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1| OBRAS MUNICIPAIS  

 

1.1- OBRAS EM EXECUÇÃO:  

 

- Criação do Centro de BTT do Corno de Bico; 

- Casa dos Cogumelos – Centro Gastronómico do CEIA; 

- Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente; 

- Remodelação de gimnodesportivo, campo de jogos e pista de atletismo da EB 2.3/S; 

- ÁGORA – Revitalização dos espaços comuns do Palácio da Justiça. 

 

1.2- OBRAS ADJUDICADAS: 

 

- Remodelação da Escola Primária de Romarigães. 

 

1.3- OBRAS A CONCURSO: 

 

- Centro de Interpretação da Aldeia de São Martinho de Coura;  

- Ladeira do Coura (Qualificação das Infraestruturas de Suporte às Atividades de Turismo 

Náutico no Minho – Rio Coura/Paredes de Coura); 

- Reabilitação de cobertura de armazém na Nogueira e substituição de caleira da cobertura do 

Pavilhão Desportivo. 
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2| CULTURA 

2.1 – CENTRO CULTURAL  

 

CINEMA 

Nº de sessões Espectadores 

35 sessões - Sala Cinema 1004 

1 sessões cinema Abrantes 2 (ciclo não comercial) – Escola do Rock 65 

 

 

EXPOSIÇÕES 

Datas Local Exposição Público   

Dezembro Centro 

Cultural 

Arte em Peças – Grupos com marcação 

(escolas) 

418 

Dezembro Centro 

Cultural 

Arte em Peças – Público em geral 3922 

Total Público  4340 

 

 

MÚSICA, DANÇA e TEATRO 

Datas Local Atividade Público  

27-11 a 01-12-2019 Centro Cultural CA_Minho - Espetáculo de teatro das 

Comédias do Minho e Teatro Meridional (S. 

Martinho de Coura, Centro Cultural, Rubiães 

e Castanheira) 

147 

21-12-2019 Centro Cultural Escola do Rock - Concerto de 

apresentação final da residência de 2019 

250 

10-01-2020 Centro Cultural Snow Angel – Concerto Coro CouraVoce 340 

11-01-2020 Centro Cultural Encontro de Janeiras 490 

17-01-2020 Centro Cultural Espetáculo de ballet da Escola En Avant 220 

19-01-2020 Centro Cultural Escola do Rock e Academia de Música - 

Concerto 

300 

Total Público  1747 
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CONFERÊNCIAS/ ACÇÕES DE FORMAÇÃO 

Datas Local Atividade Público  

13-12-2019 Centro Cultural Seminário “Paisagem e desenvolvimento 

sustentável: novos desafios & experiências” 

70 

15 a 21-12-2019 Caixa da Música Escola do Rock – Residência 2019 57 

16-12-2019 Centro Cultural Workshop “Saúde do Músico” – Integrado 

na programação da Escola do Rock 

50 

12-10-2019 Centro Cultural Sessão “Escola Segura” – EPRAMI 110 

18 e 19-01-2020 Centro Cultural Escola do Rock vs Academia de Música – 

Residência  

60 

Total Público  347 

 

DIVERSOS 

Datas Local Atividade Público  

06-12-2019 

 

Centro Cultural Assembleia CIM Alto Minho 40 

10-12-2019 Centro Cultural Assembleia EPRAMI 93 

17-12-2019 Centro Cultural Festa de Natal do 1º ciclo e pré-escolar 450 

29-10-2019 Centro Cultural Cinema CAO 15 

Total Público 598 

 

 

COMÉDIAS DO_MINHO 

Espetáculo de teatro – Coprodução Comédias do Minho e Teatro 

Meridional a partir do livro “Memórias de Josefina” de Marlene 

Castro. 

Partindo-se de uma pesquisa histórica, antropológica e 

vivencial que incorpora a contemporaneidade, foi o Minho o 

território de referência e homenagem, a partir do qual se 

construiu um espetáculo sobre esta região. 

Num trabalho que partiu da iniciativa das Comédias do Minho 

e que entroncou no Projeto Províncias, desenvolvido desde 

2003 pelo Teatro Meridional, a equipa criativa do Teatro 

Meridional desenvolveu com esta Companhia um espetáculo que foi apresentado em vários 

lugares, no circuito habitual das Comédias do Minho, de novembro a dezembro, assim como 
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uma temporada em Lisboa, em janeiro, onde também foi apresentada a programação das 

Comédias do Minho para 2020. 

 

‘ARTE EM PEÇAS’ + ‘A NATUREZA EM REALIDADE VIRTUAL’  

Na contagem decrescente para o Novo Ano de 2020, não faltaram motivos para os miúdos de 

Paredes de Coura, bem como dos concelhos 

vizinhos e até da Galiza preencherem os seus 

tempos e desfrutarem dos melhores momentos. 

As fantásticas construções Lego® do ‘Arte em 

Peças’ chamaram miúdos e graúdos ao Centro 

Cultural, mas também houve ‘A Natureza em 

Realidade Virtual’ que fez a delícia dos visitantes. 

‘A natureza em realidade virtual’, numa produção da Wild Immersion & Mk2 VR, transportou-

nos para o outro lado do planeta com as suas 

maravilhas e permitiu-nos quase tocar ‘a poucos 

centímetros de distância’ leões, elefantes, girafas 

e muito mais. A imersão no mundo selvagem é 

apoiada por Jane Goodall, embaixadora da paz 

das Nações Unidas e famosa médica que dedicou 

a sua vida à preservação do meio ambiente e da 

vida selvagem. 

Com o ‘Arte em Peças’, promovido pelo Município em parceria com a Comunidade 0937, os 

visitantes tiveram a oportunidade de contactar com milhões de peças LEGO® e de participar em 

passatempos diversos, na construção de mosaicos, circuitos de comboios, circuito de carros 

telecomandados,  experimentar o funcionamento dos mais variados robôs, de criar as suas 

próprias construções e brincar livremente com as milhares de peças que estiveram disponíveis 

numa área reservada à Playzone. Ambas as iniciativas, ‘Arte em Peças’ e ‘A natureza em realidade 

virtual’, tiveram entrada livre. 
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INSTALAÇÃO DE NATAL 

 

Na quadra natalícia, em que Paredes de Coura 

acolhe maior número de visitantes, entre os quais 

muitos filhos da terra na diáspora, a rua principal da 

vila simboliza a magia desta festa com a instalação 

pública concebida por Madalena Martins que nos 

sugere “um céu azul estrelado, que faz da noite dia 

e do frio neve”.  

 

TENDA DE NATAL 

No Largo Hintze Ribeiro, a Tenda Natal Encantado 

manteve o circuito de insufláveis para toda a família 

a que ninguém resistiu. Mas também houve o 

‘Espaço Infantil’ que contemplou trampolim, piscina 

de bolas e microcircuito para crianças entre os 2 e 5 anos, a par de múltiplas iniciativas como 

forma de proporcionar momentos acolhedores e de convívio a quem visitou o espaço. 

 

PASSAGEM DE ANO 

 A Passajem de Ano, que mais uma vez teve como palco o Largo Hintze Ribeiro, numa tenda 

aquecida, fez-se com Hugo Band, Grupo VivoDance e Dj Zack, prolongando-se noite dentro na 

Caixa da Música com o grupo Wicked Youth e os Dj’s The Tobbys e Mosca a.k.a Nuno. 

 

 

A Escola do Rock 2019 faz um balanço deveras positivo da edição de 2019. 

 

Decorreu numa semana em que o mau tempo não deu tréguas e, mesmo nessas condições, os 

músicos da Escola do Rock percorreram o concelho de Paredes de Coura com inúmeros 

concertos e atividades. 

De domingo, dia 15, até sábado, dia 21 de dezembro, cerca de 60 alunos e 10 formadores, 

provenientes de várias localidades de Portugal, Espanha e Finlândia, reuniram-se na Caixa da 
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Música para preparar um repertório diverso que percorre as várias décadas, desde os anos 60 

até à atualidade. Jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 50 anos, estudaram e 

interpretaram temas de The Beatles, Henry Mancini, Beck, Jack White, Tune Yards, The Stooges, 

The Kinks, Pj Harvey, entre outros.  

O programa deste ano incluiu ainda workshops teóricos sobre “como promover uma banda “e 

sobre a “saúde do músico “ e práticas de iniciação à bateria e de improvisação dirigida.  

Umas das novidades deste ano foi a criação de uma “banda portátil”. Uma formação de pequena 

escala que pode atuar em 

qualquer lugar em que haja 

um ponto de eletricidade, 

fazendo uso de carrinhos 

onde são transportados todos 

os equipamentos necessários. 

Um protótipo que foi 

implementado logo ao 

segundo dia da escola, num 

intervalo da intempérie, com apresentações nos bombeiros voluntários, em frente à Câmara 

Municipal e junto ao Pavilhão Gimnodesportivo numa altura em que decorriam atividades da 

EPRAMI. 

Duas formações compostas por alunos da turma de 2019 da Escola do Rock e uma das Bandas 

Residentes desta edição, os GASPEA, atuaram na festa de natal da Escola Secundária para um 

pavilhão repleto de alunos. 

Ao longo da semana foram organizados vários serões com múltiplas atuações no restaurante 

Abrigo do Taboão, no Guppy Bar, na sede do Rancho Folclórico Camponês de Bico e no Centro 

de Educação e Interpretação Ambiental onde fomos recebidos pela Associação Cultural, 

Desportiva e Recreativa de Vascões e pela Encostas do Corno de Bico. Houve ainda um concerto 

no jardim de infância OUSAM de Cristelo. As crianças puderam assistir a um concerto na sua sala 

e foram ainda convidados a ilustrar t-shirts para a Escola do Rock. A atuação nas diversas aldeias 

do concelho de Paredes de Coura, a abrangência territorial e a experimentação de diferentes 

espaços para a dinamização de concertos de rock têm sido uma preocupação fundamental na 

programação desta Escola do Rock.  
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A apresentação final decorreu no sábado à tarde, com a Caixa da Música completamente cheia 

para assistir à atuação das 3 Bandas que estiveram em residência: Gaspea, The Fekks e Catarina, 

e ao concerto final da Escola do Rock que contou com cerca de 60 músicos em palco. 

Ao longo da semana, a Escola do Rock ocupou e transformou em salas de ensaios e estúdios 

alguns espaços como a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Paredes de Coura e o 

Quartel das Artes, recentemente requalificado pelo Município de Paredes de Coura e onde 

funciona atualmente a sede das Comédias do Minho. 

Nos dias 18 e 19 de dezembro, a Escola do Rock foi visitada pelos parceiros do projeto 

“PLAY2GROW! - Development of Key Skills and Values for Youth through Music!”, numa altura 

em que decorreram as primeiras reuniões de desenvolvimento deste projeto europeu, financiado 

pelo programa ‘Erasmus +’. Esta parceria estratégica na área da juventude e de apoio à inovação 

é liderado pelo Município de Paredes de Coura e integra como parceiros a EOSA - Estratégia y 

Organización S.A. (Espanha), o Ayuntamiento de Tomiño (Espanha), a SFOM - Fondazione María 

Ida Vigliono perla Cultura Musicale (Itália) e o Space Ensemble. 

 

 

‘SNOW ANGEL’ PELO CORO COURAVOCE  

 ‘Snow Angel’ foi o concerto promovido pelo coro CouraVoce, acompanhado ao piano por 

Diogo Zão e ao violoncelo por Bruno Fernandes. Com direção de Vitor Lima, o CouraVoce 

apresentou-se no dia 10 de janeiro, 

no Centro Cultural de Paredes de 

Coura, com algumas das suas mais 

brilhantes interpretações. 

O CouraVoce é um coro feminino 

que tem vindo a desenvolver um 

trabalho regular desde 2017, no 

âmbito do ensino artístico 

especializado da música. Interpreta 

repertório coral diversificado de 

diferentes épocas e estilos, de compositores como J. Rutter, K. Jenkis, V. Johnson, D. Wiicoks, E. 

Whitacre, G. Caccini, P. Casals, L. Tinoco e F. L. Graça, entre outros. Atualmente é constituído por 

mais de 30 elementos e tem-se apresentado em múltiplas audições públicas como por exemplo 
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a participação na peça de teatro “Ante mim”, levada à cena pelas Comédias do Minho, na Casa 

Grande de Romarigães. 

 

XIX ENCONTRO DE JANEIRAS 

Foram dezasseis as associações/grupos do concelho de Paredes de Coura que se reuniram em 

mais um Encontro de Janeiras. A 11 de janeiro, no Centro Cultural, voltaram a dar corpo a uma 

das tradições mais ricas e bonitas do cancioneiro popular courense. 

Um total de cerca de 300 

elementos, entre cantadores e 

músicos, proporcionaram o som 

e o tom ao XIX Encontro de 

Janeiras de Paredes de Coura, 

depois de terem percorrido as 

aldeias do concelho a cantar os 

Reis e as Janeiras. 

Como habitualmente, este Encontro de Janeiras teve entrada livre e foi precedido por um desfile 

pela rua central de Paredes de Coura, com concentração no Largo Visconde de Mozelos, junto 

aos Paços do Concelho, percorrendo em animada marcha até ao Centro Cultural. 

Posteriormente a este Encontro de Janeiras, os grupos provenientes de todo o concelho, 

continuaram durante todo o mês de janeiro a visitar as casas e a Cantar as Janeiras, como é 

tradição neste território, e que todos os anos rejuvenesce partilhando saberes e experiências de 

geração em geração. 

 

ESCOLA DO ROCK + ACADEMIA DE MÚSICA  

Trinta e três alunos da Escola do Rock, 28 alunos do Ensino Articulado/Academia de Música de 

Viana do Castelo e 7 formadores deram corpo à residência artística que aconteceu a 18 e 19 de 

janeiro, no Centro Cultural de Paredes de Coura, culminando na tarde de domingo com um 

concerto final. 
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A Escola do Rock apresentou um espetáculo preparado com a participação dos alunos do Ensino 

Articulado da Escola Secundária de Paredes 

de Coura. À formação habitual, que reuniu 

inúmeras guitarras, baixos, baterias e vozes, 

juntou-se uma orquestra de violinos, 

violoncelos, flautas, trompetes, fagotes, oboé, 

etc, para um repertório que incluiu The Kinks, 

The Beatles, Tune Yards, The Arcade Fire, Jack White, entre muitos outros. 

Esta residência artística teve também a particularidade de reunir a turma no renovado Centro 

Cultural, precisamente o espaço onde decorreram as primeiras edições da Escola do Rock 

Paredes de Coura. 

 

 

2.2 – ARQUIVO  

ARQUIVO MUNICIPAL DINAMIZA MOSTRA DOCUMENTAL SOBRE A SAÚDE EM PAREDES DE 

COURA     

 

O Curso de Técnico Florestal, da Vessadas, visitou, na Sala de Leitura do Arquivo Municipal de 

Paredes de Coura, a mostra documental “A Arte de 

Curar e de Conservar a Saúde em Paredes de 

Coura”, no passado dia cinco de fevereiro. 

Acompanhados pela coordenadora, Teresa Castro, 

o grupo 

foi 

recebido pela Diretora do AMPCR, Maria de Fátima 

Cabodeira, que fez uma visita guiada à exposição, 

inaugurada durante as Jornadas de Arquivo que 

assinalaram os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, 

nos dias 28 e 29 de novembro, intituladas: “Sob o olhar 

da micro-história: subsídios para o roteiro da saúde pública em Paredes de Coura durante a 1ª 

República e o Estado Novo (1910-1974)”. 
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As memórias da atividade dos antigos hospitais da vila, do “Sanatório Presidente Carmona” e 

dos médicos que durante o século XX 

estiveram ao serviço da população courense 

surgiram naturalmente à medida que os 

formandos iam explorando os vários núcleos 

expositivos, que revelam documentação 

valiosa da Confraria do Divino Espírito Santo; 

da Santa Casa da Misericórdia; da Câmara 

Municipal e da Delegação de Saúde de 

Paredes de Coura. Recorde-se que no Arquivo Municipal pode ainda ser visitada a exposição 

“Paredes de Coura na 1ª Grande Guerra (1914-1918)”. 

  

 

2.3 MUSEU   

WORKSHOP “PADECA DE PADORNELO” 

Realizou-se no dia 1 de fevereiro um Workshop de Padeca, 

pão tradicional de Padornelo, Paredes de Coura. Esta foi 

uma iniciativa dos alunos finalistas do curso Comunicação e 

Serviço Digital, da EPRAMI, que desenvolveram o projeto 

Padarte. A Padarte é um projeto que visa perpetuar um 

saber secular: a confeção de Padeca. Trata-se de um pão 

Datas Local Atividade Público  

01-02-2020 Museu 

Regional 

Workshop “Padeca de Padornelo” 

Grupo EPRAMI- trabalho PAP 

20 

02-02-2020 Museu 

Regional 

Visita com prova de biscoitos de milho e café 

Grupo de Vitorino de Piães-Ponte de Lima 

57 

04-02-2020 Museu 

Regional 

Projeto Terra- Ações de sensibilização sobre 

as sementes 

90 

06-02-2020  Grupo de ERASMUS- EPRAMI 20 

Visitas Espontâneas 16 

Total Público  203 
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confecionado há mais de 100 anos em Padornelo, Paredes de Coura. Uma tradição que se 

pretende conservar. 

 

 

 

 

 

VISITA ERASMUS-EPRAMI 

Ao abrigo do programa Erasmus+, a EPRAMI recebeu uma delegação de 34 professores e alunos 

vindos da Itália, Tenerife (Espanha) e Bulgária que constituem a parceria do projeto intitulado 

“Theatre as a Bridge to facilitate communication”.  Este grupo visitou o Museu Regional. 

 

 

 

2.4 BIBLIOTECA 

Dezembro/janeiro 2020 

DATA LOCAL ATIVIDADE PÚBLICO  TOTAL  

14 janeiro Biblioteca Contos com magia Pré-Escolar 155 

Janeiro Biblioteca Jogos digitais Público sénior  48 

Fevereiro Biblioteca Ciclo de cinema Público sénior 28 
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 ESTATÍSTICAS DA BIBLIOTECA  

 

Mês Utilizador

es 

Empréstim

os 

Inscriçõe

s (novos 

leitores) 

Catalogaçã

o 

Novos 

registos 

bibliográfic

os 

Catalogaçã

o 

Novos 

registos de 

exemplar 

Alteração 

registos 

bibliográfic

os (MFN) 

Alteração 

registos 

de 

existência

s (cotas) 

A partir 

20 

dezembr

o 

81 38 1 10 10 0 0 

janeiro 388 53 6 34 48 46 11 

Fevereiro 

(até 06 

fevereiro

) 

74 15 1 0 0 0 0 

Total  543 106 8 44 58 46 11 

 

“CONTOS COM MAGIA” COM RUI RAMOS 

Data: 14/01/2020 

Local: Biblioteca Municipal 

Público alvo: Pré-Escolar 

No âmbito da animação e fomento do gosto pela leitura, são 

realizadas sessões da hora do conto na Biblioteca Municipal, 

destinadas às crianças dos jardins-de-infância. A principal ideia 

é incentivar e transportar as crianças para o mundo do “faz de 

conta”. Essa leitura pode ser acompanhada de dramatização, 

visualização de imagens, música, etc. Muitos são os motivos 

que nos levam a contar histórias, o clima de alegria e interesse 

que elas despertam. No entanto, os principais objetivos passam 

pelo gosto pela leitura, pela diversão, pela atenção, observação, 

memória e desenvolvimento da imaginação. 

Acreditando na importância do faz-de-conta, da fantasia, do 

encantamento da hora do conto para o desenvolvimento da criança, a Biblioteca Municipal 
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propôs a realização da atividade “Contos com magia” com Rui Ramos como contador de 

histórias. 

 

JOGOS DIGITAIS 

Data: janeiro                         

Local: Biblioteca Municipal             

Público alvo: Sénior 

As novas tecnologias dominam a nossa sociedade. A presença das plataformas digitais enquanto 

alavanca dessas estruturas tendem a gerar fossos digitais, afetando a vida ativa e autonomia do 

cidadão sénior. Os jogos digitais contribuem para o bem-estar dos indivíduos.  

(a) Jogo da Memória;  

(b) Jogo Sopa de Letras;  

(c) Jogo Quatro em Linha; 

(d) Puzzles; 

(e) Quebra cabeças; 

O principal objetivo passa pelo desenvolvimento de interfaces de jogo que visem ativar a 

memória, atenção, raciocínio lógico e a sensação de pertença no público. 

 

 

 

 

 

CICLO DE CINEMA 

A biblioteca apresenta um ciclo de cinema para seniores 

com o objetivo de cativar um novo público de utilizadores 

e frequentadores da Biblioteca que têm ao seu dispor meios 

de entretenimento e de lazer, através de visionamento de 

filmes. Ao mesmo tempo pretende-se estimular e incentivar 

a criação de hábitos de leitura e de fruição cultural. 
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2.6 LOJA RURAL/TURISMO  

 

De 06 de Novembro 2019 a 05 de fevereiro 2020 

 

Nº de turistas 198 

 

Casa do Conhecimento: 

13 de novembro – reunião Caminhos de Santiago; 

19 de novembro - formação Comédias do Minho; 

20 de novembro - comunidade de Leitores - Casas dos Conhecimento da Universidade do 

Minho; 

25 de novembro - reunião empreender makers; 

27 de novembro - reunião de apresentaçãode projeto rural;  

28 de novembro - sessão de abertura de 40º aniversário do SNS; 

05 de dezembro - sessão de sensibilização na área da deficiência; 

10 de dezembro - reunião CLAS; 

18 de dezembro - comunidade de Leitores - Casas dos Conhecimento da Universidade do Minho; 

18 e 19 de dezembro - reuniões Escola de rock erasmus +; 

26 de dezembro - Assembleia Geral de Aderentes ZIF Coura Nascente; 

08 de janeiro - Sessão de esclarecimento sobre subsídios agrícolas;  

15 de janeiro – comunidade de Leitores - Casas dos Conhecimento da Universidade do Minho; 

23 de janeiro - 2ª sessão sobre autismo; 

28 de janeiro - reunião com produtores da Loja Rural; 

29 de janeiro - reunião CPCJ; 

07/11; 20/11; 18/12; 15/01; 30/01 e 04/02 - Sessões GIP. 
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3| EDUCAÇÃO 

3.1 CAIXA DE BRINQUEDOS 

De 1 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, a Caixa de Brinquedos recebeu os seguintes 

visitantes: 

Mês Nº total de visitantes 

Dezembro de 2019 217 

Janeiro de 2020 236 

 

Durante os meses de dezembro e janeiro, a Caixa de 

Brinquedos esteve aberta ao público aos fins-de-semana, 

excetuando o domingo 15 de dezembro já que o espaço foi 

reservado para a abertura da edição de 2019 da Escola de 

Rock. Sendo assim, durante este período, a Caixa de 

Brinquedos dinamizou 4 momentos distribuídos da seguinte 

forma. 

 

Mês Nº de atividades Nº total de participantes 

Dezembro de 2019 3 41 

Janeiro de 2020 1 11 

 

De notar que na tabela acima não estão refletidos os 

momentos da Caixa de Brinquedos junto dos jardins 

infantis (dez atividades, duas por cada jardim infantil do 

concelho) que são referidos no ponto dedicado ao 

serviço educativo.  
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Em dezembro, as atividades desenvolvidas foram uma visita de uma das salas do Jardim Infantil 

de Cristelo e duas sessões de construção com os alunos da AEC de Saúde do segundo ano de 

escolaridade do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura. Em janeiro, a atividade 

desenvolvida foi um workshop de construção em microescala com peças LEGO na Caixa de 

Brinquedos.  

Para os próximos meses, estão agendadas várias 

atividades, desde os habituais workshops, visitas 

aos jardins infantis do concelho, utilização de peças 

LEGO em AEC e também a presença num evento 

de jogos de tabuleiro em Viana do Castelo e 

utilização de peças LEGO pelos utentes do CAO. 

 

3.2 - SERVIÇO EDUCATIVO  

Datas Local  Criação Atividade Público-Alvo Participantes 

14 

janeiro 

Biblioteca 

Municipal 

 

Rui Ramos 

Biblioteca - Serviço Educativo 

Hora do Conto com 

magia com o 

contador de histórias 

Rui Ramos 

Pré-escolar  180 

17 de 

janeiro  

Centro 

Cultural 

 

Comédias do Minho  

Serviço Educativo 

Espetáculo de Teatro 

“Lusíadas em Glória 

e Engano”   

9º ano, 10ºano 

E EPRAMI 

163 alunos 

 

 20 e 22 

de 

janeiro  

EB2,3/S 

EPRAMI 

Comédias do Minho 

Serviço Educativo 

Oficina de Expressão 

Dramática “Falar 

Alto” 

9º ano, 10ºano 

E EPRAMI 

163 alunos 

48 Eprami 

Janeiro  

 

Jardins Caixa do Brinquedo 

Serviço Educativo 

Lego Vai aos Jardins Pré-escolar 180 

4 de 

fevereiro 

Quinta das 

Águias 

Quinta das Águias  

Serviço Educativo – Museu 

Projeto terra: 

Guardiões de 

Sementes 

5ºB e 5ºD 38 

7 de 

fevereiro 

Quinta das 

Águias 

Quinta das Águias  

Serviço Educativo – Museu 

Projeto terra: 

Guardiões de 

Sementes 

5ºA e 5ºC 32 
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7 de 

fevereiro 

Quinta das 

Águias 

Quinta das Águias  

Serviço Educativo – Museu 

Projeto terra: 

Guardiões de 

Sementes 

Jardins de 

infância de 

Mozelos e Vila 

(5 anos) 

24 

21 a 30 

de  

janeiro 

Centro 

Cultural 

Serviço Educativo   

Cristina Araujo e Marlene 

Barbosa 

Corpo, Mancha e 

Palavra 

1º ciclo 249 

 

 

A LEGO VAI À ESCOLA 

 

Além da disponibilidade do espaço da Caixa de Brinquedos, o Município de Paredes de Coura 

proporciona atividades diferenciadas para cada grupo. Tendo em consideração este público 

especial, existem várias atividades possíveis com as peças LEGO. Desde a construção guiada e/ou 

livre, que poderão proporcionar momentos divertidos, mas trabalhando competências como a 

motricidade fina e a destreza mental, passando por jogos lúdicos com peças LEGO que poderão 

fomentar a socialização e diversão em grupo. 

 

CORPO, MANCHA E PALAVRA – OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL, PLÁSTICA E ESCRITA 

CRIATIVA 

 

Quantos corpos tem um corpo? Corpo deitado, corpo erguido, 

corpo enroscado, corpo fletido…  

A partir das obras de arte do pintor americano Jackson Pollock e 

do escultor britânico Antony Gormley, dançámos, pintámos e 

escrevemos o corpo. Com o corpo. Sobre o corpo. De carne e 

osso, de papel, com manchas de tinta ou com palavras…  

Somos silhuetas recortadas e transformadas em esculturas ou 

pinturas. Com pequenas histórias dentro. 
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PROJETO TERRA 

No âmbito do Projeto Terra (uma parceria entre o Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura 

e o Município de Paredes de Coura com a colaboração da Quinta das Águias), os alunos fazem 

a recolha de todas as sementes do concelho, colocando-as no Banco de Sementes Regionais 

que iniciaram, tornando-se por isso “Guardiões de Sementes”. Este ano, as ações de 

sensibilização para a preservação das sementes realizaram-se na Quinta das Águias onde os 

alunos tiveram contacto com uma grande diversidade de sementes e provaram uma iguaria feita 

à base de sementes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FAMÍLIA   

Datas Local Coordenação/Criação Atividade Público-Alvo Participantes 

 26 de 

janeiro 

Centro 

Cultural 

 

Serviço Educativo   

Cristina Araujo e 

Marlene Barbosa 

Corpo, Mancha e 

Palavra 

Famílias 23 famílias 
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3.3 – SCHOLL4ALL – Promoção do Sucesso Escolar 

O Projeto School4All integra o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

PIICIE - ''Alto Minho - School4All'', cofinanciado pelo Norte 2020/FSE, cujo objetivo é a 

diminuição dos níveis de retenção e de abandono escolar.  

Decorreu no dia 10 de janeiro de 2020, na Escola Básica de Paredes 

de Coura, uma ação de sensibilização com a temática ‘’Crianças e 

o digital: proibir, adiar ou capacitar?’’, com a Doutora Teresa 

Castro, investigadora e 

formadora na área da 

mediação parental dos meios 

digitais. Participaram 22 

encarregados de educação 

nesta dinâmica. No final da 

sessão, foi apresentada a Plataforma+Sucesso, um recurso 

pedagógico destinado à comunidade educativa do 1º ciclo do ensino básico (alunos, docentes, 

coordenadores e encarregados de educação), proporcionando um ambiente de aprendizagem 

rico em tecnologia, facilitador de aprendizagem, do trabalho colaborativo e da partilha de ideias. 

 

Enquadrados na ação das práticas performativas, têm decorrido os ensaios de educação musical 

no primeiro ciclo do ensino básico, em coadjuvância com o professor titular de cada turma, e a 

cargo de uma professora da Academia de Música de Viana do Castelo, com as temáticas da 

Alimentação Saudável, Sustentabilidade e Questões Ambientais. A audição final deverá decorrer 

a 12 e 14 de maio, podendo as datas vir a sofrer 

alterações.  

No passado dia 17 de janeiro, decorreu no 

Centro Cultural de Paredes de Coura o 

espetáculo de teatro intitulado ‘’Lusíadas, Glória 

e Engano’’ destinado aos alunos do 9 e 10º anos, 

servindo como medida de enriquecimento 

curricular da Disciplina de Português. Também nos dias 21 e 22 de janeiro, com as turmas que 
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assistiram à peça, decorreram oficinas de expressão dramática para os alunos, numa espécie de 

encontro de reflexões e de potencial transformação artística junto dos mesmos. 

Relativamente à equipa multidisciplinar 

(apoio psicológico), decorre o 

acompanhamento, até ao momento, de 16 

alunos sinalizados pelo Agrupamento de 

Escolas, com o propósito de apoiar os alunos 

no processo de desenvolvimento pessoal. 

Tendo em conta o levantamento de 

necessidades efetuado pelo Agrupamento de Escolas, a equipa multidisciplinar será também 

responsável por ações de capacitação junto dos Assistentes Operacionais com as temáticas 

‘’Gestão de indisciplina na escola’’ no dia 26 de fevereiro, durante a interrupção letiva, com os 

restantes Assistentes Operacionais que não participaram na dinâmica de janeiro, a ação 

‘’Primeiros Socorros’’, a realizar no dia 9 de Abril, e ‘’SBV-DAE’’ no final do terceiro período. 

Foi também solicitada pelo Agrupamento a dinamização de uma breve ação junto de uma turma 

do secundário, que apresenta, na globalidade, algum nível de ansiedade face aos exames e níveis 

negativos à disciplina de Matemática, pretendendo-se trabalhar, entre outras questões, técnicas 

e estratégias para estudar melhor, gestão do tempo de estudo e preparação para os testes. Foi 

igualmente pedida uma abordagem comportamental junto das turmas do 5º ano. 

 

4| AÇÃO SOCIAL 

4.1 - APOIO À NATALIDADE E À FAMÍLIA  

As famílias courenses têm beneficiado dos apoios previstos no Regulamento Municipal, enquanto 

incentivos à natalidade e apoio à primeira infância. 

- Subsídio Pecuniário de Apoio à Natalidade 

Em 2019, foram atribuídos 60 subsídios pecuniários pelo nascimento de crianças no concelho: 

57 – Subsídios (no valor de 500.00€) pelo nascimento do 1º e 2º filho 

3 – Subsídios (no valor de 1000.00€) pelo nascimento do 3º filho 

Encontram-se ainda 2 processos pendentes, a aguardar comprovativos, que transitam para 2020. 
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- COMPARTICIPAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE CRECHE  

Encontram-se a ser apoiadas várias famílias que possuem crianças a frequentar o equipamento 

social - Creche, recebendo uma comparticipação da respetiva mensalidade (20% a 80%), 

mediante o escalão de abono de família (1º, 2º ou 3º) e a idade da criança (4/5 meses até 36 

meses). 

Em 2019, foram apoiadas 41 crianças a frequentar Creche. 

 

- COMPARTICIPAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE JARDIM DE INFÂNCIA – DESPESAS DE 

ALIMENTAÇÃO 

Encontram-se a ser apoiadas algumas famílias que possuem crianças a frequentar o 

equipamento socioeducativo Jardim de Infância, recebendo uma comparticipação das respetivas 

despesas de alimentação, mediante o escalão do abono de família (1º ou 2º) da criança. 

Ano letivo 2018/2019: 12 crianças 

 

4.2 - CENTRO DE RECURSOS DE AJUDAS TÉCNICAS 

O Serviço de Ação Social do Município tem disponibilizado, em regime de cedência, 

equipamentos específicos (cadeiras de rodas e cadeiras sanitárias), no sentido de responder às 

necessidades de pessoas com mobilidade condicionada ou incapacidades físicas devidamente 

comprovadas pelos serviços, principalmente em articulação com os parceiros da Saúde e 

Segurança Social. 

Durante 2019, foram apoiadas 13 pessoas/famílias através da cedência destes equipamentos 

específicos, contribuindo para a melhoria das condições da prestação de cuidados informais. 

 

4.3 - PLANO SÉNIOR 2020 

Em parceria com as Instituições Sociais, estão planeadas e desenvolvidas atividades dirigidas à 

população idosa e à comunidade. 
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Os vários grupos de pessoas idosas das instituições sociais (Centro de Dia, Centros de Convívio 

e Lares/ERPI) têm estado envolvidos em diferentes atividades seniores, intergeracionais e 

comunitárias, promovendo-se o envelhecimento ativo. 

Conforme vem sendo habitual, destacam-se as atividades: 

▪ Projeto Movimento Alegre (temáticas 2020): 

- Reativação da Fanfarra Sénior; 

- Danças populares/folclore; 

▪ “Concertos para todas as idades” nas instituições, com os alunos da Academia de 

Música; 

▪ “Baile dos Afetos” no Centro Cultural; 

▪ Encontros intergeracionais: “Conto encenado” e atividades físicas (com crianças do pré-

escolar); 

▪ Encontros intergeracionais “Dar vida às tradições” no Museu Municipal (com crianças 

do 1º ciclo); 

▪ Ciclo do Cinema e Jogos Digitais na Biblioteca Aquilino Ribeiro;  

▪ Convívio “Redes em Festa” para IPSS do Vale do Minho – em Paredes de Coura; 

▪ Passeio Sénior; 

▪ entre outras atividades de animação sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 - APOIO AOS IDOSOS E A SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL 

As situações de maior vulnerabilidade social (principalmente idosos e pessoas em 

isolamento/carência social) identificadas têm sido acompanhadas pelos serviços sociais em 
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articulação com os parceiros locais: Município, Segurança Social, IPSS, Centro de Saúde, 

Bombeiros, GNR local, GNR SPC (Secção de Programas Comunitários) e Juntas de Freguesia. 

O apoio social da maioria das situações tem passado pelo encaminhamento/integração em 

respostas sociais (Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, ERPI/Lar de Idosos), pelo 

encaminhamento para prestações e medidas sociais, pela ativação de redes de apoio formais e 

informais (familiares e da vizinhança), por algumas melhorias habitacionais, bem como pelo 

encaminhamento para cuidados de saúde, sempre que se revela necessário. 

A Operação Censos Séniores 2019, desenvolvida pela GNR, identificou 19 idosos a viverem 

sozinhos e/ou isolados no concelho, mas que não configuravam situação de risco social a 

sinalizar, uma vez que possuem algum tipo de apoio por parte de familiares e/ou das instituições 

sociais. 

Solicita-se o envolvimento de todos os agentes locais, no sentido de identificarem e de 

referenciarem situações de pessoas idosas e pessoas com deficiência que careçam de algum tipo 

de orientação dos serviços/instituições sociais. 

 

4.5 - LOJA SOCIAL 

As famílias em acompanhamento pelo Serviço Acão Social e referenciadas por parceiros locais 

continuam a beneficiar dos apoios da Loja Social. 

De acordo com as necessidades identificadas e mediante a disponibilidade dos bens existentes, 

têm sido atribuídos apoios pontuais em géneros: alimentos, vestuário, calçado, artigos para 

bebés, brinquedos, utilidades domésticas, mobiliário…  

Têm sido apoiadas cerca de 50 famílias com entregas pontuais de alimentos, nomeadamente 

em situações de crise ou necessidades de ajuda alimentar, que não tenham resposta no POAPMC 

(programa comunitário de apoio alimentar – entidade mediadora: OUSAM). 

Os alimentos da Loja Social provêm essencialmente das remessas do Banco Alimentar de Viana 

do Castelo e de donativos pontuais de empresas. Os restantes bens distribuídos resultam das 

dádivas e solidariedade da comunidade. Também existe aproveitamento de bens recolhidos pelo 

serviço “recolha de monstros domésticos”, sempre que os bens recolhidos apresentem bom 

estado e funcionalidade.  
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No início de 2020, foi reativado o espaço Loja Social – Vestuário e calçado. 

Terminadas as obras no Centro Coordenador de Transportes, o Município volta a disponibilizar 

aos seus munícipes o apoio organizado da Loja Social – Vestuário e Calçado. Trata-se de um 

espaço gerido pelo Gabinete de Ação Social com a colaboração de um grupo de voluntárias, do 

Banco Local de Voluntariado, que recebem, selecionam e organizam os bens doados. 

O encaminhamento dos utentes para a Loja Social é feito após avaliação social pela equipa 

técnica do Município.  

 

4.6 - VOLUNTARIADO NA ANIMAÇÃO DE NATAL 2019  

O Natal Encantado 2019 que decorreu em dezembro e contou com a colaboração de 9 

voluntários do Banco Local de Voluntariado de Paredes de Coura. 

 

4.7 - BOLSAS DE ESTUDO DO ENSINO SUPERIOR 

A fase de candidatura a bolsas de estudo do ensino superior do Município de Paredes de Coura 

referentes ao ano letivo 2019/2020 decorreu de 13 de novembro a 31 de dezembro de 2019. 

Foram recebidas 67 candidaturas que se encontram em fase de análise.   

 

4.8 – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

Em reunião da modalidade alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paredes 

de Coura, de 29 de janeiro de 2020, foram apresentados os relatórios de atividades relativos ao 
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ano de 2019 e o plano de atividades para 2020, tendo todos os documentos sido aprovados por 

unanimidade. 

VOLUME PROCESSUAL GLOBAL em 31/12/2019 

ENTRADA DE PROCESSOS SAÍDA DE PROCESSOS 

Processos Transitados de 2018 18 Arquivados em Fase liminar 6 

Instaurados em 2019 14 Arquivados em fase pós liminar 17 

Novos 14 Transferidos para outras CPCJ 0 

Recebidos de outras CPCJ 0 TOTAL DE SAÍDAS 23 

Reabertos em 2019 4  

TOTAL PROCESSOS TRABALHADOS 36 

PROCESSOS ATIVOS A TRANSITAR PARA 2020 13 

 

Dando cumprimento ao disposto no número 2 do artigo 32.º da Lei 147/99 de 1 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei 142/2015 de 8 de setembro, a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Paredes de Coura submeteu os documentos relativos à avaliação da 

atividade da CPCJ em 2019 na plataforma própria para o efeito e remeteu-os, via postal, para o 

Ministério Público e Assembleia Municipal.   

Relativamente ao plano de atividades foi aprovado o plano de atividades global, sendo que as 

atividades concretas relativas ao Mês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e outras datas 

comemorativas serão definidas e planeadas mais pormenorizadamente numa próxima reunião.  

 

4.9 – CONTINUIDADE DO APOIO DA EQUIPA DE RUA “ADIÇÕES” DO GAF 

Na área das dependências, Paredes de Coura continua a contar com o apoio de uma equipa 

distrital: Equipa de Rua “Adições”, promovida pelo GAF - Gabinete de Atendimento à Família de 

Viana do Castelo. 
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Em 2020, este serviço itinerante mantem-se às segundas-feiras para atendimento e 

acompanhamento no território de Paredes de Coura. 

Os técnicos locais encaminham as situações mais complexas de indivíduos com problemas 

ligados ao álcool e/ou com consumos de substâncias ilícitas, para serem acompanhados pela 

Equipa de Rua “Adições” ao nível da RRMD – Redução de Riscos e Minimização de Danos, no 

trabalho em rede e de terreno. A equipa é composta por enfermeiros, psicólogos e trabalhadores 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 – CONTINUIDADE DO PROJETO RECOMEÇAR + PERTO (PARA 4 CONCELHOS) 

O Município de Paredes de Coura tem contado com o apoio do Projeto Recomeçar + Perto do 

Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica (CAVVD), com sede no Centro 

Paroquial e Social de Vila Praia de Âncora, na área da violência doméstica e igualdade de género. 

Trata-se de um projeto de ação distrital, destinado a prestar apoio aos concelhos de Melgaço, 

Monção, Valença e Paredes de Coura. 

A equipa (psicóloga e jurista) desloca-se semanalmente a Paredes de Coura às sextas-feiras, 

durante a tarde, para reunir com os técnicos locais e atender situação de violência doméstica, 

no Serviço de Ação Social do Município. 

Através desta parceria serão também organizadas atividades de prevenção e sensibilização 

sobre Violência Doméstica, Violência no Namoro e Igualdade de Género, dirigidas à comunidade 

escolar e à comunidade em geral. 

4.11 - GIP - GABINETE DE INSERÇÃO SOCIAL  

O Gabinete de Inserção Profissional de Paredes de Coura, enquanto resposta de proximidade e 

serviço personalizado, tem realizado atendimento e apoio às pessoas desempregadas e à 
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procura de oportunidades de emprego, em estreia articulação com o IEFP/Centro de Emprego 

dos Arcos de Valdevez, Empresas de Trabalho Temporário e Empregadores locais e regionais. 

Com maior volume de atividade neste início de ano civil, tem captado e divulgado ofertas de 

emprego e procedido ao encaminhamento de pessoas desempregadas para diferentes postos 

de trabalho e medidas de emprego, nomeadamente na hotelaria/comércio local, nas instituições 

sociais, nas unidades industriais de Castanheira e Formariz, bem como em unidades industriais 

dos concelhos vizinhos (V. N. de Cerveira e Valença).  

O GIP tem prestado apoio às pessoas desempregadas com inscrição no IEFP e também tem 

orientado as pessoas e/imigrantes que se encontram à procura de emprego. 

 

 

5 | AMBIENTE 

5.1- CEIA – CENTRO DE EDUCAÇÃO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 

 

2011-2020: Década das Nações Unidas para a Biodiversidade 

 

5.2- EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS 

“O Homem, a Fauna e a Flora da Paisagem Protegida”  

“Do Baldio à Colónia da Boalhosa” 

As visitas às exposições são gratuitas, sujeitas a agendamento prévio, através de correio 

eletrónico ceia@paredescoura.pt ou contacto telefónico 92 740 15 00. 

 

5.3- VISITANTES (inclui as atividades o “CEIA vai à Escola”) 

 

Visitantes Ceia  Ano de 2019 (Até 31/12)  

Nº 1522 
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Visitantes Ceia  Ano de 2020 (Até 07/02)  

Nº 147 

 

 

5.4- ATIVIDADES REALIZADAS 

Dia 19 de dezembro, recebemos 70 pessoas num jantar convívio da Escola de Rock servido pela 

Associação de Vascões, seguido de um concerto. 

 

De 03 a 05 de janeiro, pernoitaram 25 pessoas da comunidade 0937, no âmbito da 

desmontagem da exposição.  

 

Dia 25 de janeiro, visitou-nos um grupo de 21 pessoas da Caixa Agrícola, que quiseram conhecer 

o no Centro e os seus arredores com uma caminhada. Nesse dia tivemos mais 3 adultos em 

visita. 

 

• Dia 31, decorreu nas nossas instalações a primeira reunião de trabalho do 

“Laboratório Rural” com a participação de 16 pessoas.  

 

• Dia 01 e 02 de fevereiro decorreram nas nossas instalações as VII Jornadas - Aptran 

- Associação Portuguesa de Tração Animal, com conferências e demostrações 

práticas. A participação foi de 80 pessoas. 

 

• Dia 04 de fevereiro, recebemos 2 pessoas para visitação e informação a nível 

jornalístico. 
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6| DESPORTO  
 

6.1 – “Olympics 4All – 6ª edição “Vila Nova de Cerveira 2020” 

6.1 – 5ª Edição das Olimpíadas Intergeracionais – setembro 2019 – Melgaço  

Delegação de Paredes de Coura 

Ao final da tarde do passado dia 10 de janeiro de 2020 (sexta-feira), demos “o pontapé de saída” 

com o primeiro treino preparatório dos elementos da Delegação que representará Paredes de 

Coura nas Olimpíadas de 2019 em Melgaço. Estiveram 

presentes 14 elementos, orientados pelo coordenador Técnico 

Henrique Reis.  

Os treinos decorrerão às sextas-feiras, no Pavilhão Municipal, 

de 15 em dias até final de abril e, semanalmente, entre maio e 

setembro, das 18h00 às 19h15. 

Estão agendadas três Jornadas Intercalares nas modalidades de Basquete de 3, Foot de 3, Vólei 

de 3, Boccia, Petanca, Natação e Atletismo:  

- Da responsabilidade do Município de Caminha (Ancora) – 26 de fevereiro de 2020; 

- Da responsabilidade do Município de Ponte do Lima – 31 de março de 2020; 

- Da responsabilidade do Município de Monção – 23 de junho de 2020;  

Vistoria de equipamentos  

Dando cumprimento à normativa regulamentar emanada do Decreto-Lei 100/2003 de 23 de 

maio, a empresa certificada para o efeito, ISQ (Instituto de Soldadura e Qualidade), na manhã 

do passado dia 03 de fevereiro de 2020, efetuou os ensaios, através das normas NP EN 1270 

(Tabelas de Basquetebol) e NP EN 749 (Balizas de Andebol/Futsal), para os oito equipamentos 

que integram o espaço interior do Pavilhão Municipal.  

Após os Técnicos destacados pela empresa supra terem efetuado os respetivos testes, todos os 

oito equipamentos foram aprovados e certificados para vigorar de fevereiro de 2020 a fevereiro 

de 2022.  
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7| SITUAÇÃO FINANCEIRA  

 

 

 

 

Paços do Município, 7 de fevereiro de 2020 

 

 

Vítor Paulo Gomes Pereira 

Presidente 

SITUAÇÃO EM 6 DE FEVEREIRO 

Dívidas a Fornecedores:   

Fornecedores de Imobilizado c/c e em conferência 74 608,63 €  

Fornecedores c/c e em conferência 81 539,70 € 

 Outros Credores    

Diversos  545 180,10 € 

Fundo de Apoio Municipal  18 811,00 € 

Fundo Eficiência Energética  3 871,70 € 

Disponibilidades:  

Depósitos em Instituições de Crédito 2 971 451,38 € 

Caixa 8 603,57 € 

O valor das disponibilidades é constituído por:  

Operações Orçamentais 2 179 387,57 € 

Operações de Tesouraria 800 667,38 € 

Empréstimos de médio e longo prazo:  

Capital em dívida em 6 de fevereiro 3 900 422,48 € Não excecionado 

 767 344,69 € Excecionado 

Empréstimo a Curto Prazo   

Capital em dívida em 6 de fevereiro  0 €  


