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Considerando o período de retoma 
que vivemos, após a fase de 
confinamento, que nos obrigou a 
repensar o modo de trabalhar e 
de olhar para os nossos recursos, 
este é o momento certo para agir e 
mostrar os potenciais de Paredes 
a quem procura e necessita de dias 
de descontração e relaxamento em 
família ou em pequenos grupos de 
familiares ou amigos.

Assim, nasce o projeto “Descobrir 
Paredes”, promovido pelo Pelouro 
da Cultura e Turismo do Município 
de Paredes. Apresentaremos um 
conjunto de programas culturais e 
turísticos, realizados por grupos de 
20 pessoas, acompanhados durante 

Retirado de: “Definições – Volume I”

“Vida
Vivo milhares de vezes
No embargo que acarreta o ser.
Aguentando todo um meio envolvente,
Todo esse meio à qual tento fugir.
É que já nem tento fingir
As formas malévolas
Do desenho rasgado que crio a cada dia,
Até formar uma base para toda a monotonia.
É assim a vida.”

uma manhã e/ ou tarde, por forma a 
descobrirem Paredes.
Durantes estes programas, serão 
contadas pequenas estórias dos 
lugares, das pessoas que fizeram 
ou fazem parte dos mesmos, sendo 
proporcionada a oportunidade de 
visitarem espaços e contactarem com 
realidades locais muitos particulares, 
as quais resultarão em experiências 
únicas para cada participante.
 
Nesta primeira fase, iremos 
desenvolver ofertas para o último 
sábado de cada mês, começando já 
em junho, terminando em outubro.

Considerando as normas da DGS e 
para assegurarmos o bem-estar de 

Carlos Alberto Dias
Poeta de Rebordosa, Paredes
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todos, só serão aceites inscrições 
até 20 pessoas para cada grupo de 
manhã e/ou tarde, num programa que 
se repete nesse mês, sendo diferente 
nos seguintes.

Rota do Tremoço
O próximo trilho a ser explorado será  
a 25 de julho, com duas caminhadas 
distintas:
Manhã: 9h00 - 12h00
Tarde: 14h30 - 17h30

As inscrições deverão ser efetuadas 
aqui.

https://www.cm-paredes.pt/pages/1545
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Sabia que...
Existe em Vilela uma pintura emoldurada com a indicação que o Fidalgo da Casa Real e Senhor 

de Varziela, Gaspar Barbosa Cabral, foi combatente no ano de 1578 na Batalha de Alcácer Quibir, 
Tânger e Arzila (Marrocos), ao lado do Rei D. Sebastião.

Para assinalar as Festas da Cidade e 
do Concelho de Paredes, em Honra 
do Divino Salvador, o Munícipio de 
Paredes irá promover uma exposição 
de fotografia dos Santos Padroeiros 
de todo o concelho, que decorrerá ao 
ar livre, percorrendo toda a Avenida da 
República. 

As imagens serão acompanhadas por 
versos do Monsenhor Moreira das 
Neves, publicadas no Cancioneiro do 
Concelho de Paredes – Terra Verde, 
maio de 1971.

A exposição estará patente de 17 a 31 
de Julho, assim como disponível online 
em www.cm-paredes.pt

EXPOSIÇÃO DOS SANTOS PADROEIROS
17 a 31 de julho
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REABERTURA
CENTROS DE INTERPRETAÇÃO
NORMAS DE UTILIZAÇÃO COVID-19

CISS - Centro de Interpretação da Senhora do Salto
- Abertura parcial aos sábados e domingos das 14h00 às 
18h00
- Abertura com reserva prévia de segunda-feira a sexta-feira 
(n.º min. de visitantes por reserva: 4; n.º max. 10)
- Limite máx. de visitantes no interior = 1

Serafim Ferreira
Poeta de Recarei, Paredes

Retirado de “A Teia”

“O mar imenso e interminável continuava muito para lá da sua 
capacidade visual, numa paz serena e ao mesmo tempo, num 
movimento contínuo e sempre eterno.” 

CIMOCB - Centro de Interpretação das Minas de 
Ouro de Castromil e Banjas e Percurso Pedestre  
- Abertura com reserva prévia (n.º min. de visitantes por 
reserva: 4; n.º max. 6)
- Limite máx. de visitantes no interior = 2
- Percurso pedestre sem visita ao trabalho mineiro 
subterrâneo

Regras de acesso
- Distanciamento social entre visitantes/grupos 
- Uso obrigatório de máscara
- Obrigatoriedade de desinfeção de mãos à entrada e saída

Condições de segurança oferecidas
- Sinalética específica 
- Informação sobre as orientações de segurança
- Política de limpeza específica 
- Higienização dos espaços após visitas
- Desmaterialização da informação em papel com indicação para consulta online 
- Utilização limitada de equipamentos (equipamento interativo manuseado exclusivamente pelo técnico)

Informações gerais
Tel: (+351) 255 788 973 / 255 788 974
arqueologia@cm-paredes.pt
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Sabia que...
O 1º presidente da Câmara Municipal de Paredes, António José Dias,

era natural de Duas Igrejas, do lugar das Quintãs?

PROGRAMAÇÃO
JULHO

Serviço Educativo: “Cultura na Casa”
7 | 9 | 14 e 16 julho | 14h30 às 16h00
Casa da Cultura de Paredes

Dia 7: Postais de Verão
Dia 9: Bordado em papel
Dia 14: Tanta linha!
Dia 16: Tinta “Puff”

Organização: Câmara Municipal de Paredes

Informações:
Limite: até 5 crianças dos 6 aos 10 anos (Mínimo de 3 inscrições)
A inscrição deverá ser feita até 48 horas de antecedência aqui.
255 788 977

Ateliers de Inspiração no Românico
11 julho | 10h30 | 15h00
CIRR - Centro de Informação da Rota do Românico de Paredes

Área de expressão plástica
Peças em gesso - azulejos

Organização: Rota do Românico | Apoio: Câmara Municipal de Paredes

Informações:
Lotação: 5 participantes
Destinatários: Famílias
Tarifário: 2€ por participante (pagamento efetuado no dia da atividade)
Desistências: antecedência mínima de 48 horas
Orientação: Paula Monteiro e/ou Emilia Machado – Técnicas da Rota do Românico
Inscrições: até dia 8 de julho para: biblioteca@cm-paredes.pt

https://www.cm-paredes.pt/pages/1550
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Mário Cláudio
Escritor Português

Retirado de: “Amadeo”

“A paisagem era uma teia intrincada de verdes, trigais bordejados 
de latadas, regatos, cúmulos de brancura. Passava por baixo e por 
cima do homem, num rio perene de seivas e ligamentos e grãos, e 
sobre ela o sono se implantava.”

PROGRAMAÇÃO
JULHO

3ª Edição: Workshop Património e Pintura 
18 e 25 julho | 9h30
Parque José Guilherme

Técnica de Pastel Seco
Ana Maria Fernandes

Organização: Câmara Municipal de Paredes | Apoio: ASEP - Associação de Empresas de Paredes

Informações:
Lotação: 8 participantes, a partir dos 12 anos
Inscrições: até 15 de julho, 255 788 921 | biblioteca@cm-paredes.pt
Os materiais necessários para os dois Workshop:
Tela de algodão, tamanho mínimo 50 X 60 ou folhas de papel de desenho 29.70 X 
42 | Uma caixa de paus de pasteis secos |  Toalhitas húmidas |  Bata | Chapéu para a 
cabeça |  Água para hidratar |  Máquina fotográfica ou telemóvel.

Das Festas da Vila ….às Festas da Cidade de Paredes
19 julho | 21h30

Organização: Câmara Municipal de Paredes

As festas em homenagem a São Salvador de Castelões de Cepeda são centenárias. 
Apesar de, já ser referido no rol das Igrejas do século XIII, Sanctus Salvator de Castellanis, 
como padroeiro de Castelões de Cepeda, vai ser no início do século XX, que Teixeira de 
Vasconcellos, na “Lição ao Mestre” refere que a festa de São Salvador realiza-se com 
grande solenidade.
A crescente magnificência das festas vão ser reveladas na Imprensa local. O jornal 
“O Progresso de Paredes” divulga, a partir de 1960, após um interregno (pelo que se 
depreende da leitura), que se dá o ressurgimento das majestosas festas, com a presença 
dos padroeiros das freguesias na procissão, bem como 90 anjinhos para os quadros 
bíblicos, precedida de cortejo alegórico e muita animação, algo nunca visto, sendo 
considerada, à data, a maior do país. 

O Arquivo Municipal irá divulgar fontes documentais sobre a história das Festas de Paredes.
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Sabia que...
 O  abade Amaro Moreira é descendente da casa da Lousa, freguesia de Gandra,

e foi quem mandou erigir e pagou às suas expensas a igreja da Misericórdia de Penafiel?

PROGRAMAÇÃO
JULHO

Eucaristia em Honra do Divino Salvador
19 julho | 12h00
Igreja Matriz de Paredes

Eucaristia presidida por Sua Excelência 
Reverendíssima o Bispo Auxiliar
do Porto D. Vitorino Soares

Organização: Paróquia de Paredes

20 julho | 10h00
Parque José Guilherme

Comemoração do Feriado Municipal
Sessão Solene

Organização: Câmara Municipal de Paredes

Comemorações do Feriado Municipal
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Fernando Pessoa
Escritor Português

Retirado de: “O livro do desassossego”

“… a tristeza solene que habita em todas as coisas grandes – nos 
píncaros como nas grandes vidas, nas noites profundas como nos 
poemas eternos.”

PROGRAMAÇÃO
JULHO

Comemoração do Dia dos  Avós
21 julho | 18h00
Biblioteca Municipal de Paredes

Faz tu mesmo…para os avós
Queres surpreender os teus avós, no dia 26, mas, estás indeciso na 
surpresa? Oferecer um presente feito por nós é uma ótima maneira de 
retribuir todo o carinho e atenção que os avós nos dão a todo o momento. 
Por isso, deixamos aqui, uma ideia para tu próprio fazeres.

Organização: Câmara Municipal de Paredes

Informações:
Manda-nos uma foto do resultado final ou até mesmo da entrega aos avós e assim como 
autorização para divulgarmos para: biblioteca@cm-paredes.pt

Serviço Educativo: “Verão Mágico na Biblioteca!...”
21 | 23 | 28 e 30 julho | 14h30 às 16h00
Biblioteca Municipal de Paredes

21 de Julho: “Põe os dedos a mexer” 
23 de julho: “E, agora tu dizias que…”
28 de julho: “Construindo”
30 de julho: “Cinema para todos”

Organização: Câmara Municipal de Paredes

Informações:
Limite de inscrições : até 5, crianças dos 6 aos 10 anos
A inscrição deverá ser feita até 48 horas de antecedência aqui.
255 788 921

https://www.cm-paredes.pt/pages/1551 
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Conhece...
o “Rei” de Paredes?

Não… o Conselheiro José Guilherme Pacheco não foi rei…
Mas o Rei D. Luis, quando visitou o Concelho de Paredes numa conversa com o 

Conselheiro tratou-o por “colega”, ao que o mesmo respondeu:  “- Com uma diferença, 
Majestade: é que em Paredes eu sou rei absoluto, enquanto Vossa Majestade é rei 

constitucional”. E a partir daí José Guilherme Pacheco, que foi Presidente da Câmara de 
Paredes, passou a ser conhecido pelo “Rei” de Paredes”.

PROGRAMAÇÃO
JULHO

Fins de Semana Gastronómicos 2019-2020
24 a 26 julho

Estabelecimentos Aderentes:

Restaurantes:
Casa do Baixinho [Bitarães]
Casa dos Frangos de Baltar [Baltar]
Cozinha da Terra [Louredo]
Restaurante O Rei [Mouriz]
Restaurante Os Frades [Vilela]
Solar da Brita [Louredo]
Tasca do S’Zé  [Cristelo]

Organização: Turismo Porto e Norte | Apoio: Câmara Municipal de Paredes

Empreendimentos Turísticos:
Casa da Torre [Sobrosa]
Casa de Louredo [Louredo]

“Sketches cómicos”
25 julho | 21h00

Espetáculo de Teatro
Sketches cómicos pelo Teatropalco Sobrosa

Organização: Câmara Municipal de Paredes
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Paul Auster
Escritor norte-americano 

Retirado de: “Homem na escuridão”

“Refugiar-me num filme não é o mesmo que refugiar-me num 
livro. Os livros obrigam-nos a dar qualquer coisa em troca, 
a exercitar a nossa inteligência e imaginação, mas a verdade é 
que podemos ver um filme – e até gostar dele – num estado de 
negligente passividade.”

PROGRAMAÇÃO
JULHO

DESCOBRE AS 7 DIFERENÇAS...

O Livro da Minha Vida
31 julho | 21h30

O Livro da Minha Vida – autor: Zeferino Silva

Organização: Câmara Municipal de Paredes

O autor irá partilhar, na última sexta feira do mês, uma obra que o 
marcou e indicar sugestões de leitura.
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Sabia quando...
surgiu a iluminação pública em Paredes

Foi a 31 de outubro de 1883 que a população da Vila de Paredes se reuniu para assistir à 
inauguração da iluminação pública. Esta iluminação era a petróleo e permitia que o povo 

permanecesse nas ruas até cerca das onze horas da noite.

EXPOSIÇÕES
JULHO

Exposição de Pintura em 
Aguarela
de Alberta Rangel

13 julho a 28 agosto
Casa da Cultura de Paredes

“Paredes Cruzadas” 

Exposição de Ardósia
de Serafim Ferreira 

1 de julho a 28 de agosto
Loja Interativa de Turismo de Paredes

“10 Escritores (+1) nas 
suas próprias palavras”

Horário de visitas:
Segunda a sexta: 9h00 - 12h30 | 14h00 - 17h30

Exposição Documental
da Biblioteca Municipal de Paredes

1 a 31 de julho
Biblioteca Municipal de Paredes

1 de julho – Dia Mundial 
das Bibliotecas
“Biblioteca Municipal
de Paredes - memórias”

Exposição de Ilustração
de Jorge de Faria Moreira

1 de junho a 31 de julho
Casa da Cultura de Paredes

Horário de visitas:
Segunda a sexta: 9h00 - 12h30 | 14h00 - 17h00

“Rates e os mistérios do
More Romano”

Horário de visitas:
Segunda a sexta: 9h00 - 18h00
Sábado: 10h00 - 12h30

Horário de visitas:
Segunda a sexta: 9h00 - 12h30 | 14h00 - 17h00
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