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Caro(a) Munícipe,
 
O assunto que escolhi para tratar neste Editorial não é certamente o tema que mais destaque merece nas pági-
nas do Boletim Municipal deste mês, mas isso não significa que não seja um dos assuntos que mais atenção têm 
merecido por parte da Câmara Municipal. Refiro-me à população mais idosa do nosso concelho.

Nos últimos anos, a Câmara Municipal tem assumido uma postura firme e sólida em matérias sociais, onde 
se incluem as relacionadas com a população sénior, em especial aqueles mais carenciados e isolados. É 
exemplo disso o Projecto de Teleassistência, em que o nosso Município foi pioneiro a nível nacional, aliando 
as novas tecnologias ao serviço de um público com graves carências. Este projecto foi criado e direcionado 
para os idosos que são suficientemente autónomos para viverem sós, que querem preservar a sua autono-
mia evitando viver com familiares ou em lares, ou simplesmente não têm família que os integre. 

Mais recentemente, no final do mês passado, promovemos a realização da primeira edição da Semana Sé-
nior de Paredes e que contou com diversas actividades direcionadas à população mais idosa do Município. 
Esta primeira edição foi dedicada a ajudar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). A 
próxima edição será aberta a toda a comunidade, não apenas àqueles que são acompanhados pelas IPSS.

Sei bem que o crescimento económico contribui muito para resolver alguns problemas sociais, por isso 
temos tido a preocupação de captar novos investimentos que criem novos postos de trabalho no nosso con-
celho, como é exemplo disso o da NST Apparel, uma empresa de capitais filipinos, que criou até agora 157 
postos de trabalho diretos e que chegará aos 300 muito em breve. Mas o crescimento económico, por si só, 
não resolverá o problema do combate à pobreza e isolamento entre a população idosa. 

Por isso, todas iniciativas da sociedade civil que visam reforçar o apoio e a solidariedade aos idosos e às 
instituições que os apoiam nunca deixaram de merecer a nossa colaboração. Padrão desta nossa atitu-
de tem sido a transformação de algumas das antigas escolas 
primárias numa rede de equipamentos sociais para 
idosos. É também por aqui que passa o combate à 
pobreza e a construção de uma sociedade mais 
inclusiva. 

Para terminar, digo-lhe que cabe à socieda-
de – a mim e a si, que somos idosos a termo – 
adotar a defesa dos nossos concidadãos mais 
idosos. Sempre que perceber que existe um 
idoso isolado ou em situação de pobreza extre-
ma, não hesite em contactar os serviços sociais 
da Câmara Municipal. Estou certo que na nossa 
rede social existe sempre uma ajuda para quem 
precisa.

Celso Ferreira,
Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes

06

08

09

10

À descoberta da milenar cete 12

semana sénior animou os menos 
jovens do concelho 11

3500 idosos no “encontro entre nÓs”

secretário de estado da cooperação
diz que paredes é referência nacional

art on chairs 2014/2015 já arrancou

município encara educação
como base de desenvolvimento

10 medalhas de ouro atribuídas
na sessão solene deste ano 04



nº 06 | agosto de 201404 medalhas de ouro do município

três embaiXadores mundiais
entre os 10 homenageados deste ano

sessão solene da câmara municipal de paredes atribui medalha de ouro a 10 entidades e personalidades que engrandecem o nome do concelho

cfpimm

Albano Vasconcelos repre-
sentou o Centro de Formação 
Profissional das Indústrias da 
Madeira e do Mobiliário, que 
dirige. O CFPIMM, sedeado em 
Lordelo, é responsável pela for-
mação de mais 22 mil jovens e 
adultos em mais de 1506 ações 
de formação ao longo dos úl-
timos 17 anos, contribuindo 
decisivamente para valori-
zação dos recursos humanos 
das indústrias da madeira e do 
mobiliário de Paredes e para o 
desenvolvimento do concelho.

jorge 
martins

Jorge Manuel Santos Sil-
va Martins é Coordenador do 
Departamento de Engenharia 
de Madeiras do Instituto Poli-
técnico de Viseu e foi respon-
sável pela criação do curso de 
Tecnologias da Madeira, con-
cebido especialmente para 
ser implementado em Pare-
des. Não nasceu no concelho, 
mas é de há anos a esta parte 
um defensor da indústria de 
mobiliário local, contribuin-
do para o desenvolvimento 
da economia do concelho.

manuel matos gil

Manuel Matos Gil é um 
empresário que se destacou 
na indústria de produção e 
transformação de plásticos. 

associação de municípios 
do vale do sousa

Inácio Ribeiro, Presidente da 
Câmara Municipal de Felguei-
ras, recebeu o prémio em repre-
sentação da Associação de Mu-
nicípios do Vale do Sousa, que 
foi criada há 25 anos para pro-
mover o desenvolvimento eco-
nómico, social e ambiental dos 

municípios de Paredes, Pena-
fiel, Castelo de Paiva, Lousada, 
Felgueiras e Paços de Ferreira. 
A Associação desempenha tam-
bém um importante papel na 
proteção e promoção do patri-
mónio histórico, cultural e tu-
rístico do Vale do Sousa.

Também não nasceu no concelho, 
mas para Paredes realça-se a sua 
ação benemérita, ao doar ao mu-
nicípio quase 70 mil metros qua-

drados de terrenos para o Par-
que Urbano do Rio Ferreira, e 
terrenos para os Bombeiros 
Voluntários de Lordelo, para a 
construção da piscina de Lor-
delo, para a Praça Francisco 
Sá Carneiro e para a Praceta 
Matos Gil.
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três embaiXadores mundiais
entre os 10 homenageados deste ano

sessão solene da câmara municipal de paredes atribui medalha de ouro a 10 entidades e personalidades que engrandecem o nome do concelho

“A tradição já não é o que era” 
é uma expressão em voga que a Câ-
mara Municipal de Paredes vem 
desmentindo, ao afirmar, pela boa 
prática dos últimos anos, que essa 
mesma tradição é o que os bem-in-
tencionados querem que ela seja. Foi 
imbuído deste espírito que o muni-
cípio decidiu, já sob a égide do atual 
Presidente, Celso Ferreira, instituir 
anualmente, na Sessão Solene do Fe-
riado Municipal, a atribuição da Me-
dalha de Ouro de Paredes a entida-
des e personalidades que, pelas suas 
relevantes e significativas ações nas 
mais diversas áreas de intervenção, 
contribuem para o desenvolvimento 
e dignificação do concelho, reafir-
mando o seu prestígio e bom nome.
 Esta prática relativamente re-
cente preenche assim uma lacuna e 
permite que os paredenses possam 
dizer, não sem alguma ironia, que 
afinal “a tradição ainda é o que era”. 
A Câmara tem também consciência 
de que, como se trata de uma práti-
ca relativamente recente, não falta 
quem seja merecedor da distinção. 
Mas como há um limite razoável para 
o número de homenageados por ano, 
justifica-se também a tendência para 

zeferino 
coelho

Zeferino Coelho, outro or-
gulhoso cidadão de Paredes, 
dedicou os últimos 45 anos da 
sua vida a divulgar a melhor 
literatura em português e os 
melhores escritores da Co-
munidade de Países de Lín-
gua Portuguesa. O catálogo 
da sua Editorial Caminho faz 
dele um dos mais importan-
tes editores portugueses de 
todos os tempos. E foi ele tam-
bém o editor de quase toda 
a obra de José Saramago, 
desde que, em 1979, publicou 
um então semidesconhecido 
autor, que viria a ser Nobel. O 
único de língua portuguesa.

henrique 
silva

O pintor Henrique Silva tem 
55 anos de produção artística e 
é um pintor de projeção inter-
nacional. Um notável pareden-
se que trabalhou com a pintora 
Vieira da Silva e o marido Arpad 
Szenes, que o marcaram profun-
damente. Está ligado desde o iní-
cio à Bienal de Cerveira, que di-
rigiu de 1995 a 2005 e é autor de 
uma obra de grande expressão, 
representada em coleções par-
ticulares da Europa, dos Estados 
Unidos, do Canadá e do Japão, 
espalhando a produção cultural 
do concelho pelo Mundo.

colégio casa-mãe

Lídia Coelho representou o 
Colégio Casa-Mãe, que fundou. A 
Casa-Mãe promove a excelência 
no ensino na região, há 26 anos, 
assente num projeto educativo 
que defende a espontaneidade 
e a criatividade como base da 

construção da personalidade dos 
alunos. Estende a aposta a áreas 
não curriculares como a música, 
o teatro, as línguas estrangeiras 
e a atividade desportiva, contri-
buindo para o sucesso académi-
co dos formandos.

pÓlo 
aquático 
de paredes

Luís Teixeira represen-
tou o Pólo Aquático Paredes 
Rota dos Móveis, a primeira 
equipa de desportos cole-
tivos do concelho a vencer 
um Campeonato Nacional 
Absoluto. Uma proeza am-
plamente divulgada na Im-
prensa nacional e local e 
motivo de grande orgulho 
para todos os paredenses, 
que reforçam a confiança 
na equipa e nela depositam 
mais uma vez legítimas es-
peranças de que renove o tí-
tulo na próxima temporada.

a dispersão, sendo todavia firme de-
terminação da edilidade que todos 
terão, a seu tempo, o merecido e jus-
tificado reconhecimento.
 Assim, na Sessão Solene de 2014, 
foram 10 os homenageados, todos 
eles expoentes da excelência pa-
redense nas mais diversas áreas e 
nenhum mais digno da distinção do 
que o outro. Todavia, por projetarem 
o nome de Paredes para além das 
fronteiras do concelho e o elevarem 
à dimensão de todo o Portugal e do 
Mundo, três nomes há que merecem 
particular destaque: o pintor Henri-
que Silva, o piloto João Barbosa e o 
editor Zeferino Coelho.
 Mas de todos aqui fica a nota e o 
mais profundo e sincero agradeci-
mento do município. É um orgulho 
para a sociedade de Paredes ter 
no seu seio representantes de tão 
grande vulto e aqui fica uma breve 
apresentação de cada um. Refira-se 
ainda que Manuel Matos Gil e João 
Barbosa não puderam estar presen-
tes na Sessão Solene, por motivos de 
força maior que ambos lamentam, 
pelo que receberão oportunamente 
as respetivas Medalhas de Ouro do 
Município de Paredes.

joão 
barbosa

João Barbosa é outro ilus-
tre paredense que honra o 
concelho ao mais alto nível 
na diáspora. É um concei-
tuado piloto de competição 
automóvel, um dos melhores 
de sempre em Portugal, radi-
cado há cerca de 10 anos nos 
Estados Unidos da América 
(EUA). Do seu extenso cur-
rículo vitorioso, destacam-
se os dois triunfos (um dos 
quais, este ano) nas 24 Horas 
de Daytona, uma das mais 
emblemáticas corridas do 
Mundo, e as várias classifica-
ções no top 10 nas míticas 24 
Horas de Le Mans.

António Pinheiro represen-
tou a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Paredes, criada tam-
bém há 25 anos por um grupo 
de 15 homens e mulheres de Pa-
redes. Um banco de proximida-
de apostado no desenvolvimen-
to da terra, que desde então tem 
sido um parceiro na economia 
local nas mais variadas verten-
tes, apoiando pessoas e famí-
lias, empresas e instituições, 
sem esquecer o mecenato.

ccam 
paredes
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educação: uma prioridade
para a câmara de paredes

A agenda da educação é de vi-
tal importância estratégica para 
o desenvolvimento do concelho de 
Paredes e, consciente dessa reali-
dade, a Câmara Municipal fez um 
investimento sem precedentes em 
Portugal na renovação integral do 
seu parque escolar, aproveitando 
também a Carta Educativa para 
transformar as escolas municipais 
no que de mais evoluído e moderno 
há neste domínio.
 Foram já conseguidos progres-
sos notáveis, como a redução pra-
ticamente a zero do abandono 
escolar até ao 9º ano de escola-
ridade, que há menos de uma dé-
cada era superior a 43%. Mas há 
ainda muito a fazer no capítulo 
da educação e o grande combate 
atualmente em curso é contra o 
insucesso escolar, que ainda tem 
índices acima do desejável.
 O Presidente da Câmara de Pare-
des, Celso Ferreira, está ciente de 
que o aumento do nível médio das 
qualificações dos habitantes do 
concelho é uma alavanca essencial 
para um maior e melhor desenvol-
vimento. Daí a importância de um 
correto diagnóstico do estado da 
educação no País e em particular 
no município, para se encontrar a 
solução que coloque os alunos ain-
da mais no caminho do sucesso.

eX-ministros da educação 
participaram no debate

Nesse sentido e sob o lema “Da 
escola que temos à escola que 
queremos”, a Câmara Municipal 
de Paredes e a FAPEP – Federa-
ção das Associações de Pais e 
Encarregados de Educação pro-
moveram, na noite de sábado, 28 
de junho, um debate na Escola Se-
cundária de Paredes.
 Perante um auditório cheio, os 
oradores, os ex-ministros da Edu-
cação, Maria de Lurdes Rodrigues 
e David Justino, o Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes, 
Celso Ferreira, o presidente e o 
ex-presidente da CONFAP – Con-
federação Nacional da Associa-
ções de Pais, Jorge Ascenção e 
Albino Almeida, respetivamente, 
e Américo Rodrigues, da FAPEP, 
moderados por José Orlando Ro-

Maria de Lurdes rodrigues, david Justino, CeLso Ferreira e assoCiações de Pais debateraM estado do ensino no ConCeLho e no País

cha, debateram o estado da edu-
cação em Portugal, apontando 
caminhos para o melhorar.

“é necessária 
uma refleXão sobre 
a educação no país”, 
afirmou celso ferreira

Como anfitrião, Celso Ferreira 
abriu o debate, depois das boas 
vindas de Américo Rodrigues, e 
alertou para a necessidade de 
uma reflexão sobre a educação 
no País, praticamente concluída 
que está a Carta Educativa. “O 
processo de renovação não acaba 
com a entrega das escolas à co-
munidade”, frisou.
 Albino Almeida falou da impor-
tância de se investir na educação, 
congratulando-se por hoje haver “a 

generalização do acesso ao ensino”, 
mas lamentando não estar garanti-
da “a generalização da frequência”, 
referindo-se aos “altos níveis de 
abandono escolar no ensino superior 
devido à falta de meios económicos”.
 Jorge Ascenção defendeu, por 
sua vez, que a autonomia é um 
fator decisivo para o desenvolvi-
mento: “As escolas, as comunida-
des locais, sabem melhor do que 
precisam. Não é possível fazer um 
modelo único para todo o País”.
 
“o que deve haver 
é a oposição entre 
a boa e a má escola”, 
disse david justino

Já David Justino, que é atualmen-
te presidente do Conselho Nacio-
nal de Educação, orientou o dis-

curso para o debate entre público 
e privado: “Está hoje instituída a 
oposição entre público e privado, 
quando deve é haver a oposição 
entre a boa e a má escola”. Assu-
miu-se como defensor da escola 
pública, mas acredita que o fator 
mais diferenciador entre a públi-
ca e a privada é “o recrutamento 
dos professores” e que o “ator 
decisivo na qualidade da aprendi-
zagem é o professor”. E reforçou: 
“Se fosse dono de uma escola pri-
vada, ia querer ter os melhores 
professores. Mas se achasse que 
não eram competentes, deixava 
de contar com eles”.
 “O país evoluiu muito em maté-
ria de educação”, assegurou Ma-
ria de Lurdes Rodrigues
 Maria de Lurdes Rodrigues foi 
a última oradora antes do espaço 

aberto ao debate com o público e 
optou por enaltecer o muito que o 
País evoluiu em matéria de edu-
ção, mesmo se reconhece que o 
que fica “um pouco longe das ex-
petativas é o insucesso escolar”, 
mas que todos, “aluno, escola, fa-
mília e sociedade, podem melho-
rar” para o reduzir.
 Depois dos oradores respon-
derem a várias questões coloca-
das pelo público, Celso Ferreira 
encerrou a sessão, referindo as 
responsabilidades locais: “Os re-
sultados na educação demoram 
gerações, mas quero sair, em 
2017, com a fasquia ao mais alto 
nível, para que quem vier a seguir 
se tenha de empenhar. Não pode-
mos continuar a perder empre-
sas pelo nível de qualificação dos 
nossos habitantes”.
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Celso Ferreira congratulou-se 
com os “excelentes resultados do 
concelho de Paredes no combate 
ao abandono escolar”, que contou 
com “o precioso contributo da AP-
PIS” (Associação Paredes Pela In-
clusão Social), que de 2005 a 2011 
reduziu de 43% a zero o abandono 
escolar dos alunos até ao 9º ano, 
mas reconheceu que “ainda há 

“temos de crescer 
a um ritmo superior”

CeLso Ferreira

David Justino sustenta que “a 
questão fundamental é se esta-
mos a formar bem para o futuro”. 
Acredita que não, “porque temos 
as maiores taxas de retenção da 
Europa: 30 a 35 por cento dos alu-
nos do sistema de ensino tinham, 
em 2011, pelo menos um ano de re-
provação”. Reconhece ainda assim 
que já “melhorámos muito, mas a 

“é preciso prevenir 
o insucesso”

david Justino

retenção deveria ser uma situação 
de exceção. Quando se transfor-
ma numa regra que afeta um em 
cada três alunos, algo está mal”. 
Uma das soluções passa, defende 
o ex-ministro, por “identificar o 
potencial insucesso e trabalhá-lo 
de forma preventiva. O insucesso 
deve começar a combater-se no 1º 
ciclo, aos primeiros sintomas”.

Maria de Lurdes Rodrigues 
pautou a sua intervenção pelo 
enaltecer do que tem sido bem fei-

“evoluímos imenso”
Maria de Lurdes rodrigues

to nas últimas décadas. “Há 50 anos, 
a escola e o sistema de ensino eram 
pequeníssimos. Havia no máximo 

um importante trabalho a ser feito 
no capítulo do combate ao insuces-
so”.
 Assumindo-se como um apoiante 
das autonomias, “porque as escolas 
das diferentes regiões têm necessi-
dades diversas”, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes disse não 
querer “ser melhor do que os outros”, 
mas reconheceu que, para Paredes 

chegar aos níveis de sucesso esco-
lar de Porto e Lisboa “tem de cres-
cer a um ritmo superior”. “E esse é 
um fator essencial para o desen-
volvimento”, defendeu. “Porque já 
conseguimos atrair a Paredes em-
presários franceses e alemães que 
não instalaram fábricas no conce-
lho devido à falta de qualificação da 
mão-de-obra local”.

umas 10 mil escolas primárias”, 
começou por recordar. “A grande 
maioria das pessoas da minha 
geração terminava aí a escola. 
Havia alguns liceus onde os pais 
não entravam e as autarquias 
não tinham qualquer influência, 
e só sete por cento chegavam ao 
ensino superior”.
 “Mas hoje evoluímos imenso”, 
assegura. “Não funciona tudo 
bem, mas os pais e as autarquias 
são parte ativa. Há hoje em Por-
tugal três milhões e meio de 
adultos sem o 9º ano. A sua vi-
vência foi a da escola primária 
e essa é uma diferença do nosso 
País face aos outros. Mas fize-
mos progressos extraordinários 
quando em menos de 30 anos a 
grande maioria faz o 12º ano e 
boa parte vai para o ensino su-
perior. Os progressos devem-se à 
capacidade dos jovens, mas tam-
bém à qualidade dos professores 
e à melhoria das escolas. Falta o 
discurso pela positiva”, alerta a 
ex-ministra.
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governante afirmou que “paredes é 
referência para portugal”

seCretário de estado dos negóCios estrangeiros e da CooPeração visitou Paredes e enaLteCeu dinaMisMo do ConCeLho

Os dois últimos investimen-
tos captados para o concelho 
criaram mais de 300 postos 
de trabalho?

Só este ano foram criados 750 
novos postos de trabalho no 
concelho de Paredes?

Este ano já foram captados €14,5 
milhões de investimento?

sabia que…

Luís Campos Ferreira, Secretá-
rio de Estado dos Negócios Estran-
geiros e da Cooperação, visitou 
Paredes na sexta-feira, 4 de julho 
último, a convite da Câmara Mu-
nicipal e da Agência Municipal de 
Investimento (AMIParedes). Depois 
de um Almoço Palestra sobre Diplo-
macia Económica na Casa da Cultu-
ra da Paredes, fez uma visita inau-
gural à empresa de confeção têxtil 
NST Apparel, de capitais filipinos 
– que criou até agora 157 postos de 
trabalho diretos -, e visitou depois 
a Jocilma, empresa nacional dedi-
cada à produção de mobiliário.

“este ano já captamos 
€14,5 milhões 
de investimento 
para paredes”

Celso Ferreira, Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, foi o 
primeiro dos oradores no almoço 
palestra, dando as boas vindas aos 
dignatários e empresários presen-
tes e revelando depois indicado-
res que apontam para a retoma da 
economia de Paredes: “A estratégia 
municipal, implementada através 
da AMIParedes, já captou este ano 
14,5 milhões de euros de investi-
mento no concelho, numa aposta 
na diversificação do tecido empre-
sarial concelhio, que vai do têxtil ao 
material médico-cirúrgico, passan-
do pelo calçado, pelas componentes 
para automóveis e pelos compostos 
de fibras sintéticas e naturais. Isto 
representou a criação de cerca de 
750 postos de trabalho diretos”. 
 O setor do mobiliário continua 
todavia a ser o de maior peso na 
economia do Município, empregan-
do cerca de 50% da sua população 
ativa. Paredes é hoje responsável 
por metade do volume de negócios 
do setor de mobiliário português, 
com uma faturação anual de 400 
milhões de euros, sendo que 90 por 
cento da produção se destina à ex-
portação. Entretanto, a AMIParedes 
acompanha atualmente 11 poten-
ciais investimentos com uma séria 
probabilidade de criação de mais 
cerca de 2500 postos de trabalho. 

paredes recebeu um dos 
poucos investimentos 
filipinos em portugal

Pedro Sousa Rodrigues, Diretor da 
Área de Pequenas e Médias Empre-

sas da Agência para o Investimen-
to e Comércio Externo de Portugal 
(AICEP), foi o orador seguinte, sa-
lientando que a “AICEP é essencial-
mente um facilitador de negócios, 
com 50 localizações espalhadas 
pelo mundo em contato com as 
embaixadas e com uma lista de 
contactos à disposição dos empre-
sários portugueses”. 
 Falou depois o Embaixador das 
Filipinas, Phillipe J. Lhuillier, 
apelando ao aprofundamento dos 
negócios entre os dois países: “As 
Filipinas são um grande, grande 
mercado de quase 100 milhões de 
habitantes. Estou em Portugal há 
um ano e até agora houve poucos 
contratos entre os nossos dois 
países, mas acredito que isso vai 
mudar quando, em 2015, acaba-
rem as taxas aduaneiras com os 
países nossos vizinhos, o que vai 
originar um apetecível mercado 
aos investidores portugueses de 
600 milhões de habitantes no su-
deste asiático”.

Luís Campos Ferreira foi o úl-
timo orador no almoço palestra e 
enalteceu o facto de Paredes ter 
vindo a ser “um exemplo de refe-
rência em Portugal na capacidade 
para empreender e para captar 
investimento”. Não terminou sem 
referir que Paredes é também um 

secretário de estado 
destacou o bom exemplo 
de responsabilidade social 

grande exemplo de cooperação”, 
referindo-se às fábricas de mobiliá-
rio que o município instalou em Ti-
mor e em Moçambique, exemplos de 
responsabilidade social ao nível da 
cooperação portuguesa para o de-
senvolvimento que se prepara para 
reproduzir na Guiné.
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arrancou o art on chairs 2014/2015

A segunda edição do Art on Chairs 
foi apresentada oficialmente no dia 1 
de julho, no MUDE - Museu do Design 
e da Moda Coleção Francisco Capelo, 
em Lisboa. A iniciativa, que promove 
o design e a criatividade como veto-
res de inovação na indústria de Pa-
redes, assume-se agora como ainda 
mais internacional. Isto depois de, 
na primeira edição, vencer o presti-
giante prémio RegioStars da Comis-
são Europeia, que distingue projetos 
inspiradores de desenvolvimento 
regional.

pequim, paris, singapura 
e milão são algumas das 
cidades que vão acolher 
o art on chairs

O Art on Chairs 2014/2015 prossegue 
a estratégia da Câmara Municipal e 
da indústria de mobiliário de Pare-
des para impulsionar a competitivi-
dade do setor do mobiliário e para 
valorizar o design português. Assim, 
durante um ano, vai desenrolar-se 
em cinco exposições, três concursos 
de design, um programa de residên-
cias na indústria e quatro mostras 
internacionais. Pequim, Paris, Singa-
pura e Milão são algumas das cida-
des que vão acolher o Art on Chairs 
no primeiro semestre de 2015.
 Atualmente, o Art on Chairs já re-
úne, em Paredes, designers e empre-
sários do setor em torno de proces-
sos criativos cujos resultados vão ser 
conhecidos após o verão.

objectivo é aumentar 
projeção internacional 
do territÓrio 

Os objetivos do Art on Chairs 14/15 
passam por aumentar a projeção 
internacional do território, da in-
dústria e da comunidade de Paredes, 
impulsionando a requalificação e a 
competitividade da economia do con-
celho. O Art on Chairs inclui inicia-
tivas e processos como Duets (2+1), 
More Design More Industry, Cadeira 
Parade, concursos para designers e 
criativos, exposições internacionais 
e iniciativas de diplomacia empresa-
rial, entre outras.

protocolo entre 
lisboa e paredes

Para além da apresentação do 
Art on Chairs 14/15, o MUDE foi 
também o palco para assinatu-
ra de um protocolo entre as Câ-
maras Municipais de Lisboa e de 

aPresentação da segunda edição do art on Chairs no Museu do design seguida de assinatura de ProtoCoLo CoM a CâMara MuniCiPaL de Lisboa

Paredes, na presença dos respe-
tivos presidentes, António Costa 
e Celso Ferreira. O acordo visa a 
promoção da exposição “Como 
se pronuncia design em Portu-
guês?” – que estreia em novem-

A  face mais visível da pri-
meira edição do Art on Chairs 
foi a exposição Duets, que pro-
moveu encontros entre per-
sonalidades nacionais e inter-
nacionais e designers para a 
criação de cadeiras projetadas 
à imagem de cada convidado. O 
Presidente da República, Aníbal 
Cavaco Silva, com uma cadeira 
projetada por Paulo Lobo e pro-
duzida pela Antarte, protagoni-
zou um dos 11 duetos, tal como 
Cristiano Ronaldo, cuja cadeira 
foi desenhada pela arquiteta de 
interiores Nini Andrade Silva e 
produzida pela Disarte.

duets: a face mais visível

 Para esta segunda edição tere-
mos mais 11 duetos, com persona-
lidades como Diego Maradona, cuja 
cadeira será projetada pelo desig-
ner Pedro Sottomayor, ou a cadei-
ra para o ex-Presidente do Brasil, 
Lula da Silva, projetada por Toni 
Grilo. Os arquitetos Frank Gehry e 
Álvaro também protagonizam um 
dueto, agora com o português a 
desenhar a cadeira do canadiano, 
para a situação se inverter na pró-
xima edição.
 “Há ainda pares por anunciar”, 
revela Susana Marques, coordena-
dora do Art on Chairs, mas John 
Malkovich, Durão Barroso, o escri-

bro com a curadoria de Bárbara 
Coutinho, diretora do MUDE – e a 
instalação, nas zonas lisboetas do 
Cais do Sodré e do Largo do Corpo 
Santo, de mobiliário urbano para 
fruição de espaço público.

tor Paulo Coelho e o ex-campeão do 
mundo de Fórmula 1, Jenson But-
ton, são mais algumas das presen-
ças já confirmadas.
 Da primeira edição, foi leiloado, 
em novembro de 2012, um exem-

plar de cada uma das 11 cadei-
ras, resultando na angariação 
de 111.500 euros que reverte-
ram a favor do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os 
Refugiados.
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Dirigido à população de Paredes 
com mais de  60 anos, o “Encontro 
entre Nós” tem já uma longa tradi-
ção no município e visa proporcionar 
momentos de convívio e lazer, num 
combate à solidão. Para alguns dos 
idosos do concelho esta é a única 
oportunidade para conhecerem dos 
mais belos recantos do país, em des-
tinos que procuram conciliar cultura 
e entretenimento.

jogos, música e dança 
no mais salutar convívio

O programa deste ano consistiu 
numa visita matinal à cidade de Avei-
ro, seguida do almoço na Pateira de 
Fermentelos. De tarde, houve muitos 
jogos, música e dança, no mais salu-
tar convívio.
 “O ‘Encontro entre Nós’ é uma 
iniciativa com grande tradição no 
concelho de Paredes. É um momen-
to de convívio que proporcionamos 
à nossa população menos jovem, 
promovendo ainda uma interação 
saudável entre freguesias. É também 
uma aposta no combate à solidão e 

3500 idosos participaram 
no “encontro entre nÓs”

CerCa de 3500 idosos das 24 Freguesias do ConCeLho de Paredes PartiCiParaM, de 13 a 27 de Junho, eM Mais uMa edição do 
“enContro entre nós”, uMa iniCiativa anuaL, no verão, do PeLouro de ação soCiaL da CâMara MuniCiPaL de Paredes, que teve este 
ano CoMo destinos a Cidade de aveiro e a Pateira de FerMenteLos, entre os ConCeLhos de águeda e de aveiro.

voX pop
“Gostei de tudo! Gostei do con-
vívio com toda a gente e o local 
é bonito. Foi uma tarde muito 
bem passada”.
Maria Alexandrina – Lordelo

“O local é muito bonito. Correu 
tudo muito bem”.
Maria José Magalhães – Cas-
telões de Cepeda

“Gostei da paragem em Aveiro, 
foi bom relembrar os velhos 
tempos de praça no quartel. 
Gostei do almoço, correu bem, 
comi bem. A lagoa é muito bo-
nita, vim para passear e convi-
ver com os amigos”.
António Silva – Lordelo
 
“Gostei do convívio uns com os 
outros. Este foi um local muito 
bem escolhido. Vi toda a gente  
contente e a sorrir por estar-
mos tão bem”.
Fernando Ferreira – Bitarães

a iniCiativa do PeLouro da ação soCiaL inCLuiu visitas a aveiro e águeda

no reforço de laços de amizade”, sa-
lienta Hermínia Moreira, vereadora 
do Pelouro de Ação Social da Câmara 
Municipal de Paredes.
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A  1ª edição da Semana Sénior 
de Paredes decorreu de 23 a 27 
de junho e contou com diversas 
atividades direcionadas à popu-
lação mais idosa do município. A 
Câmara Municipal decidiu des-
centralizar as atividades, levan-
do-as um pouco a todo o concelho 
de Paredes.
 “O trabalho que temos desenvol-
vido no âmbito do programa Mo-
vimento Sénior é reconhecido por 
todos. Resolvemos este ano promo-
ver uma semana exclusivamente 
dedicada a ajudar as Instituições 
Particulares de Solidariedade So-
cial (IPSS)”, diz Cândido Barbosa, 
vereador do Pelouro do Desporto 
da Câmara Municipal de Paredes, a 
propósito da iniciativa.

semana sénior começou 
em rebordosa e passou 
por várias freguesias

A Semana Sénior começou em 
Rebordosa, na Praça da Comuni-
dade, com um concerto da Banda 
Militar do Porto, passando depois 
por Baltar, Lordelo, Vila Cova de 
Carros e Paredes, num progra-
ma muito diversificado que foi 
do boccia às marchas populares, 

semana sénior foi um sucesso
MoviMento sénior ProMoveu atividades Para as iPss do ConCeLho de Paredes

passando pelo golfe e por jogos 
tradicionais, entre outras ativi-
dades lúdicas.

a segunda edição 
será aberta a toda 
a população sénior

Cândido Barbosa deixou ainda 

uma promessa: “Para a segunda 
edição vamos realizar uma Se-
mana Sénior aberta a todos. Não 
será apenas para as IPSS, mas 
para toda a comunidade. Sabe-
mos que existem idosos que não 
são acompanhados pelas IPSS e 
que gostariam de participar nas 
atividades do Movimento Sénior”.
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A  história da freguesia de Cete 
(nome atribuído por frades, evo-
cando uma cidade homónima no 
sul de França) está intimamente 
ligada à do mosteiro beneditino 
de São Pedro de Cête, cuja funda-
ção data do século X e a tradição 
atribui a D. Gonçalo Oveques, se-
pultado num túmulo na capela do 
nível térreo da torre da fachada 
principal.
 No entanto, terá tido origem 
em 844, quando um templo foi 
mandado edificar por dois mou-
ros convertidos ao cristianismo. 
Foi destruído em 963 e reconstru-
ído quatro anos mais tarde por D. 
Gonçalo Oveques. Depois, Cete foi 
instituído Couto do mosteiro pelo 
Conde D. Henrique e vinculado 
por D. Teresa, que terá doado os 
seus terrenos, abrangendo sete 
freguesias, ao mosteiro.
 Com privilégios e justiça pró-
prios, o mosteiro de São Pedro 

uma histÓria
com mais de mil anos

CoM ProFundas raízes históriCas, reMontando à Fundação do Condado PortuCaLense, Cete 
deve o seu reConheCiMento naCionaL essenCiaLMente ao Mosteiro de são Pedro de Cête, 
CuJas origens dataM do séCuLo iX.

mosteiro de são pedro 
de cête

A  implantação do Mosteiro 
neste local reflete a organi-
zação do território da época, 
através das paróquias, e re-
vela o papel que as ordens re-
ligiosas desempenharam na 
formação e consolidação do 
reino de Portugal. A presença 
de uma igreja garantia a posse 
e a ocupação do território.
 Apesar de o interior do mos-
teiro de São Pedro de Cête cor-
responder à ocupação do es-
paço própria do estilo gótico, 
foram aproveitadas as primei-

de Cête foi residência habitual de 
D. Mafalda, mulher de D. Afonso 
Henriques. No entanto, a igreja, 
tal como hoje se apresenta, não 
corresponde a tempos tão recua-
dos, sendo a sua construção já da 
época gótica (passagem dos sécu-
los XIII para XIV), como testemu-
nham, entre outros elementos, 
o arranjo da fachada e a relação 
entre comprimento e largura do 
edifício.
 O mosteiro de São Pedro de Cête 
acabou por chegar à posse da Fa-
zenda Nacional em 1834, sendo 
classificado como Monumento 
Nacional em 1910. É um dos mos-
teiros mais antigos do País e uma 
obra de grande importância ar-
quitetónica e histórica, que muito 
orgulha os habitantes de Cete e 
do concelho de Paredes.
 Quanto à freguesia de Cete, 
com mais de 3100 habitantes e 
uma superfície de 4,7quilómetros 

quadrados é detentora de um pa-
trimónio arquitetónico invejável 
para além do mosteiro de São 
Pedro de Cête. A ermida da Nossa 
Senhora do Vale, construída em 
finais do século XV, e o Cruzeiro 
de Cete são imóveis de interesse 
público, ambos integrantes da 
Rota do Românico do Vale do Sou-
sa. E as casas senhoriais, como a 
Casa da Nogueira e a Casa do Pi-
são, para além da Casa do Zé do 
Telhado, são igualmente elemen-
tos que justificam amplamente a 
visita, pela sua antiguidade e pelo 
seu valor histórico.
 Com solos agrícolas muito pro-
dutivos, Cete foi elevada a vila 
em 2003 e é uma freguesia em 
expansão, cujo modelo de desen-
volvimento assenta num passado 
intimamente ligado à história e à 
tradição. A freguesia é ainda ca-
raterizada pelas suas belas e bu-
cólicas paisagens campestres.

ras fiadas do templo original, de 
características românicas, que se 
notam também no portal sul, que 
dá acesso ao claustro.
 O mosteiro assume ainda par-
ticular relevância na região pelo 
facto de, por haver uma datação 
muito concreta das obras nele 
realizadas, servir de termo de 
comparação relativamente aos 
monumentos próximos. Assim, o 
mosteiro de São Pedro de Cête é 
o monumento-chave no processo 
de datação do românico tardio da 
região.
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ermida de nossa senhora do vale

A  arquitetura desta ermida 
evidencia uma forma de cons-
trução própria dos finais do sé-
culo XV ou início do século XVI, 
sendo patentes as semelhanças 
com a arquitetura do mosteiro 
de São Pedro de Cête, nomea-
damente no que respeita às pe-
dras de armas.
 Subsistem vestígios de pin-
tura mural na parede testeira 
da cabeceira, evidenciando a 
grande qualidade da oficina au-
toral, principalmente devido à 
bidimensionalidade da figuração 
e ao desenho dos rostos dos an-
jos, comparáveis ao trabalho do 
pintor Arnaus, um artista parti-
cularmente imaginativo e de ca-
pacidades técnicas muito acima 
das dos seus pares, considerado 
por especialistas como o mais in-
teressante fresquista com obra 
conhecida do Renascimento por-
tuguês. Arnaus tem trabalhos co-
nhecidos na região e poderá ser 
o autor das pinturas murais da 
ermida, executadas muito prova-
velmente entre 1530 e 1540.

    colectividades

•Associação de Cultura Musical 
Cetense
•Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Cete
•Centro Cultural e Social de Cete
•Futebol Clube de Cete
•Grupo Folclórico São Pedro de Cête
•AKVS – Associação de Karatecas 
do Vale do Sousa 

•Associação de Pais do Centro 
Escolar de CETE – APECETE 

  contactos

JUNTA DE FREGUESIA DE CETE
RUA DE FONTIELAS, N.º 2
4580-321 CETE
TELEFONE: 255 753 172
FAX: 255 753 172
E-MAIL: JUNTA.CETE@SAPO.PT
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deLegações da região de Paredes e da região esPanhoLa de Xátiva FizeraM baLanço de atividades no saLão nobre dos Paços do ConCeLho

paredes acolheu conferência final
do projeto museu da escola
A  Conferência Final de Difu-
são do “Projeto Museu da Escola: 
uma Estratégia de Inclusão” rea-
lizou-se, dia 23 de junho, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho de 
Paredes. As delegações portugue-
sa e espanhola fizeram um balan-
ço das respetivas iniciativas no 
âmbito do projeto e, no final, foi 
inaugurada, na Biblioteca Mu-
nicipal de Paredes, a exposição 
itinerante “Escola de Memórias: 
100 anos de Ensinamentos”, pro-
movida pela região de Paredes e 
que ali estará patente ao público 
durante três meses.

projeto museu da escola: 
uma estratégia de inclusão 

O Projeto Museu da Escola: uma 
Estratégia de Inclusão”, financia-
do em 100 mil euros, equitativa-
mente distribuídos, pelo Lifelong 
Learning Programme da União 
Europeia, teve início em 2012 e 
resulta de uma parceria entre os 

dois municípios, para troca de ex-
periências e para a construção de 
uma comunidade educativa con-
junta.
 Um dos resultados da iniciativa 
são as exposições “Escola de Me-
mórias: 100 anos de Ensinamen-
tos” e a homóloga espanhola, que 
têm como objetivo constituírem-
se como testemunhos históricos 
da escola do passado para as ge-
rações presentes e futuras.
 Os parceiros do “Projeto Museu 
da Escola: uma Estratégia de In-
clusão” foram, do lado espanhol, 
o Departamento de História da 
Educação da Universidade de 
Valência; o Instituto de Educa-
ção Secundária Simarro, a Asso-
ciação Innoeduca, o Sindicato da 
Inspeção Educacional e a Câmara 
Municipal de Xátiva. Em Portugal, 
desenvolveram-no o Agrupamen-
to de Escolas de Vilela, o Centro 
de Formação da Associação de 
Escolas de Paços de Ferreira, Pa-
redes e Penafiel e a APPIS.

câmara proporcionou 
férias a 32 crianças 
A  Câmara Municipal de Pare-
des, através do Pelouro de Ação 
Social, promoveu, entre os dias 
1 e 11 de julho, mais um “Vamos 
de Férias”, visando a ocupação 
dos tempos livres das crianças 
e jovens dos Empreendimentos 

iniCiativa do PeLouro de ação soCiaL

Camarários do Concelho de Pa-
redes, que contou este ano com 
a presença de 32 crianças.
 “Esta iniciativa permite que 
as crianças menos favorecidas 
possam ir à praia, pisar a areia e 
entrar na água do mar, algo que 

de outra forma lhes seria mais 
difícil. Todos os anos surgem 
crianças que nunca tinham ido 
a uma praia ou, em certos casos, 
sequer visto o mar”, conta Her-
mínia Moreira, vereadora do Pe-
louro de Ação Social.

mais de 450 
futebolistas 
em campo

A  segunda edição da Gandra 
Cup, organizada pela CJ Guimbra 
na Cidade Desportiva de Paredes, 
disputou-se no dia 5 de julho. 
A edição deste ano da competi-

2º torneio guiMbrinhas gandra CuP 2014

ção de futebol infantil (Sub-10 e 
Sub-8) contou com a presença de 
32 equipas e de mais de 450 pe-
quenos futebolistas oriundos de 
vários pontos do País.
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desenvoLvido no âMbito da inCLusão soCiaL 

câmara de paredes associou-se
ao projeto coloradd
A Câmara Municipal de Paredes, 
através do Pelouro da Educação, 
associou-se ao Projeto Coloradd, 
que foi apresentado à comunida-
de educativa do concelho pelo seu 
mentor, Miguel Neiva, no passado 
dia 9 de julho.
 Desenvolvido no âmbito da in-
clusão social, o projeto Coloradd 
assenta no desenvolvimento de 
um código gráfico monocromático 
universal para comunicar a cor aos 
daltónicos e foi considerado pela 
revista Galileu, prestigiada publi-
cação brasileira que aborda temas 
ligados a ciência, história, tecnolo-
gia, religião e saúde, entre outros, 
como “uma das 40 ideias que vão 
mudar o mundo”.

um sistema universal 
de cores para daltÓnicos

A iniciativa visa oferecer um sis-
tema universal de identificação de 
cores para daltónicos que utiliza o 
amarelo, azul e vermelho, repre-
sentadas por símbolos gráficos de 
fácil memorização. A soma das co-
res permite relacionar os símbolos  
identificando facilmente as cores 

que o representam, além do preto 
e do branco que também tem seus 
símbolos correspondentes para 
melhor orientar nas tonalidades 
claras e escuras.

escolas do concelho 
vão receber ações 
de sensibilização

Assim, no âmbito do Projeto Colo-
radd, no próximo ano letivo serão 
realizadas ações de sensibilização 
nas escolas do concelho de Paredes 
para a capacitação e sensibilização 
da comunidade para a problemáti-
ca do daltonismo; haverá rastreios 
de daltonismo, em parceria com lo-
jas de ótica locais; e será disponibi-
lizado um conjunto de ferramentas 
e materiais para que as bibliotecas 
escolares se tornarem inclusivas 
pela cor de acordo com as reco-
mendações da Unesco.
 O município de Paredes vai ainda 
assumir, no âmbito das medidas de 
ação social escolar para o próximo 
ano letivo, a inclusão deste código 
comunicacional no material esco-
lar (lápis de cor) a adquirir para os 
alunos do 1.º ciclo.

município volta a ter 
ciência viva no verão

O município de Paredes volta a 
integrar o programa Ciência Viva 
no Verão, através de atividades 
promovidas nas Minas de Ouro de 
Castromil e no CIMOCB - Centro de 
Interpretação das Minas de Ouro 
de Castromil e Banjas, na fregue-
sia de Sobreira, na companhia 
de especialistas de instituições 
científicas. Este ano, o programa 
Ciência Viva contempla também 
atividades no CESAR - Centro de 
Educação e Sensibilização Am-
biental e Rural, em Vila Cova de 
Carros. As ações estão inseridas 
na temática da Geologia no Verão 
e o programa Ciência Viva decor-
re desde 15 de julho até 15 de se-

atividades CientíFiCas Para todos

Centro de Interpretação das Mi-
nas de Ouro de Castromil e Ban-
jas: “Uma viagem ao passado” - 1, 
8, 9 e 14 de agosto e 4, 5, 12 e 13 de 
setembro
 Centro de Educação e Sensi-
bilização Ambiental e Rural: “Do 
Formigueiro aos Charcos” - 11 de 
setembro

programa

tembro. Para mais informações ou 
para fazer a inscrição, visite o sítio 
da Internet http://www.cienciavi-
va.pt/veraocv/2014/.

atleta paredense 
sagrou-se 
campeão nacional 
de 3000 metros 
obstáculos

O atleta Paredense Miguel Bor-
ges, a representar o Sport Lisboa 
Benfica, exibiu-se ao mais alto nível 
ao sagrar-se Campeão Nacional de 
3000 Metros Obstáculos, título que 
juntou ao de Vice-Campeão Nacional 
de 5000 Metros, alcançado também 
nestes Campeonatos Nacionais de 
Esperanças (Sub23), disputados no 
Estádio 1º de Maio, em Braga, nos 
dias 12 e 13 de julho.

CaMPeonato naCionaL de sub-23
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insCrições nas auLas reverteM a Favor das iPss do ConCeLho

paredes promoveu 
aquazumba solidário
A Câmara Municipal de Paredes 
promoveu, durante os meses de ju-
nho e julho, aulas de AquaZumba 
nas piscinas municipais do conce-
lho, com o propósito de angariar 
bens alimentares para as Institui-
ções Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) de Paredes que par-
ticiparam no programa. Cada IPSS 
teve uma aula e os bens alimenta-
res resultantes da iniciativa rever-
teram para a instituição.

a iniciativa angariou 
bens alimentares 

As aulas foram organizadas pelo Pe-
louro de Desporto da Câmara Munici-
pal de Paredes através do programa 
“Movimento Sénior”. Para além da 
referida angariação de bens alimen-

tares, a iniciativa visou igualmente 
promover estilos de vida saudáveis 
junto da população.
Cada participante colaborou com 
a doação de um bem alimentar, en-
tregue na receção das piscinas mu-
nicipais. Os donativos recolhidos 
foram posteriormente encaminha-
dos para a IPSS que se encarrega 
de os distribuir pelas famílias ca-
renciadas sinalizadas pelos servi-
ços municipais.

estilos de vida 
mais saudáveis

“Em causa não está ‘mais uma 
aula’, mas sim uma nova forma 
de ajudar as IPSS do nosso con-
celho”, refere Cândido Barbosa. 
“A adesão da comunidade tem 

sido boa. Em junho fizemos oito 
aulas solidárias e em julho mais 
quatro”, acrescenta o vereador do 
Pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal de Paredes.
 As IPSS envolvidas na iniciativa 
foram: S. Pedro Centro Social da 
Sobreira; Centro Social de Cete; 
Centro Social e Paroquial de Vilela; 
Associação para o Desenvolvimen-
to Integral da Sobreira; Associação 
para o Desenvolvimento Rebor-
dosa; Centro Social e Paroquial de 
Recarei; Casa do Povo de Bitarães; 
Centro Social e Paroquial de  Gan-
dra; Associação para o Desenv. Lor-
delo – Adil; Obra de Assistência So-
cial da Freguesia Sobrosa; Centro 
Social e Paroquial de Baltar; Centro 
Sócio - Educativo e Profissional da 
Parteira.

festa de 
encerramento 
do ano letivo 
nas piscinas

As piscinas municipais do con-
celho de Paredes (Lordelo, Pare-
des, Rebordosa e Rota dos Móveis, 
em Recarei) promoveram, no dia 
28 de junho, as respetivas festas de 
encerramento do ano letivo. Numa 
celebração aberta a todos os uten-
tes, o Pelouro do Desporto ofere-
ceu as mais variadas aulas, desde 
zumba a hip-hop, passando por 
hidroginástica, entre outras. Os in-
sufláveis dentro de água fizeram as 

1º Nuno Miguel Sevilha Alves
2º Martinho Tiago Padrão
3º Joaquim Agostinho da Silva

classificação

banco de manuais 
escolares usados 
no município
A  Câmara Municipal de Pare-
des decidiu criar um banco de ma-
nuais escolares para responder à 
crescente procura das famílias 
por livros escolares usados, como 

forma de poupar nos orçamentos 
familiares. Assim, os Pelouros da 
Educação, Ação Social e Cultura 
do município de Paredes vão criar 
um banco de manuais escolares 

delícias dos mais novos. Para além 
das festas em cada freguesia, a pis-
cina Rota dos Móveis acolheu ainda 
o seu 1º 3atlo, com 25 atletas em 
competição.

a implementar no próximo ano 
letivo. Todos os interessados em 
doar ou receber os livros deverão 
dirigir-se para o efeito  à Bibliote-
ca Municipal de Paredes.
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O Sporting Clube de Portugal 
venceu o 1º Torneio Internacional 
do Escalão de Escolares de Hóquei 
em Patins, que a Casa do Povo de 
Sobreira organizou no passado 
dia 12 de julho, com as participa-
ções, para além da CPSobreira e 

sporting 
foi o vencedor 
do torneio

torneio internaCionaL de esCoLares de hóquei Patins da CPsobreira

câmara atribui bolsas de estudo 
aos alunos da licenciatura 
de tecnologias da madeira

Curso dá garantia de eMPrego

O Município de Paredes esta-
beleceu um protocolo de coopera-
ção com o Instituto Politécnico do 
Porto para a abertura da licencia-
tura em Tecnologias da Madeira, 
um curso superior que adapta a 
oferta formativa às necessidades 
do concelho. Funciona em regime 
diurno, com aulas laboratoriais 
nas antigas instalações do Centro 
Tecnológico das Indústrias da Ma-
deira e do Mobiliário, em Lordelo, e 
teóricas nas instalações da ESTGF 
- Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão, em Felgueiras. 
 Face à especificidade do curso 
e à garantia de emprego para to-
dos os futuros licenciados, como 
expressaram os empresários que 
acompanharam o Município na 
divulgação desta licenciatura 
pelas escolas, entendeu a Câma-
ra Municipal de Paredes atribuir 

uma bolsa de estudo anual de 
1000 euros a todos os alunos re-
sidentes no concelho que optem 
por ingressar no curso de Tecno-

logias da Madeira.
 Atendendo às dificuldades finan-
ceiras sentidas por muitas famí-
lias do concelho, a Câmara Munici-

pal de Paredes tem consciência de 
que este auxílio representa a úni-
ca possibilidade de prossecução 
dos estudos para muitos jovens. E 

para além de ficarem isentos das 
propinas, o curso dá-lhes a garan-
tia de emprego próximo do círculo 
familiar.

título para 
ad rebordosa

A ADR Associação para o De-
senvolvimento de Rebordosa 
venceu a Taça de Portugal de 
Boccia Sénior Equipas, disputa-
da, no dia 3 de julho, no pavilhão 
das Travessas, em São João da 
Madeira. O programa “Movimen-
to Sénior” do Município de Pare-
des esteve representado por cin-
co equipas, duas do Centro Social 
e Paroquial de Vilela, duas de S. 
Pedro Centro Social da Sobreira 
e a da ADRebordosa. A Taça de 
Portugal de Boccia Sénior Equi-
pas 2014 foi organizada pela 
Associação do Porto de Parali-
sia Cerebral em parceria com a 
Associação É Bom Viver e contou 
com o apoio da Câmara Munici-
pal de São João da Madeira. 
 Estiveram em competição 
64 equipas de vários pontos de 
Portugal.

taça de PortugaL de 
boCCia sénior

do Sporting, da UD Oliveirense e 
da equipa galega Escola Lubians. 
O torneio contou ainda com a pre-
sença de vários atletas da 1ª Divi-
são Nacional, que ensinaram os 
mais novos a marcar penáltis e 
livres diretos.

artesanato 
para crianças

no âMbito da Mostra “a taLha” na LoJa interativa de turisMo

A Loja Interativa de Turismo de 
Paredes promoveu, de 14 19 de ju-
lho, a mostra de artes tradicionais “A 
Talha”, no âmbito da qual organizou 
também, no dia 18, um workshop 
sobre a produção de artesanato em 
madeira. Sob a orientação do artesão 
Manuel Fernandes “Fialho”, a “aula” 
teve a duração de duas horas e con-
tou com a participação de 11 crianças 
com idades entre os 6 e os 12 anos.

 As crianças aproveitaram para ver 
a exposição que está patente na Loja 
Interativa de Turismo, para depois 
fazerem desenhos em pedaços de 
madeira, que assinaram, para que o 
artesão Fialho os esculpisse em se-
guida. Ficaram todas naturalmente 
encantadas e fascinadas com a arte 
e o engenho do artesão e no final, os 
que assim entenderam, pintaram as 
suas pequenas esculturas.
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mais de 300 aderiram À 
semana da juventude

PeLouro da Juventude da CâMara MuniCiPaL de Paredes ProMove atividades de Caráter LúdiCo, desPortivo e CuLturaL Para os Jovens

Mais de 300 jovens de várias 
freguesias do concelho de Paredes 
participaram, desde 14 de julho e 
ao longo de 10 dias, nas atividades 
da Semana da Juventude 2014, ini-
ciativa promovida pelo Pelouro da 
Juventude da Câmara Municipal de 
Paredes, que está já na nona edição.
 Com um programa de 10 dias de ati-
vidades ao longo de duas semanas, a 
Semana da Juventude 2014 arrancou 
com a apresentação do projeto “Pare-
des, Capital Jovem da Criatividade” 
por Rui Marques, Presidente do Insti-
tuto Padre António Vieira e do Fórum 
Estudante, e com um workshop sobre 
suporte básico de vida.
 Ao longo do programa realizaram-
se, em diferentes locais, atividades 
lúdicas e desportivas como surf, 
canoagem e atividades radicais, ha-
vendo ainda espaço a jogos didáticos 
e palestras sobre temáticas diversi-
ficadas. Uma forma de aproveitar o 
período de férias escolares de manei-
ra saudável e divertida.
 Cândido Barbosa, vereador do 
Pelouro da Juventude da Câmara 
Municipal de Paredes, refere que 
“é importante criar condições para 
que os jovens tenham oportunida-
des como esta, em que dispõem de 
um conjunto diversificado de ativi-
dades que aliam a vertente lúdica às 
componentes desportiva, cultural e 
artística, fundamentais para o cres-
cimento pessoal e para formação de 
cada um”.
 Os pontos altos da Semana da Ju-
ventude de Paredes coincidiram com 
os dois espetáculos no Parque José 
Guilherme a encerrar cada semana.

paredes é o segundo município
que mais investe em portugal
De acordo com os dados do 
Anuário Financeiro dos Muni-
cípios Portugueses, divulgado 
no fim de julho a nível nacional, 
Paredes foi o segundo município 
que, em 2013, mais investiu em 
Portugal, com um total de 48,7 

milhões de euros investidos nas 
suas mais diversas áreas de atu-
ação mas com predominância nos 
domínios da educação e do des-
porto, apenas batido pelos 134 
milhões investidos por Lisboa.
 Já segundo os dados do Portal 

da Transparência Municipal, a 
dívida total do Município é infe-
rior a 68 milhões de euros, muito 
longe dos propalados 120 milhões 
que os eleitos pelo Partido Socia-
lista nos órgãos municipais vêm 
apregoando

 Além deste esforço de investi-
mento, resulta claro do Portal da 
Transparência Municipal que Pa-
redes está de facto a encurtar os 
seus prazos médios de pagamen-
to a fornecedores, tendo em 2013 
passado para metade do prazo 

médio que praticava em 2012, 
situando-se agora nos 104 dias, 
contra os 207 de então.
 No próximo número do Boletim 
Municipal faremos uma análise 
mais detalhada aos dados esta-
tísticos agora divulgados.
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edital

21/05/2014

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 se-
teMbro, Faz aFiXar nos Lugares de estiLo, 
as deLiberações, beM CoMo as deCisões 
destinadas a ter eFiCáCia eXterna da reu-
nião ordinária de 2014/05/21, desta CâMara 
MuniCiPaL.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 
realizada em 2014/04/10 - para discussão 
e votação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por Maio-
ria, CoM 5 votos a Favor do Psd e 4 votos 
Contra do Ps, aProvar a ata de 2014/04/10

3 - proposta da ata da reunião ordinária 
realizada em 2014/05/07 - para discussão 
e votação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar a ata de 2014/05/07

6 - pedido de isenção de taXa referente À 
licença para realização do evento “pas-
seio solidário 2014”, em que é requerente 
agrupamento de escolas daniel faria - 
para discussão e votação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, isentar o agruPaMento de esCoLas 
danieL Faria (vaLter LiMa), das taXas do 
Corte de trânsito e as reFerentes ao Pe-
dido da LiCença, Para a reaLização do even-
to: Passeio soLidário 2014

7 - casa do benfica em paredes - associa-
ção cultural e recreativa - pedido de 
isenção de pagamento taXas de ruído e 
corte de trânsito nos dias 14/05/2014 e 
18/05/2014 - para ratificação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, ratiFiCar o desPaCho que autori-
zou a isenção do PagaMento das taXas de 
ruído e Corte de trânsito à Casa do benFi-
Ca eM Paredes - assoCiação CuLturaL e re-
Creativa seM Fins LuCrativos, nos dias Ca-
torze e dezoito de Maio, datas reFerentes 
à FinaL da Liga euroPa e taça de PortugaL

8 - pim,pam,pum - animação de eventos - pe-
dido de isenção do pagamento das taXas 
correspondentes À organização do 7º gp 
“os inventores” e 2º cuper speed-carri-
nhos rolamentos - para discussão e vo-
tação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, isentar a organização PiM, PaM, 
PuM – aniMação de eventos, do PagaMento 
de todas as taXas inerentes aos eventos 
do 7.º grande PréMio “os inventores” e 2.º 
suPer sPeed Carrinhos de roLaMentos

9 - educação – programa de recuperação 
de dívida – eXecutada: nome do beneficiá-
rio - proposta de perdão de divída - para 
discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar o Perdão da dívida e, Con-
sequenteMente, do ProCesso de Cobrança 
CoerCiva da MesMa, beM CoMo o Perdão da 
dívida e eventuaL isenção do PagaMento da 
trsu, à MuníCiPe sandra Maria quinhentas 
gonCaLves, nos terMos ProPostos

10 - emissão de parecer prévio (loe) e 
abertura de procedimento - concurso 
limitado por previa qualificação para 
aquisição de serviços de video/cinema 
e fotografia documental no âmbito do 
evento art on chairs - para discussão e 
votação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por Maio-
ria, CoM 5 votos a Favor do Psd e 4 votos 
Contra do Ps, eMitir PareCer FavoráveL à 
Contratação da Prestação de serviços, eM 
títuLo reFerenCiada

11 - ajuste direto para aquisição de servi-
ços de organização e produção da mostra 
art on chairs internacional e de um con-
junto de serviços associados no âmbito 
e por ocasião da beijing design WeeK 2014 
- procº mp/870/ad/s-2014 parecer prévio - 
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 Contra-
tação da Prestação de serviços, eM títuLo 
reFerenCiada

12 - pedidos de isenção do pagamento da 
trsu - dificuldades econÓmicas - para dis-
cussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar, nos terMos e FundaMentos 
Constantes dos reLatórios soCiais, a isen-
ção da tariFa de resíduos sóLidos urbanos, 
beM CoMo o Perdão da dívida eXistente eM to-
das as situações eM que a MesMa se aPLique, 
nos terMos da inForMação aPresentada

13 - fábrica da igreja paroquial de santa 
eulália de sobrosa, pedido de isenção do 
pagamento da trsu -  para discussão e vo-
tação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, isentar da tariFa de resíduos sóLidos 
urbanos, a FábriCa da igreJa ParoquiaL de 
santa euLáLia de sobrosa, utente n.º 15237, 
nos terMos do disPosto na aLínea a), do n.º 
1, do artigo 8.º do reguLaMento MuniCiPaL 
de taXas e Preços MuniCiPais

14 - pedido de apoio para aquisição de medi-
cação, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +”- para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ao abrigo do PrograMa Paredes aJuda 
+, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição de 
MediCação ao abrigo do PrograMa Paredes 
aJuda +, nos terMos e FundaMentos do re-
Latório soCiaL

15 - pedido de apoio para aquisição de medi-
cação, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ao abrigo do PrograMa Paredes aJuda 
+, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição de 
MediCação ao abrigo do PrograMa Paredes 
aJuda +, nos terMos e FundaMentos do re-
Latório soCiaL

16 - pedido de apoio para aquisição de medi-
cação, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda+” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ao abrigo do PrograMa Paredes aJuda 
+, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição de 
MediCação ao abrigo do PrograMa Paredes 
aJuda +, nos terMos e FundaMentos do re-
Latório soCiaL

17 - pedido de apoio para aquisição de medi-
cação, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ao abrigo do PrograMa Paredes aJuda 
+, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição de 
MediCação ao abrigo do PrograMa Paredes 
aJuda +, nos terMos e FundaMentos do re-
Latório soCiaL
  
18 - pedido de apoio para aquisição de medi-
cação, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ao abrigo do PrograMa Paredes aJuda 
+, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição de 
MediCação ao abrigo do PrograMa Paredes 
aJuda +, nos terMos e FundaMentos do re-
Latório soCiaL

19 - sinalização vertical no cm 1331 na fregue-
sia de recarei - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar as Partes esCritas e dese-
nhadas sobre sinaLização vertiCaL no C.M. 

1331, na Freguesia de reCarei, nos terMos 
ProPostos na inForMação. Mais Foi deLibe-
rado, reMeter o assunto Para ser aPreCia-
do e votado eM sede de asseMbLeia MuniCi-
PaL

20 - posto territorial da gnr de lordelo 
- trabalhos a mais e a menos - para discus-
são e votação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, autorizar a eXeCução de trabaLhos a 
Mais e a Menos na eMPreitada eM aPreço nos 
terMos Constantes da ProPosta aPresenta 
e da inForMação téCniCa que a suPorta

21 - alteração de datas para a realização 
da feira de paredes - para discussão e vo-
tação 
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar as aLterações aos dias da 
reaLização das Feiras de Paredes, nos ter-
Mos ProPostos na inForMação, beM CoMo a 
reaLização de uMa Feira eXtraordinária no 
dia 7 de dezeMbro de 2014

22 - pedido de isenção de taXa da piscina da 
requerente e de seu filho, em que é reque-
rente nome do beneficiário - para discus-
são e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, e tendo Por base a inForMação téC-
niCa que sustenta a resPetiva ProPosta de 
deCisão, CoM a quaL se ConCorda, deFerir os 
Pedidos

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

Paredes e Paços do Concelho, 22 de maio de 2014

o Presidente da Câmara,
Celso Manuel gomes Ferreira

edital

04/06/2014

Pedro dinis da siLva Mendes, viCe-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 2014/06/04, desta CâMara MuniCiPaL.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 
realizada em 2014/05/21 - para discussão e 
votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar a ata de 2014/05/21

6 - acordo de parceria entre o município de 
paredes e o município de lisboa - para dis-
cussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar a Minuta do aCordo, nos Pre-
Cisos terMos eM que Foi aPresentado, beM 
CoMo e assiM, autorizar a sua outorga.

7 - juntas de freguesia - contratos de eXe-
cução - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar a eXCLusão da Parte FinaL 
da aLínea e) do núMero três da CLáusuLa 
PriMeira dos Contratos de eXeCução CeLe-
brados CoM diversas Juntas de Freguesia 
eM quinze de Janeiro do Corrente ano e dar 
ConheCiMento deste FaCto às Juntas de 
Freguesia, outorgantes dos aCordos e aos 
agruPaMentos de esCoLas das resPetivas 
áreas de Jurisdição, nos terMos e Funda-
Mentos Constantes na inForMação

8 - término do período de discussão públi-

ca da proposta de alteração ao regula-
mento de taXas e preços municipais - para 
discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, reMeter à asseMbLeia MuniCiPaL, 
deCorrido o Período de disCussão PúbLiCa 
seM a aPresentação de quaLquer sugestão, 
a ProPosta de aLteração ao reguLaMento 
de taXas e Preços MuniCiPais aProvada eM 
reunião do eXeCutivo de CinCo de Março de 
2014

9 - proposta candidatura ao estatuto de 
cooperante - cespu - para discussão e vo-
tação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar a aPresentação de uMa 
Candidatura esPontânea, Junto da CesPu 
- CooPerativa de ensino suPerior PoLitéC-
niCo e universitário, CrL, ao estatuto de 
CooPerante, nos terMos e FundaMentos 
da ProPosta aPresentada. Mais deLiberou 
que, Caso essa Candidatura seJa aProvada, 
deverá o assunto ser reMetido à asseM-
bLeia MuniCiPaL Para aProvação dessa inte-
gração.

10 - pedido de autorização especial para 
venda ambulante para venda de fruta 
da época, em que é requerente samuel ri-
cardo coelho alves de andrade e távora 
- para ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ratiFiCar o desPaCho de autorização 
esPeCiaL Para venda aMbuLante de Fruta da 
éPoCa ao MuníCiPe saMueL riCardo CoeLho 
aLves de andrade e távora, nos terMos eM 
que Foi requerida

11 - associação de pais da escola básica nº 
1 de rebordosa - pedido de isenção do pa-
gamento de taXas do corte de trânsito 
para o dia 04-06-2014 - para ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ratiFiCar o desPaCho que autorizou a 
isenção do PagaMento da taXa de Corte de 
trânsito à assoCiação de Pais da esCoLa bá-
siCa n.º 1 de rebordosa, no âMbito do even-
to “dia radiCaL”, nos terMos ProPostos.

12 - virgínia pereira - dinamizarte - pedido 
de isenção de todas as taXas de um evento 
organizado em parceria com a câmara mu-
nicipal - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, isentar a Prodigiu´s, entidade ProMo-
tora do evento dinaMizart, do PagaMento 
de todas as taXas inerentes ao evento, nos 
terMos ProPostos

13 - rastreio auditivo gratuito - pedido de 
autorização da via pública e isenção de 
taXas - 24/06/2014 - para discussão e vota-
ção
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, deFerir o Pedido eFetuado PeLa 
aCústiCa MédiCa hidden hearing, PortugaL, 
isentando a MesMa do PagaMento da taXa 
PeLa oCuPação de via PúbLiCa, no dia vinte e 
quatro de Junho, Junto aos boMbeiros vo-
Luntários de Paredes

14 - agrupamento de escolas de paredes - 
pedido de isenção de taXas - 8ª caminhada 
entreparedes - para ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ratiFiCar o desPaCho que autorizou a 
isenção do PagaMento da taXa de Corte de 
trânsito ao agruPaMento de esCoLas de Pa-
redes, no âMbito do evento “8.ª CaMinhada 
entreParedes”, nos terMos ProPostos

15 - associação de pais do centro escolar 
de mouriz - pedido de isenção de caução e 
pagamento de aluguer de grades - para 
discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, isentar a assoCiação de Pais do 
Centro esCoLar de Mouriz, do PagaMento 
da taXa reLativa aLuguer de grades, no âM-
bito da organização da Festa de enCerra-
Mento do ano Letivo 2013/2014 nos terMos 
ProPostos

16 - rastreio auditivo gratuito - pedido de 
isenção de taXas - para ratificação
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a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, ratiFiCar o desPaCho que isentou 
das taXas resPetivas, a entidade “a aCústiCa 
MédiCa”, Para a reaLização de uM rastreio 
auditivo gratuito, que deCorreu no dia dois 
de Junho de dois MiL e Catorze, na rua de 
senande, eM aguiar de sousa, nos terMos 
ProPostos

17 - ajuste direto para aquisição de servi-
ços de aluguer de autocarros com moto-
rista para a atividade “encontro de verão 
2014” - procº mp/928/ad/s-2014 - parecer 
prévio - 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 Contra-
tação da Prestação de serviços, eM títuLo 
reFerenCiada

18 - ajuste direto para prestação de ser-
viços de reparação e substituição de es-
tores danificados pela intempérie de 4 de 
janeiro no centro escolar de vilela . procº 
mp/939/ad/s-2014 - parecer prévio - 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 Contra-
tação da Prestação de serviços, eM títuLo 
reFerenCiada

19 - ajuste direto para aquisição de servi-
ços de realização de espetáculos com “as 
latinas, zé do pipo e sirilanKa”, no âmbito 
das festas da cidade e concelho de pare-
des 2014 - parecer prévio - para discussão 
e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por Maioria, 
CoM 4 votos a Favor do Psd e 4 votos Con-
tra do Ps, Fazendo o senhor Presidente eM 
eXerCíCio uso do seu Poder de voto de qua-
Lidade, eMitir PareCer FavoráveL à Contra-
tação da Prestação de serviços, eM títuLo 
reFerenCiada

20 - ajuste direto para aquisição de ser-
viços de aluguer de palco, regie e um ge-
rador, no âmbito das festas da cidade e 
concelho de paredes 2014 - parecer prévio 
- para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por Maioria, 
CoM 4 votos a Favor do Psd e 4 votos Con-
tra do Ps, Fazendo o senhor Presidente eM 
eXerCíCio uso do seu PriviLégio do voto de 
quaLidade, eMitir PareCer FavoráveL à Con-
tratação da Prestação de serviços, eM títu-
Lo reFerenCiada

21 - impugnação administrativa - concur-
so público internacional para aquisição 
de serviços de fornecimento de refeições 
escolares a alunos do pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico do município de pa-
redes mp/141/cpi/s - 2014 - para ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por Maioria, 
CoM 5 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, ratiFiCar o desPaCho que indeFere a 
iMPugnação adMinistrativa eFetuada PeLa 
eMPresa eurest (PortugaL) – soCiedade eu-
roPeia de restaurantes de PortugaL, Lda., 
devido à sua eXCLusão no ConCurso eM títu-
Lo identiFiCado

22 - pagamento em prestações das taXas 
referentes À licença de construção - proc.
º373/07p - befebal - sociedade de constru-
ções, s.a - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, aProvar o PagaMento da taXa da LiCença de 
Construção reFerente ao ProCesso 273/07P, 
eM doze Prestações, no vaLor de 2.565,481 eu-
ros/Cada, eM que é requerente a eMPresa be-
FebaL – soCiedade de Construções, s.a.

23 - plano de urbanização da zona indus-
trial de lordelo - alteração por adapta-
ção - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar a aLteração Por adaPtação 
do PLano de urbanização da zona indus-
triaL de LordeLo, nos terMos ProPostos e 
reMeter o assunto à asseMbLeia MuniCiPaL, 
Para disCussão e votação

24 - plano de urbanização de gandra - al-

teração por adaptação - para discussão 
e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar a aLteração Por adaPta-
ção do PLano de urbanização de gandra, 
nos terMos ProPostos, e reMeter o assun-
to à asseMbLeia MuniCiPaL, Para disCussão 
e votação

25 - plano de urbanização de rebordosa e 
parcial de lordelo, vilela e astromil - al-
teração por adaptação - para discussão 
e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar a aLteração, Por adaPta-
ção, do PLano de urbanização de rebordo-
sa e ParCiaL de LordeLo, viLeLa e astroMiL, 
nos terMos ProPostos, e reMeter o assun-
to à asseMbLeia MuniCiPaL, Para disCussão 
e votação

26 - plano de urbanização da cidade de pa-
redes - alteração por adaptação - para 
discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar a aLteração Por adaPta-
ção do PLano de urbanização da Cidade de 
Paredes, nos terMos ProPostos e reMeter 
o assunto à asseMbLeia MuniCiPaL, Para 
disCussão e votação

27 - regulamento de urbanização e edifi-
cação do municipio de paredes - revisão - 
para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar a revisão ao reguLaMento de 
urbanização e ediFiCação do MuniCíPio de Pa-
redes, nos terMos ProPostos e subMetê-La 
ao Período de disCussão PúbLiCa, Mediante 
PubLiCação no diário da rePúbLiCa

28 - pedido de perdão da dívida da trsu 
pelo motivo de dificuldades econÓmicas, 
em que é requerente nome do beneficiário 
- para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar o Pedido de Perdão de dí-
vidas eXistentes, reFerentes à tariFa de 
resíduos sóLidos e urbanos, Por Motivos 
eConóMiCos, à MuníCiPe, utente núMero 
15267, nos terMos e FundaMentos do reLa-
tório soCiaL

29 - 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 ao MuníCiPe eLísio 
da siLva brito, nos terMos e FundaMentos 
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 unaniMi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para Paga-
Mento renda MensaL ao MuníCiPe, nos ter-
Mos e FundaMentos do reLatório soCiaL

31 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +”- para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
PagaMento renda MensaL à MuníCiPe, nos 
terMos e FundaMentos do reLatório so-
CiaL

32 - pedido de apoio para pagamento de 
renda mensal, em que é requerente nome 
do beneficiário, no âmbito do programa 
“paredes ajuda +” - para discussão e vo-
tação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
PagaMento da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

33 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em que é requerente nome do be-
neficiário, no âmbito do programa “ pare-

des ajuda +” - para  discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
PagaMento da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

34 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
PagaMento da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

35 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
PagaMento da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

36 - pedido de apoio para pagamento de 
renda mensal, em que é requerente nome 
do beneficiário, no âmbito do programa 
“paredes ajuda +” - para discussão e vo-
tação.
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
PagaMento da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

37 - 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 da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

38 - 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 unaniMi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para Paga-
Mento renda MensaL à MuníCiPe, nos terMos 
e FundaMentos do reLatório soCiaL

39 - pedido de apoio para pagamento renda 
mensal, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para Paga-
Mento renda MensaL à MuníCiPe, nos terMos 
e FundaMentos do reLatório soCiaL

40 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
PagaMento da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

41 - pedido de apoio para pagamento de 
renda, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para Paga-
Mento da renda MensaL à MuníCiPe, nos ter-
Mos e FundaMentos do reLatório soCiaL

42 - 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 da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

43 - 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 da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

44 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário, no âmbito do programa “pare-
des ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
aquisição de MediCação à MuníCiPe, nos ter-
Mos e FundaMentos do reLatório soCiaL

45 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário, no âmbito do programa “pare-
des ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para aquisi-
ção de MediCação ao MuníCiPe, nos terMos e 
FundaMentos do reLatório soCiaL

46 - 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 da renda MensaL à MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

47 - pedido de apoio para pagamnento de 
renda, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para Paga-
Mento renda MensaL à MuníCiPe, nos terMos 
e FundaMentos do reLatório soCiaL.

48 - pedido de apoio para pagamento de 
renda mensal, em que é requerente nome 
do beneficiário, no âmbito do programa 
“paredes ajuda +” - para discussão e vo-
tação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
PagaMento da renda MensaL ao MuníCiPe, 
nos terMos e FundaMentos do reLatório 
soCiaL

49 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário, no âmbito do programa “pare-
des ajuda +” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por una-
niMidade, aProvar o Pedido de aPoio Para 
aquisição de MediCação à MuníCiPe, nos ter-
Mos e FundaMentos do reLatório soCiaL

50 - festas da cidade e do concelho de pa-
redes 2014 - encargos financeiros - para 
discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar a atribuição dos aPoios 
nos PreCisos terMos eM que ConstaM da 
ProPosta aPresentada

51 - sinalização vertical e horizontal na 
rua da portagem de parada, na freguesia 
de parada de todeia - para discussão e vo-
tação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unani-
Midade, aProvar a sinaLização vertiCaL e 
horizontaL na rua da PortageM de Parada, 
na Freguesia de Parada de todeia. Mais Foi 
deLiberado, reMeter o assunto Para ser 
aPreCiado e votado eM sede de asseMbLeia 
MuniCiPaL

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

Paredes e Paços do Concelho, 
11 de junho de 2014

o vice-Presidente da Câmara,
Pedro dinis da silva Mendes
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18/06/2014

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 2014/06/18, des-
ta CâMara MuniCiPaL

2 - proposta da ata da reunião ordinária re-
alizada em 2014/06/04 - para discussão e vo-
tação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, aProvar a ata de 04/06/2014

6 - modificação ao orçamento ano 2014 - 2ª re-
visão À despesa, receita e pam - para discus-
são e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por Maioria, 
CoM 4 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra do 
Ps, tendo o senhor viCe-Presidente e na qua-
Lidade de substituto LegaL do senhor Presi-
dente, Feito uso da sua Prerrogativa de voto 
de quaLidade, ProPor à asseMbLeia MuniCiPaL 
de Paredes a aProvação da ModiFiCação ao or-
çaMento ano 2014 - segunda revisão à desPesa, 
reCeita e PLano de atividades MuniCiPais nos 
terMos eM que Foi aPresentada

7 - amiparedes - agência municipal de investi-
mento de paredes, em, sa - relatÓrio de ges-
tão consolidado ano 2013 - para discussão e 
votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por Maioria, 
CoM 5 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, aProvar o reLatório de gestão Conso-
Lidado do ano de 2013 do MuniCíPio de Paredes 
– CâMara MuniCPaL e aMiParedes-agênCia Muni-
CiPaL de investiMento de Paredes, eM, sa, nos 
terMos ProPostos. Mais deLiberou reMeter 
o Presente assunto à asseMbLeia MuniCiPaL 
Para disCussão e votação Por Parte daqueLe 
órgão

8 - ajuste direto para aquisição de serviços 
de ornamentação, iluminação e fogo de arti-
ficio para as festas da cidade e concelho de 
paredes 2014 - parecer prévio - 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 aCiMa reFerida

9 - ajuste direto para aquisição de serviços 
de grupos de animação e carros alegÓricos 
para o cortejo das marchas luminosas das 
festas da cidade e concelho de paredes 2014 - 
parecer prévio - 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 Contratação da 
Prestação de serviços, aCiMa reFerida

10 - acordo de cedência celebrado com virgí-
nia maria marques da rocha da silva e outros 
- para ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, ratiFiCar o desPaCho que autorizou a Ce-
Lebração do aCordo agora aPresentado Por 
ConCordar CoM os terMos do MesMo e CoM a 
urgênCia na toMada de deCisão.

11 - radicalsunset unipessoal, lda - pedido de 
isenção de taXas - para ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ratiFiCar o desPaCho que autorizou a 
isenção do PagaMento de taXas devidas, Por se 
ConCordar CoM a urgênCia na toMada de deCi-
são e o Mérito da MesMa

12 - demoporto - pedido de isenção de taXas 
na realização de prova desportiva denomi-
nada “super especial de paredes” - para ra-
tificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ratiFiCar o desPaCho que autorizou a 
isenção do PagaMento de taXas devidas, Por se 
ConCordar CoM a urgênCia na toMada de deCi-
são e o Mérito da MesMa

13 - associação prorebordosa em parceria 
com a associação de ciclismo do porto - pe-
dido de isenção de quaisquer taXas relacio-
nada o campeonato regional de Xco - para 
ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, ratiFiCar o desPaCho que autorizou a 
isenção do PagaMento de taXas devidas, Por se 
ConCordar CoM a urgênCia na toMada de deCi-
são e o Mérito da MesMa

14 - pedido de alargamento/homologação do 
período de abertura e funcionamento de es-
tabelecimento de restauração e bebidas “lá 
de lá”, em que é requerente maria madalena 
marques dos santos - para discussão e vota-
ção
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, indeFerir o Pedido de aLargaMento Para 
aLéM das duas horas, CoM base nos PareCeres 
negativos aPresentados

15 - designers em residência more design more 
industrY - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, aProvar a ProPosta de atribuição de boL-
sas nos PreCisos terMos eM que Foi aPresen-
tada

16 - shn-sociedade hidroelétrica do norte - 
doação de quota - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, autorizar a doação das quotas da shn – so-
Ciedade hidroeLétriCa do norte, nos MoLdes 
ProPostos

17 - pedido de perdão de dívida, juros de mora 
e custas processuais da tarifa de resíduos 
sÓlidos urbanos, em que é requerente ma-
nuel gonçalves pereira - 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

18 - pedidos de isenção do pagamento da trsu 
- dificuldades econÓmicas - 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

19 - associação social e cultural de louredo 
- atribuição de subsídio - para discussão e vo-
tação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, atribuir o subsídio do vaLor de Cento e 
trinta e dois euros e setenta e três CêntiMos, 
à assoCiação soCiaL e CuLturaL de Louredo, 
Para Fazer FaCe às desPesas tidas PeLo LiCen-
CiaMento do ProCesso 5/11/oM

20 - s. pedro - centro social sobreira - pedido 
de subsídio - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de atribuir o subsídio do vaLor de Cinquenta e 
sete euros e oitenta e sete CêntiMos, à asso-
Ciação s. Pedro – Centro soCiaL sobreira, Para 
Fazer FaCe às desPesas tidas CoM o LiCenCia-
Mento do ProCesso nº 45/14Li

21 - processo 603/07p em nome de serafim dias 
de sousa - caducidade de processo - para dis-
cussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, deCLarar a CaduCidade do ProCesso 603/07P, 
eM noMe de seraFiM dias de sousa, nos terMos 
e FundaMentos Constantes da inForMação 
téCniCa que suPorta a Presente deCisão

22 - processo 384/08p em nome de barros & 
rocha - empreendimentos imobiliários, lda 
- caducidade de processo - para discussão e 
votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, deCLarar a CaduCidade do ProCesso 
384/08P, eM noMe de barros & roCha - eMPreen-
diMentos iMobiLiários, Lda, nos terMos e Fun-
daMentos Constantes da inForMação téCniCa 
que suPorta a Presente deCisão

23 - constituição de um fundo de maneio para “ 
mobilidades parceiros espanhois do projeto 
museu da escola” - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMi-
dade, aProvar a Constituição do Fundo de Ma-
neio, no vaLor de CinCo MiL euros, à resPonsabi-
Lidade da téCniCa suPerior aLeXandra teiXeira, 
destinado ao ProJeto “MobiLidades ParCeiros 
esPanhóis do ProJeto Museu da esCoLa

24 - proposta para atribuição de subsídio À 
junta de freguesia de sobrosa - para ratifi-
cação por proposta do senhor presidente o 

presente assunto foi retirado. 

25 - atribuição de subsídios a associações 
musicais do concelho - para discussão e vo-
tação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, aProvar a atribuição de subsídios às as-
soCiações MusiCais do ConCeLho nos PreCisos 
terMos eM que Foi aPresentada a ProPosta

26 - pedido de anulação de dívida referente 
a refeicões escolares, em que é requerente 
nome do beneficiário - para discussão e vota-
ção
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, anuLar a dívida reLativa a reFeições esCo-
Lares do eduCando, PeLas razões Constantes 
do resPetivo reLatório soCiaL.

27 - pagamento de verbas em atraso - festas 
da cidade e do concelho de paredes 2013 - 
para ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, ratiFiCar o desPaCho que autorizou o Pa-
gaMento das verbas eM atraso no âMbito das 
Festas da Cidade e do ConCeLho de Paredes do 
ano de 2013

28 - alteração dos elementos que integram a 
comissão de estabilidade e segurança - para 
discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de aProvar a aLteração ProPosta aos eLeMen-
tos que ConstitueM a CoMissão de estabiLida-
de e segurança.

29 - contrato de empreitada - centro escolar 
eb1/ji de baltar - cedência da posição contra-
tual - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, autorizar a Cessão da Posição ContratuaL 
no Contrato da reFerida eMPreitada beM CoMo 
autorizar a Prestação da Caução nos MoLdes 
ProPostos

30 - alteração do mapa de pessoal do munici-
pio de paredes - proposta chefe de divisão de 
desporto - para discussão e votação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, ProPor à asseMbLeia MuniCiPaL de Paredes 
a aProvação da aLteração do MaPa de PessoaL 
da CâMara MuniCiPaL de Paredes, através da 
Criação do Lugar de CheFe de divisão de des-
Porto, nos MoLdes aPresentados

31 - proposta de contratação fÓrum estu-
dante - para ratificação
a CâMara MuniCiPaL deLiberou, Por unaniMida-
de, ratiFiCar o desPaCho que autorizou a Con-
tratação eM aPreço, ConCedendo-Lhe PareCer 
Prévio FavoráveL.

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

Paredes e Paços do Concelho, 23 de Junho de 2014

o Presidente da Câmara,
Celso Manuel gomes Ferreira
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eXposições

eXposição de escultura 
– percursos de maria josé 
caramez

data: 1 a 29 de agosto
horário: de 2ª a 6ª, das 9h00h às 12h30 
e das 13h30 às 18h00
local: auditório da Fundação a Lord

os nossos escritores

data: 1 a 29 de agosto
horário: de 2ª a 6ª, das 9h00h às 12h30 
e das 13h30 às 18h00
local: átrio da Cooperativa e Fundação 
a Lord

outros

sessão de esclarecimento 
cadastro predial

freguesia: aguiar de sousa
local: Junta de Freguesia
datal:04/08/2014
hora:21horas

data: 1, 2 e 3 de agosto
local: Mosteiro de vilelafeira  medieval de vilela 

eXposição de fotografia 
– “lordelo, ontem e hoje

mais novos

férias de verão

data: 1 a 29 de agosto
local: academia da Fundação a Lord
contacto: 22 444 9140 
academia@fundacaoalord.pt

ciência viva no verão – 
“uma viagem ao passado”

eXposição “inspirar, 
eXpirar, vamos conhecer 
o ar!” 

data: 1 a 29 de agosto
horário: de 2ª a 6ª, das 9h00h às 
12h30 e das 13h30 às 18h00
local: biblioteca da Fundação a Lord

data: durante to
data: 23 de julho a 17 de agosto
horário: de 2ª a 6ª, das 9h00h às 12h30 
e das 14h00 às 17h00
local: Junta de Freguesia de Lordelo

FEIRA MEDIEVAL
1, 2 E 3 DE AGOSTO

MOSTEIRO DE VILELA
> Ambiente da Época
> Animação de Rua
> Artesãos ao vivo

> Exposição de Artefactos
> Grupos de Bombos

ORGANIZAÇÃOAPOIO

ALMOÇO
NA RELVA

ORGANIZAÇÃO: PELOURO DA CULTURA

31 AGOSTO, 12H
PARQUE DA CIDADE

DE PAREDES

almoço na relva

data: 1, 8, 9 e 14 de agosto e 4, 5, 12 e 13 
de setembro
local: Centro de interpretação das 
Minas de ouro de Castromil e banjas, 
sobreira
contacto: 255 780 447

sessão de esclarecimento 
cadastro predial

freguesia: vila Cova de Carros
local: Junta de Freguesia
datal:05/08/2014
hora:21horas

sessão de esclarecimento 
cadastro predial

freguesia: Louredo
local: auditório Paroquial
datal:06/08/2014
hora:21horas

sessão de esclarecimento 
cadastro predial

freguesia: besteiros
local: Junta de Freguesia
datal:07/08/2014
hora: 21:00horas

escritor do mês – 
mário cláudio

data: durante o mês de agosto
local: biblioteca da Fundação a Lord

data: 7 de setembro
local: Parque da Cidade de Paredes
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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, 99
4580 – 622 sobrosa
telefone: 255 963 859
Website: http://www.sobrosa.pt/

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

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

ambiente

linha ambiente
telefone: 255 788 999

bombeiros voluntários

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

bombeiros voluntários de cête
rua de belo horizonte
4580 – 313 Cête
telefone: 255 752 222

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

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

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

cultura

biblioteca municipal
telefone: 255 788 921 

casa da cultura de paredes
telefone: 255 780 440

gabinete de arqueologia – casa 
da cultura
telefone: 255 780 447

desporto

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

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

pavilhão municipal cidade de 
gandra
telefone: 224 150 998

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

pavilhão municipal de vandoma
telefone: 224 110 858

pavilhão municipal de vilela
telefone: 255 861 380

piscina municipal de lordelo 
telefone: 224 449 043

piscina municipal de paredes
telefone: 255 788 893

piscina municipal de rebordosa
telefone: 224 159 177

piscina municipal rota dos mÓveis
telefone: 224 337 420

farmácias

farmácia central de rebordosa
av. engenheiro adelino amaro da Costa, 
24
rebordosa 
telefone: 224442073

farmácia central oliveira dias, 
s.a. - sobreira
rua ernesto brito, 46
sobreira 
telefone: 224330541

farmácia confiança de paredes
rua de timor, n.º 69
4580-015 Paredes 
telefone: 255776374

farmácia de recarei
rua João Paulo ii, 29-39
recarei 
telefone: 224339060

farmácia do oural
rua Central do oural, n.º 401-109
4580 Paredes 
telefone: 255782348

farmácia ferreira de vales, s.a. - 
rebordosa
av. bombeiros voluntários, n.º 698 r/C dt
4585-359 rebordosa
telefone: 224113522

farmácia lusa
av. dr. Francisco sá Carneiro, n.º 287
4580-104 Paredes 
telefone: 255783626

farmácia maria adelaide 
rua Central de gandra, n.º 1072
4585-116 gandra
rua João Paulo ii, 29-39
recarei 
telefone: 224114669

farmácia moderna
rua dr. Jerónimo Pereira Leite, 354
4580-362 Cristelo 
telefone: 255783190

farmácia nogueira sucs.
estrada nacional 209, n.º 3603 aptd 25
4580-439 Lordelo 
telefone: 224442105

farmácia senhora da guia
rua Central de vandoma, 255
vandoma 
telefone: 224159794

farmácia senhora do vale
avenida senhora do vale, 166
4580 – 311 Cete 
telefone: 255755031

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

farmácia vitÓria
rua de talhô, n.º 195
4580-281 beire 
telefone: 255782024

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

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

outros

agência municipal de 
investimento de paredes
Parque José guilherme
telefone: 255 788 830

associação empresarial de 
paredes
rua dr. José Mendes Moreira, 15
Paredes
telefone: 255 777 374

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

edP – energias de Portugal
telefone: 255 005 600

segurança social – paredes
telefone: 255 785 885

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

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

tribunal judicial de paredes
Parque José guilherme
Palácio da Justiça
4580-130 Paredes
telefone: 255 788 470
Fax: 255 785 103

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

saúde

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

hospital da misericÓrdia de 
paredes
telefone: 255 780 310

santa casa da misericÓrdia de 
paredes
telefone: 255 780 220

centro de saúde de baltar
rua d. Manuel i, n.º 2326
4585 – 047 baltar
telefone: 224 151 669

centro de saúde de cristelo 
rua d. albertina Meireles
4580 – 352 Cristelo
telefone: 255 782 454

centro de saúde de gandra 
Largo s. sebastião, n.º 12
4585 – 212 gandra 
telefone: 224 157 630

centro de saúde de lordelo 
av. dos bombeiros voluntários, n.º79
4580 – 505 Lordelo
telefone: 224 442 720

centro de saúde de paredes 
av. Comendador abílio seabra, n.º 104
4580 – 029 Paredes
telefone: 255 782 318

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

centro de saúde de sobreira 
rua da estação
4585 – 681 sobreira
telefone: 224 331 525

segurança

polícia municipal
telefone: 255 788 966/7

gnr lordelo
estrada nacional 209 – Moinhos
4580 – 439 Lordelo
telefone: 224 441 838
Fax: 224 442 186

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

transportes

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

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

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

táXis paredes
telefone: 255 776 199

turismo

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

centro de interpretação das 
minas de ouro de castromil e 
banjas
Marcação de visitas: 255 780 447

centro de interpretação da rota 
do românico de paredes
Marcação de visitas: 255 810 706

posto de turismo de paredes
Largo da estação
4580-196 Paredes
tel. 255 788 952
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