo 
exisTenTe e uM APoio de CeM euros MensAis, 
sendo que o PAGAMenTo deverá ser eFeTuAdo 
APós APresenTAção do reCibo reFerenTe à Li-
quidAção do Mês e Por uM Período de Três Me-
ses, nos TerMos e FundAMenTos do reLATório 
soCiAL

13 - pedido de aJuda para pagar a renda, em 
Que é reQuerente  nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - 
para discussãoe votação
A CâMArA MuniCiPAL deLiberou, Por unAniMidA-
de, AProvAr o Pedido de APoio PArA PAGAMenTo 
rendA MensAL soLiCiTAdo PeLA MuníCiPe noMe 
do beneFiCiário, ATribuindo, Ao AbriGo do Pro-
GrAMA PAredes AJudA +, o vALor de CeM euros 
MensAis, sendo que o PAGAMenTo deverá ser 
eFeTuAdo APós APresenTAção do reCibo reFe-
renTe à LiquidAção do Mês e Por uM Período 
de quATro Meses, nos TerMos e FundAMenTos 
do reLATório soCiAL
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eXposiçÕes

eXposição de pintura 
- o ator no pan-Ótico

data: 2 a 26 de junho
horário: de 2ª a 6ª, das 9h00h às 12h30 
e das 13h30 às 18h00
local: Auditório da Fundação A Lord
sinopse: da autoria de Fernando 
Moreira, a exposição enquadra a vida de 
ator com o Pan-óptico, termo utilizado 
para designar um centro penitenciário 
ideal desenhado pelo filósofo Jeremy 
bentham em 1785.

eXposição de escultura 
– percursos

data: 28 a 30 de junho
horário: de 2ª a 6ª, das 9h00h às 12h30 
e das 13h30 às 18h00
local: Auditório da Fundação A Lord
sinopse: da autoria de Maria José 
Caramez, a exposição “Percursos” 
apresenta esculturas diversificadas 
construídas pela artista penafidelense 
em mármore e bronze.

retrato de portugal: 
palavras e imagens
 – madeira e açores

data: durante o mês de junho
horário: de 2ª a 6ª, das 9h00h às 12h30 
e das 13h30 às 18h00
local: átrio da Cooperativa e Fundação 
A Lord
sinopse: Através da apresentação de 
textos e imagens, os arquipélagos da 
Madeira e Açores são destacados na 
Fundação A Lord ao longo da exposição.

portuguesas ilustres

data: durante o mês de junho
horário: de 2ª a 6ª, das 9h00h às 12h30 
e das 13h30 às 18h00
local: biblioteca da Fundação A Lord
sinopse: A exposição enquadra imagens 
de várias escritoras ilustres do panorama 
literário português.

teatro

louredo uma histÓria

data: 8 de junho
hora: 17h00
local: Centro social de Cête
sinopse: “o nosso teatro” – 
Associação social e Cultural de 
Louredo apresenta a peça “Louredo 
uma história”, encenada por Pedro 
estorninho, que visa contar a história de 
Louredo desde Pêro Coelho, assassino 
de inês de Castro, passando pelo zé do 
Telhado e chegando aos dias de hoje.

desporto

dia mundial da criança

data: 1 de junho
hora: das 9h30 às 10h45
local: Piscina Municipal de Paredes
sinopse: Para comemorar o dia 
Mundial da Criança, a Piscina Municipal 
de Paredes organiza várias atividades 
aquáticas, nomeadamente hidrokids 
(9h45), prova de estafetas (10h15) 
e aquazumba (10h45), dispostas por 
escalões etários.

passeio/caminhada 
frecha da miZarela

data: 8 de junho
hora: Partida: 7h30
Chegada: (hora prevista) 22h00
preço: 7€, seguro incluído
inscriçÕes: Prof. Jorge Gomes 93 830 
11 00
sinopse: o Pelouro do desporto da 
Câmara Municipal de Paredes organiza 
este atividade que tem como destino a 
Frecha da Mizarela, localizada na serra 
da Freita, Arouca.

campeonato nacional 
de trial outdoor

data: 15 de junho
local: Junto ao Complexo desportivo 
de Azevido
sinopse: depois de Cinfães, Torres 
vedras e escudeiros, o Campeonato 
nacional de Trial outdoor tem a sua 4ª 
prova em rebordosa, organizada pelo 
Moto Clube da localidade.

prova do campeonato 
regional de Xco

data: 15 de junho
local: rebordosa
sinopse: A Cidade de rebordosa 
vai ser o palco de mais uma prova 
do Campeonato regional de Cross 
Country, sob a organização do Team 
Prorebordosa bTT.

semana sénior

data: de 23 a 27 de Junho
sinopse: o Pelouro do desporto da 
Câmara Municipal de Paredes organiza 
este ano a 1ª edição da semana sénior 
constituída por diversas atividades 
dirigidas ao público mais velho.

outros

ii feira de artesanato, 
gastronomia e saÚde

data: 1 de junho
hora: das 9h45 às 12h30 e da 14h00 às 
19h00
local: Pavilhão Municipal escolar eb 2/3 
de Cristelo
sinopse: A Associação Código Musical 
promove esta iniciativa que, a par da 
apresentação de produtos artesanais 
e gastronómicos, conta com rastreios 
gratuitos, animação para os mais 
pequenos e atividades físicas para a 
comunidade.

ii feira de artesanato de 
bitarães

data: 1 de junho
hora: das 14h00 às 23h00
local: Largo dos Chãos
contactos: 96 659 19 76 | 91 769 43 26 | 
fasmendes@sapo.pt
sinopse: A Fábrica da igreja de s. Tomé 
de bitarães organiza a iniciativa com o 
apoio da Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia de Paredes, que conta com 
animação musical, cultural e recreativa e 
vários stands de artesanato.

dinamiZart

data: 7 de junho 
hora: a partir das 20h00
local: Parque de José Guilherme
sinopse: o centro de estudos Prodigiu’s 
organiza, com o apoio da Câmara 
Municipal de Paredes, a primeira edição 
do dinamizart, um evento que conta com 
animação, desfiles de moda e de animais, 
flash mob e música.

atelier de artes manuais

data: 11 de junho
hora: 14h30
local: Academia da Fundação A Lord
pÚblico: Maiores de 18 anos
sinopse: A Fundação A Lord organiza 

mÚsica

best of oitentas

data: 7 de junho 
hora: a partir das 23h30
local: Pavilhão rota dos Móveis
reservas: 91 859 39 88 | 91 417 88 72
preço: venda antecipada – 5€ com 
oferta de 1 bebida
sinopse: A rádio Jornal organiza a 
“original festa dos anos 80” que conta 
com a participação de vários dj’s e 
zona de insufláveis reservada para 
crianças.

Xv orfflord

data: 28 de junho 
hora: 21h30
local: Auditório da Fundação A Lord
sinopse: o orfeão da Fundação A 
Lord é o anfitrião desta noite musical 
que conta ainda com a presença do 
orfeão Famalicence e do orfeón 
Leonés, proveniente de espanha.

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.

mais novos

dia mundial da criança

data: 2 de junho
local: Centro escolar de vilela
sinopse: Como motivo de comemoração 
do dia Mundial da Criança o Altis Clube 
e Associação empresarial de Paredes 
organizam diversas atividades desportivas 
para toda a comunidade educativa.

a nossa cor

data: 14 de Junho a 15 de julho
hora: 2ª a 6ª das 9h00 às 12h30 e das 
14h00 às 17h30
local: Casa da Cultura de Paredes
sinopse: os alunos da universidade 
sénior rotary Clube de Paredes 
organizam a exposição de pintura 
intitulada “A nossa Cor”, que conta 
com a participação de elementos do 
Atelier 26 como artistas convidados.

cásina

data: 14 de junho
hora: 21h30
local: Auditório da Fundação A Lord
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.

cinema

a aldeia da roupa 
branca

data: 3 de junho
hora: 15h00
local: Academia da Fundação A Lord
pÚblico: Maiores de 6 anos
sinopse: datado de 1938, “A Aldeia 
da roupa branca” é um notável filme 
português sobre duas famílias saloias 
que se envolvem numa constante 
rivalidade para conseguirem as 
melhores encomendas de roupa 
para lavar. o filme é apresentado 
na Fundação A Lord relembrando 
atores como beatriz Costa e Armando 
Chagas. 

monstros na 
universidade 3d

data: Todas as terças feiras do mês 
de junho
hora: 10h30
local: Academia da Fundação A Lord
pÚblico: Maiores de 6 anos

programa anim’arte 
– o mundo é uma bola de 
sabão

data: 1 de junho
hora: 15h00
pÚblico: Crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 35 crianças
inscriçÕes: necessária pré-inscrição 
através do número 255 788 976 ou do 
email biblioteca@cm-paredes.pt
local: biblioteca Municipal de 
Paredes
sinopse: A biblioteca Municipal 
convida os mais pequenos a celebrarem 
o seu dia mundial num percurso 

histÓrias de encantar 

data: 12 e 26 de junho
hora: 10h30
local: biblioteca da Fundação A Lord
sinopse: da autoria dos irmãos 
Grimm, o livro o Gato Comilão é 
apresentado às crianças incutindo-
lhes o gosto pela leitura.

férias de verão

data: 11 a 30 de junho
hora: 14h30
local: Academia da Fundação A Lord
sinopse: A Fundação A Lord promove 
atividades de férias de verão com 
ateliers de expressão plástica, jogos 
pedagógicos e sessões de cinema.

teatro de fantoches – 
Quem tem boca vai a roma

data: 19 de junho
hora: 10h30
local: biblioteca da Fundação A Lord
sinopse: da autoria de Ana oom a 
história apresentada faz parte da 
colecção Provérbios de sempre, 
lançada pelo jornal expresso e 
cujos títulos aludem a provérbios 
portugueses. quem tem boca vai 
a roma é apresentado através da 
teatralização com fantoches.

sabados d’encantar – 
magia com letras

data: 28 de junho
hora: 15h00
local: biblioteca da Fundação A Lord
pÚblico: crianças dos 2 aos 10 anos
inscriçÕes: necessária pré-inscrição 
através dos contactos 22 444 63 01 ou 
biblioteca@fundacaoalord.pt 
sinopse: o atelier “sábados d’encantar” 
oferece às crianças a possibilidade de 
conhecer novas histórias, promovendo a 
reflexão e o diálogo sobre variados temas.

o atelier que tem como objetivo a 
manufaturação de taças de papel.

encontro entre nÓs 2014

data: 13,17,19,20,25,26 e 27 de junho
local: Atividade com destino a Aveiro e 
águeda
sinopse: á semelhança de anos 
anteriores, o pelouro de Ação social da 
Câmara Municipal de Paredes organiza 
a iniciativa “encontro entre nós”, com 
o apoio das juntas de freguesia do 
concelho.

ii feira de baltar

data: 28 de junho 
local: Largo Pereira inácio
preço: 2€ por inscrição
inscriçÕes: preenchimento da ficha 
de inscrição em www.jf-baltar.pt ou 
diretamente nas instalações da Junta de 
Freguesia
sinopse: A Junta de Freguesia de baltar 
organiza a ii Feira de baltar na qual se 
poderão comprar e vender produtos de 
artesanato, gastronómicos e hortícolas.

diferente: uma visita especial aos 
jardins da biblioteca Municipal, onde 
não faltarão personagens, diversão, 
alegria.

a leitura não tem idade

data: todas as segundas feiras do 
mês de junho
hora: A partir das 10h00 e/ou a 
partir das 15h00
local: biblioteca Municipal de 
Paredes
publico: utentes de terceira 
idade dos Lares e Centros de dia do 
Município
informaçÕes: biblioteca@cm-
paredes.pt | 255788776.
sinopse: 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

trail da raposa

data: 1 de junho
hora: 9h00
local: início e final das provas no 
Parque José Guilherme
inscriçÕes: www.parjovem.pt 
preço: Trail – 9€ | Mini trail – 7€ | 
Caminhada – 5€
sinopse: A Parjovem, Associação 
Juvenil de Paredes, organiza o Trial 
que se realizará por caminhos e 
trilhos sinalizados do Concelho, com 
percursos de 27km (Trail), 15km(Mini 
Trail) e 8km (caminhada).



CAMINHADA / PASSEIO
FRECHA DA MIZARELA 
AROUCA
SERRA DA FREITA

INSCRIÇÕES LIMITADAS
MAIS INFORMAÇÕES NAS PISCINAS MUNICIPAIS:
 Lordelo: 224 449 043
 Paredes: 255 788 978
 Rebordosa: 224 159 177
 Rota dos Móveis, Recarei: 24 337 420

DOMINGO, 8 DE JUNHO
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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




