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Urbanismo e Atendimento em certificação
Festival das Artes Tradicionais em Julho
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Folia com mais de 2700 espectadores
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Rota Gourmet e dos Petiscos mostra o concelho
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Rotunda de acesso ao hospital
em fase de conclusão

Obras prosseguem em todo o Concelho
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Variante Urbana avança
em Cristelos
A Variante à Vila contínua a ser construída a bom ritmo. Esta
obra, executada por administração directa, está orçada em cerca
de 45 euros.

Foram executados os trabalhos relativos às águas pluviais na
zona da futura rotunda junto à EBI de Cristelos, bem como a
remoção de terras. Actualmente, estão iniciadas as intervenções
de assentamento de guias, dos ramais de saneamento e coloca
ção de saibro para acerto das cotas da caixa de pavimentação,
junto ao Loteamento de Costa Cristelos.
—

A rotunda de acesso ao hospital encontra-se em fase de con
clusão. Neste momento, está a proceder-se aos trabalhos de pa
vimentação da rua e passeios. Esta é uma obra por administração
directa da autarquia.

Campos Multifuncionais
prontos em Julho

Núcleo Educativo de Boim
Continuam a decorrer as obras de construção do Núcleo
Educativo de Boim. A infra-estrutura, composta por dois pisos
com 10 salas destinadas a alunos do ensino pré-escolar e do 1.0
ciclo, está orçada em cerca de 700 mil euros.
Prevê-se que o novo Núcleo Educativo e Boim entre em fun
cionamento no próximo ano lectivo.

Nova EB1 em Figueiras
lC25 continua
com colocação
barreiras
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As obras no 1C25/A42 prosse
guem com a finalidade de duplicar o
número de faixas existentes e estabe
lecer a ligação entre Lousada e a saí
da da A42, em Alfena.
Actualmente, estão a ser colocadas as barreiras acústicas. Está tam
bém a proceder-se aos trabalhos de
terraplenagens em direcção à rotunda
do hospital de Lousada, com conclu
são prevista para este mês.
Está previsto, também, o final do
condicionamento de trânsito entre
Nevogilde, Figueiras e Paços de Fer
reira.
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Inicio das obras na ligação à Zona Industrial de Lustosa
Prevê-se que, brevemente, se iniciem as obras da ligação da
Zona Industrial de Lustosa, tendo a obra sido já adjudicada. Esta
infra-estrutura vai permitir uma ligação ao nó de acesso às novas
vias 1C25/A42 e 1P9/A11 facilitando, igualmente, um mais rápi-

do acesso à freguesia de Sto. Estêvão. Esta via de ligação assumese como vital para o desenvolvimento económico e social de toda
a zona norte do concelho, possibilitando um escoamento mais
rápido do trânsito.

As obras relativas à construção dos campos multifuncionais e
edifício de apoio no Complexo Desportivo têm a sua conclusão
prevista para início do próximo mês.
Os trabalhos realizados por empreitada, estão a ser finaliza
dos, faltando apenas a colocação da relva sintética nos campos.
As obras relativas aos acessos, arranjos exteriores e vedação
dos campos estão a ser realizadas por administração directa, bem
como, a construção de bancadas e sanitários públicos.
A obra ultrapassa os 2 milhões e 500 euros.

A freguesia de Figueiras vai ter uma nova EBI devido à de
molição da que existia, em virtude da construção do troço
doIC25/A42.
O novo edifício, em espaço contíguo ao jardim-de-infância,
vai ter quatro salas de aulas, sala de professores, biblioteca, sala
polivalente/refeitório, sala de prolongamento de horário, duas
salas de expressão, cozinha e sanitários. Está aberto o concurso
para a execução da obra, tendo como valor base de 550 mil euros.
Ainda no âmbito da rede escolár, a autarquia tem realizado
obras de reparação em vários estabelecimentos de ensino. Exem
plo disso são as obras na EB1 de Romariz, Meinedo, destinadas
a eliminar problemas de humidade e ainda pinturas. A Câmara
efectuou também a vedação da EBI de Bouça-Cova, em Lustosa,
e da EB1 e jardim-de-infância de Soutelo, Vilar do Torno e
Alentém.
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Ligações à rede de água e saneamento aumentam

Os serviços da autarquia

Mais de 7 mil habitações ligadas à rede de água

Consumo de água facturada
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cimento doméstico. De acordo
com o Vereador do pelouro do
Ambiente, Dr. Pedro Machado
“o e.forço da autarquia tia epan
‘1
são da rede associado á aplicação de
critérios rigorosos de controle de qua
lidade da água mereceram tinia res
posta afirmativa da popu
no concelho lação que, gradualmente,
solicita a liçação á rede pu
blica.”
O número de conta
dores instalados em
200lera de quatro mil, tendo este
número aumentado, em 2004, até
aos 5700 e, no final do ano passa
do, cifrava-se nos sete mil. O con
sumo da água da rede pública re
gista, igualmente, aumentos. O to
24
200S
tal da água facturada em 2001, por
metro cúbico, foi de 480 mil e, no

A autarquia tem vários serviços disponíveis
para a população residente e também para turistas
e visitantes. Pretende-se com estes equipamentos
responder às necessidades das pessoas que vivem,
trabalham e vistam Lousada.

A cobertura da rede de abastecimento
de água no concelho aumentou nos últi
mos anos, bem como, o número de famí
lias que utilizam água da rede pública.
Em Dezembro do ano passado, cerca
de sete mil contadores estavam instalados
tendo como principal finalidade o abaste

—

Aumento da rede
de água e saneamento

A autarquia está a realizar obras de alargamento da rede de
abastecimento de água e águas residuais, tendo em vista um au
mento significativo dos índices de cobertura do concelho.
Decorrem em várias freguesias, as obras de ampliação da rede
de saneamento de águas residuais.
De acordo com o Vereador do pelouro do Ambiente, Dr. Pedro
Machado, o conjunto de intervenções a e,fictuar, neste momento, tem como
piinqpal objectivo a resolução de situaçõesgraves e urgentespara as quais, só
agora, foi possível encontrar soluções tecnicamente viáveis
Encontram-se já em execução obras de saneamento nas fregue
sias de Pias e Aveleda, em Figueiras, e ainda Silvares, lugar de Mós.
A curto prazo iniciam-se obras de saneamento em Macieira,
Nespereira, Boim, Caíde de Rei, Meinedo, Nevogilde e Lodares.
‘Tara o feito vão ser instaladas, provisoriamente, oito Estações de Tra
tamento de Àguas Residuais (ETAR S,) até que o concelho fique servido
pela rede em alta de saneamento, sendo nesse momento desactivadas”- acres
centou o Vereador do Ambiente. A instalação das ETAR’s está
prevista realizar-se até ao final do próximo ano.

ano passado, o valor subiu até aos 841 mil
metros cúbicos, O número de utentes que
se encontram ligados à rede de saneamen
to registou, igualmente, um aumento nos
últimos anos. Em 2001, o número de ha
bitações ou edifícios era de 2400 e, no fi
nal do ano passado, já estavam registados
3100 locais.

Urbanismo e atendimento
em processo de certificação
A autarquia está a implementar no departamento de urbanis
mo e no atendimento o sistema de gestão da qualidade e sua
certificação.
O diagnóstico da qualidade foi elaborado no mês passado e,
neste momento, decorre o mapeamento dos processos, a análise
da estrutura organizacional e do sistema documental existente.
De acordo com o Vereador do pelouro do Urbanismo, Dr.
Pedro Machado, “a implementação da qualidade e certiçicação dos nossos
serviços tem como objectivo propiciar aos ,minícibes reipostas mais céleres às
siias solicitacões. Deste modo, é necessário optimiar procedimentos e dimi
as burocracias, deforma a obterganhos no tempo de execução”
A participação e colaboração dos funcionários assume-se como
um dos factores dominantes para a implementação da qualidade
e sua, posterior, certificação.
Assim, após o levantamento da realidade existente vai ser ela
borado e implementado um sistema de qualidade.
Está previsto para o final do ano a conclusão do processo
com a realização de uma auditoria que vai validar a intenção de
certificação.

Jovens enchem
Espaço AJE
O Espaço AJE (Artes, Juventude e Eu
ropa) foi reaberto no passado dia 6 de Ja
neiro, O local está vocacionado para a pres
tação de serviços relacionados com a Ju
ventude, Europa e também com as Artes.
O Espaço AJE oferece serviços como
o gabinete de apoio psicológico, apoio à
sexualidade juvenil, apoio à formação e
ao emprego para jovens e empregadores
e ainda o conselho jovem estudante.
O espaço é também destinado à Euro
pa onde existe um local com publicações
periódicas fornecidas pela União Eu-

ropeia. O AJE tem também a valência das
novas tecnologias, com computadores e
consola de jogos, e ainda local de exposi
ções com várias temáticas.
Este espaço é também palco para a
realização de concursos como “Lousada
na Linha do Douro”,
“Graffitis”, “Olimpía
das da Europa” e ainda
a oficina de bordados e
vários espectáculos.
Para breve, está pre
vista a abertura do ban
co de voluntariado que
tem como objectivo a
promoção e garantia da
participação solidária
dos jovens em acções de
interesse social e comu
nitário.
“O banco do volunta
nado vai proporcionar um
enriquecimentopessoalepro
fissional associado a concei

tos como a solidariedade, humaniação e quali

dade dos serviço?’, como destaca a Vereadora
da Acção Social, Dra. Cristina Moreira.
Desde a abertura que o número de
utilizadores tem vindo a crescer, sendo
neste momento cerca de 1700.
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Equipa de pólo
aquático sagra-se
campeã regional

Mais de 5000
pessoas passaram pelo Espaço Internei este ano
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O Espaço Internet funciona na Praça
das Pocinhas, desde 2003, fruto de uma
candidatura ao programa POS Conheci
mento. Terminado o prazo de vigência da
candidatura, o espaço é integrado na
autarquia, passando a ser da sua exclusiva
responsabilidade.
O número de utilizadores tem cresci
do bastante, tendo actualmente cerca de
2500 inscritos.
Desde o início deste ano, passaram
mais de 5500 utilizadores pelo local. A
média diária de utilização está muito pró
xima dos 60 utentes.
Para além deste número, podem acres
centar-se ainda as pessoas que utilizam o
Espaço com os computadores portáteis
pessoais.
O Espaço Internet é utilizado, maio
ritariamente, por portugueses, mas com
grande incidência também de cidadãos bra
sileiros e ucranianos. No que respeita à fai
xa etária que mais procura o local, esta si
tua-se entre os 11 e os 40 anos, que utiliza
este serviço entre as 14h e as 18h.
Os serviços mais utilizados são o di
vertimento, com 40 por cento, ao que se
segue a consulta de e-mail, 20 por cento,

As Piscinas Municipais foram inaugu
radas em 1997. Desde essa data que o nú
mero de utilizadores das diversas modali
dades tem vindo a aumentar.
De acordo com os indicadores, desde
o início da época até ao mês de Abril, ve
rifica-se que a maioria dos alunos inscri
tos nas Piscinas Municipais é praticante de
natação, cerca de 53 por cento, entre adul
tos, crianças, bebés e competição.
Segue-se a modalidade de musculação,
com 18 por cento, e várias componentes
de hidroginástica, com 11 pontos per
centuais. A aeróbica aparece a seguir com
oito por cento.
Os detentores do Cartão Séc. XXI re
presentam 10 por cento das pessoas que
utilizam o espaço.
Em Março, as entradas livres ascende
ram a cerca de 1200 utentes que frequen
taram os vários serviços, registando-se a

E_
chat, 19 por cento, pesquisas, 11 por cen
to e trabalhos e navegação em geral, cinco
por cento.
Para além destes serviços, o Espaço
Internet tem competências para a atribui-

ção dos Diplomas de Competências Bási
cas em tecnologias de informação e emis
são do Cartão Jovem.
O sitio da Internet deste espaço é
http://sapp.telepac.pt/ juventude.
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adesão mais significativa na natação, sau
na e na musculação.
No que respeita à vertente de competi
ção, actualmente estão inscritos cerca de
90 atletas, com idades compreendidas en
tre os 11 e os 16 anos.

4

Desde o início da temporada despo
rtiva foram alcançados dois títulos, mais
concretamente o campeonato regional de
pólo aquático infantil feminino e vice-cam
peonato regional de pólo aquático infantil
masculino.
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Campos multiluncionais em lase de conclusão
O Complexo Desportivo foi inaugurado em julho de 2004. Desde
essa data que é utilizado, diariamente, com diversas actividades como
as aulas de hóquei do Movimento dc Hóquei juvenil, os treinos da
Associação Desportiva de Lousada e da juventude Hóquei Clube, cam
peonatos nacionais e internacionais e treinos das selecções. Para além
disto, é também utilizado para outras actividades desportivas, como é
o caso dos jogos Desportivos da Primavera ou gira vólei. Os aloja
mentos, compostos por camaratas, sanitários, cozinha, sala de estar,
estão a ser utilizados, desde Abril, de modo a albergar atictas. O Com
plexo Desportivo funciona toda a semana, com uma média de 200
atletas diátios.
Os trabalhos relativos à construção dos Campos Multifuncionais para
a prática de futebol e râguebi e instalações de apoio estão a avançar.
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A Biblioteca Municipal de Lousada existe há vários anos, mas
as actuais instalações foram inauguradas em Setembro de 2003.
Neste local, os utilizadores podem ter acesso a diversos servi
ços como a consulta de documentos em diferentes suportes, pes
quisas no catálogo bibliográfico, empréstimo de livros, revistas,
CD-áudios, cassetes VHS e DVD’s e podem ainda tirar fotocó
pias.
Existem ainda outros serviços como a animação cultural, for
mação do utilizador, visitas guiadas e espaço multimédia. A Bi
blioteca é composta por várias salas com funcionalidades especí
ficas, de onde se destacam a sala de leitura josé Dias, a sala infanto
juvenil Meio Lapa, área de leitura especial para invisuais, sala de
exposições, sala para seminátios, acções de formação, bibliomóvel,
biblioespaços e a prestação de apoio às bibliotecas escolares.
Actualmente existem 3200 utilizadores insctitos, que usufru

A
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Mais de 1500 utentes diários
no Pavilhão Municipal
O Pavilhão Municipal de Lousada, si
tuado junto à Escola Secundátia, entrou
em funcionamento no ano de 1992.
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Actualmente a ocupação da infra-estru
tura está na sua capacidade máxima com
clubes amadores, equipas federadas em
competição, associações legal
mente constituídas, grupos e pes
soas individuais.
De segunda a sexta-feira, en
tre as 8h30 e as 18h30, a ocupa
ção é feita pela Escola Secundá
tia, para as aulas de educação fí
sica. A autarquia usufrui do lo
cal das 18h30 às 24h, nos dias
óteis, e ao sábado e domingo,
entre as 9h e as 13h e as 14h e as
22h. As marcações podem ser
feitas na autarquia.
Na totalidade são cerca de
1200 alunos por dia provenien
tes da Escola Secundátia.
O restante tempo é ocupado
por 16 associações e clubes locais
que praticam futebol, hóquei de
sala, basquetebol, patinagem, en
tre outras. A ocupação do pavi
lhão está quase completa, com
cerca de 350 utentes a praticarem
desporto no local.

Mais de 12 mil leitores
na Biblioteca em 2005

em dos vátios prestados pela Biblioteca. No ano passado, fre
quentaram as salas de leitura cerca de 12 mil leitores e mais de
sete mil pessoas utilizaram o serviço de empréstimo domiciliátio.
No que respeita à utilização dos oito computadores liga
dos à internet, houve, durante o ano passado, cerca de qua
tro mil utilizadores, divididos pela sala infanto-juvenil e de
literatura.
A área de leitura especial, destinada a invisuais, realizou, desde
janeiro, 43 formações em Bralile e 4lem informática para leitura
especial.
Os Biblioespaços, a funcionar no centro da vila e em algumas
das freguesias do concelho, são oito e, desde janeiro, foram em
prestados cerca de 130 livros através destes serviços.
O Bibliomóvel continua a obter bons resultados na sua passa
gem pelas escolas. Entre Novembro e Maio foram emprestados
mil livros, cassetes vhs e dvd’s.
quatro
As Bibliotecas Escolares são outro serviço a funcionar desde
o ano passado. Desde Abtil, a Biblioteca Municipal tem realizado
vátias actividades de animação e promoção de leitura, nomeada
mente a hora do conto e atelier do conto e reconto. Actualmente
existem quatro bibliotecas escolares no ptimeiro ciclo: Bouça
Cova, em Lustosa, Ctistclos, Mourinho, Aveleda, e Sub-Ribas,
Meinedo. Têm também o mesmo equipamento as EB2,3 de
Nevogilde, Lustosa e Lousada.

Posto de Turismo
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O Posto de Turismo está aberto desde
1995 e tem como finalidade ser uma apro
ximação do concelho com a população re
sidente e também com os visitantes e tu
ristas.
Anualmente, este local é visitado por
cerca de 700 pessoas que pretendem in
formações diversas sobre o concelho, iden
tificação de ruas, pedidos de mapas e com
pra de publicações da autarquia, de onde
destacam os postais e a heráldica do con
celho.
Os meses de verão são os que mais pes
soas trazem até ao referido espaço, nomea
damente emjunho,julho e Agosto em que
os portugueses, espanhóis e franceses pre
tendem mais informações sobre o conce
Ibo.
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Jornadas Sociais lançam o alerta para as crianças
Durante quatro dias, Lousada foi o cen
tro dos debates com a realização da pri
meira edição das Jornadas Sociais, entre
os dias 9 e 13 do passado mês.
Na sessão de abertura, o Presidente do
Centro Distrital de Solidariedade e Se
gurança Social Norte, Dr. Luís Cunha, sa
lientou que “épreciso tomar novas medidaspara
terminar com a exclusão e criar redes deprotecção
para uma sociedade mais solidária”.

O Vice-presidente da Câmara, Dr. Pe
dro Machado, referiu que a organização
destas Jornadas “expressa uma notória preo
cup ação pelaspessoas, pela sua situação económi

ca, familiar, educativa e social, que, aliás, tem
sido permanente no exercício da actividade
autárquica, mas também revela a vontade de re
flectir sobre váriasproblemáticas, e de abordar, de
forma co?!junta e multidisciplinar, possíveis solu
çõespara uma intervenção mais aconselhável, apro

veitando os testemunhos que aqui serão deixados”.
O primeiro dia das Jornadas foi dedicado
à “Participação, modernidade e a cidada
nia nas sociedades contemporâneas”. O
segundo dia teve como tema de base o
“Rendimento Social de Inserção (RSI):
medida de participação para a inclusão?”.
Na sexta-feira as Jornadas tiveram como—’
tema central “Direito a ser criança numa
sociedade em constante mutação”.

1
1
que o tipo de agregado é nuclear. Outros
aspectos a ter em consideração é o facto
de o agregado familiar possuir o 1.0 ciclo
completo e não ter rendimentos. As me
didas aplicadas são, em grande parte, por
um apoio da CPCJ junto dos pais.

cPcJ
do concelbo
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“[ousada
tem boa energia
comunitária”
No último dia de Jornadas esteve pre
sente o Presidente da Comissão Nacional
das Comissões de Jovens, Dr. Armando
Leandro, que destacou o facto de “cada
comunidade loca/ser responsávelpelas suas crian
ças ejovens, la/como opoder central”. Deu como
bom exemplo “a energia comunitária de
Lousada, que tem uma grande sinergia e quali
dade humana com muitosjovens”. Para o res
ponsável, “o primeiro objectivo é mudar a cii/
lura da infância de modo a que a criança se trans
forme num adultofe/is-”. O Dr. Armando Le
andro avançou a noticia “de umprotocolo que
será estabelecido, em breve, com o Ministério da
Educaçãopara serem colocadosprofessores a meio
tempo em todas as CPCJ ‘s (Comissões de Protec
ção de Crianças e Jovens), de modo afazer uma
maior intervenção primá ria”.

No discurso de encerra
mento, o Presidente da Câ
mara, Dr.Jorge Magalhães,
referiu que “ao longo destas
Jornadas foi possível partilhar
conhecimentos sobre todas as
temáticas do foro social im
plementadas no país”. O au
tarca acrescentou ainda que
“os debates, discussões e estudos
apresentados transformaram es
tasprimeirasjornadas numpon
to departidapara uma caminha
da de lutapela inclusão social em
Lousada, no Vale do Sousa e em Portugal’.
O sábado foi dedicado à marcha pelas
crianças e jovens em risco, com 500 pes
soas inscritas, mas com o dobro das parti
cipações, juntando mais de mil pessoas nas
ruas da vila. De tarde, realizou-se o con
certo de beneficência com Nelo Silva
e Cristiana, no Auditório Municipal.
No mesmo local, às 21h30, subiu ao palco
a peça “Sótão de
Abril”, pela Nova
Oficina Teatro e Co
ral de Lousada.
Para a Vereadora
da Acção Social “a
marcha foi importante,
pois mobilizou mais de
mi/pessoas de várias ida
des num mesmo sentido
que é tentarproporcionar
uma vida mais feliz às
crianças ejovens que so
frem’

No final destes quatro dias de activida
des, a Vereadora da Acção Social conside
rou que “o balanço destas Jornadas foi muito
positivo, poisfoipossível constituir uma platafor
ma de discussão de quefezp arte integrante a ciên
cia, a responsabilidade de quem dirz,ge e o teste
munho dos técnicos envolvidos. Deste modo, é mais
fácil encontraro caminho correctopara minimizar
oflagelo que é a exclusão social’.

A CPCJ é constituída por uma comis
são restrita e por uma comissão alargada.
São parte integrante da primeira a Câmara
Municipal, Segurança So
cial, Instituições Particulares
de Solidariedade Social e Or
ganizações Não Governa
mentais, Ministério da Edu
cação, IVlinistério da Saúde,
Guarda Nacional Republica
na e cinco elementos coo
ptados da sociedade.
A maioria dos casos tra
tados na cpcj é relativa ao
sexo feminino, maioritaria
mente natural do concelho.
No ano passado, os princi
pais problemas estavam re
lacionados com a negligên
cia, abandono escolar e
abandono. A sinalização ou
participação dos casos em
perigo é feita, maiorita
riamente, pelos estabeleci
mentos de ensino que a
criança frequenta e, tam
bém, os vizinhos têm um
papel importante, bem
como outras CPCJ e as pró
prias autarquias. As crianças
e jovens em situação de ris
“1
co, no concelho, vivem com
á.
a família biológica, sendo
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Rede Social
de [ousada
O projecto da Rede Social de Lousada
teve início em Maio de 2003 e terminou
em Julho do ano passado. A partir dessa
data passou a ser responsabilida
de da autarquia.
A Rede Social é constituída pe
las Comissões Sociais da Fregue
sia (CSF) e pelos Conselhos Lo
cais de Acção Social (CLAS).
Actualmente, o Núcleo Executivo,
órgão operativo, é constituído por
sete elementos que integram tam
bém o CLAS, órgão deliberativo,
que conta com 61 membros.
Do diagnóstico realizado foram
identificados quatro problemas
prioritários que levaram à constru
ção de outros tantos eixos estraté
gicos. Deste modo, pretende-se
actuar relativamente à prevenção
das dependências em grupos-alvo
estratégicos, intervenção educativa
orientada para a inserção, qualifi
cação de jovens e adultos e respos
tas sociais.
Os projectos estruturantes de
finidos pela Rede Social são
“(In)Dependências”, “Caminhar
na escola” e “Formação para o de
senvolvimento”. Deste modo, tem
existido um trabalho constante
com várias acções de sensibiliza
ção realizadas pela Rede Social.

1

“Verão Cultural” anima Julho

De 14 a 31 de Julho

1.0

o

Festival Tradicional de [ousada

O concelho vai realizar de 14 a
31 de Julho o 1.0 Festival Tradicio
nal de Lousada. Esta iniciativa pre
tende acolher, sob a mesma desig
nação, eventos já existentes, como
é o caso da Feira de Artesanato,
Mostra de Produtos Locais e Ve
rão Cultural, acrescentando uma
nova componente.
A Praça das Pocinhas vai ser o
palco da Feira de Produtos Locais,
entre os dias 14 e 21, e da Feira
de Artesanato, de 22 a 31 de Ju
lho. A par desta animação vai, à
semelhança de anos anteriores, re
alizar-se o Verão Cultural.
A gastronomia vai ter um lu
gar de destaque durante o Festi
val. Assim, a primeira actividade
está marcada para sábados do Fes
rival e intitula-se “Jantar à lavra-

o

A programação do “Verão Cultural
2006” de Lousada promete muita anima
ção, música e divertimento.
O programa abre com o 2.° Festival de
Interpretação Musical, pelas 22h00, na Pra-

ça das Pocinhas, com a apresentação do
palhaço Picolé.
Para o domingo, dia 2, a sugestão é uma
prova de street learting com acesso livre, .que
vai decorrer na Avenida Senhor dos Afli
tos.
No sábado, dia 8, o palco do Auditório
Municipal vai ser ocupado pelos Fadistas
de Lousada.
Os Ez Speçial são a atracção para a
noite de sábado, dia 15, com actuação na
Praça das Pocinhas.

Na sexta-feira, dia 21 de Julho, o es
pectáculo é da Orquestra Ligeira
do Vale do Sousa e, no domingo, actua
o grupo Galandum Galundain e Grupo
de Paulitéiros.
No dia 24, segunda-feira, sobe ao al
co o folclore da Geórgia, Eslováquia,
Bulgária e México.
José Alberto Reis, Maria Lisboa e os Cor
vos são a sugestão para os dias 25, 26 e 27.
Todos os espectáculos têm início mar
cado para as 22h00.
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relacionada com a possibilidade de serem confecciona
dos ao vivo vários doces, petiscos e compotas com um
circuito de prova, onde se inclui também o vinho.
A animar todas estas actividades surgem os jogos
tradicionais, “numa tentativa de dinarniar o local e aproxi
mar as pessoas que visitam o Festival’ como refere a
Vereadora Dr.
0 Cristina Moreira.
Surgem ainda em simultâneo as actividades que a
autarquia tem desenvolvido como é o caso do “Desco
brir Lousada” com visita marcada a alguns Solares, no
dia 16 de Julho, e da Rota dos Petiscos, que decorre no
dia 22.
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dor”, em que se “recria toda a envolvéncia da
refeiçâo debaixo de urna ramada, com bancos e
mesas corridas”, destaca a Vereadora do
pelouro do Turismo, Dra. Cristina Moreira.
Os domingos vão ser denominados de
“Gastronómicos”, cuja organização con
ta com o envolvimento de todos os res
taurantes do concelho que pretendam ade
rir. “Esta é umaforma de preservar agastronornia
local e recuperar um prato eecial no concelho,
que é o basulaque’ refere a Vereadora do
Turismo. O cabrito, o basulaque e o baca
lhau assado na brasa com todos são as
sugestões para cada domingo.
Para estas duas actividades de gastro
nomia é necessária inscrição prévia no
Posto de Turismo ou no stand da
autarquia, no local de realização do Festi
val Tradicional. Uma outra novidade está
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De 29 de Junho a 9 de Julho

VI Feira do Livro
A Praça das Pocinhas volta a ser o local
A Feira funciona de segunda a quin
Na sexta-feira, dia 7, realiza-se o lança
escolhido para acolher a Feira do Livro de
ta-feira, entre as 17h00 e 23h00, e às sex
mento do livro de Fausto Quintas, pelas
Lousada. A inauguração está marcada para
tas-feiras as portas fecham uma hora
17h00, na Biblioteca, seguindo-se uma ses
quinta-feira, dia 29, pelas 17h00. Cerca de
mais tarde, pelas 24h00. No sábado e no
são de autógrafos na Feira, pelas 21h00.
20 expositores trazem a Lousada suges
domingo, a Feira abre às l6hOOs e fecha
“O velho da horta”, pelo teatro AGIL
tões e novidades de leitura.
às 24h00, no primeiro dia, e às 23h00
é a proposta de animação para a quintaA Feira conta com um programa de ac
no domingo.
-feira, dia 6.
tividades diversificado. Os espectácu
los realizam-se às 21h30 e incluem a
actuação da Fanfarra de Boim, do
Quinta 29/6
Fanfarra de Boim
grupo de percussão “Re-Beat”, da
Sexta 30/6
Re-Beat Percussão
Tuna do ISEP e dos ranchos das
Festival de Interpretação Musical
Sábado 1/7
Lavradeiras do Vale do Sousa e In
Domingo 2/7 Rancho Fôlclórico Lavradeiras do Vale do Sousa
fantil 5. Pedro de Caíde de Rei.
Segunda 3/7 Super Estrelas
A animação inclui ainda o Festi
Grupo de Dança das Piscinas
Terça 4/7
val de Interpretação Musical, o Super
Quarta 5/7
Rancho Folclórico 5. Pedro de Caíde de Rei
Estrelas e o concerto de final de ano
Quinta 6/7
Teatro ao ar livre “O velho da horta”, pelo Teatro AGIL
da Academia de b,Iúsica de Lousada.
17h00 BML: Lançamento de livro “Histórias da Aldeia”, de Fausto Quintas
Sexta 7/7
O Grupo de Dança das Piscinas ac
21h00: Sessão de autógrafos, na Feira do LivroTuna ISEP
tua na terça-feira, dia 4 de Julho, e o
Sábado 8/7
Concerto de final de ano lectivo da Academia de Musica de Lousada
Grupo de Dança de Pias, no domin
Domingo 9/7 Grupo de Dança de Pias
o. dia 9.

Actividades

—

Comemorações do Dia Internacional da Mulher

Dia da Europa em [ousada

A autarquia associou-se às comemorações do Dia Internacional da Mulher, no
dia 8 de Março, promovendo a realização de palestras, debates, convívios e muita
animação. A Vereadora do pelouro da Acção Social, Dr.a Cristina Moreira, afir
mou que esta iniciativa “é um alerta para a sociedade epara asprorias mulheres que, no seu
dia-a-dia, ainda não adquiriram um estatuto de lgualdade”.
“O cancro no feminino” foi um dos temas apresentados que contou com a
intervenção do médico do Instituto Português de Oncologia do Porto, Dr. Fernando
Schmitt, e com testemunhos de duas mulheres. “Provavelmente, o cancro que vai matar
mais mulheres, nospróximos 10 anos, é o cancro dopulmão, fruto de novos hábitos que colocam
em risco a saúde” -palavras do Dr. Fernando Schmitt.
%.

Mulheres uue
venceram a doença
o

vidadas houvesse professores como estes, de cer
teta, que aumentariam asparticipações”.
Esteve presente a Dr.’ Virgínia Estrô
ncio, do Centro de Documentação
Europeia deJacques Delors, afirmando
que “a Europa não se escuta, vive-se”
Para a próxima edição foram apre
sentadas alterações que passam pelo
alargar da participação a todas as esco
las do distrito e ainda novidades em
relação aos prémios, estando incluídas
viagens ao Parlamento Europeu e ao
Centro de Documentação Jacques Delores,
em Lisboa.
O quarto prémio foi para Sara Oliveira,
da Escola Secundária de Vilela-Paredes, e os
três primeiros lugares foram para uma tur

Exposição interactiva
de artesanato e graffuts

“Educação para
a formação sexual”

—

“Foi o clesmoronar de tudo” acres
centou Bibiana Ferraz que procurou
ajuda numa médico amigo do IPO
Porto que a aconselhou à realização
de mais exames antes da operação.
Com o decorrer dos tratamentos,
o linfoma foi diminuindo e, agora, seguemse as visitas de rotina sendo Bibiana peremp
tória em afirmar que “o IPO do Porto éconçpos
toporpessoas maravilhosas. Acho que quem lá tra
balha é especial são pessoas peq’iitas para aquele
local’ “E preciso testemunhar e dar a conhecer que
casos como os nossos são reais. Hoje em dia épossível
curar o camro e a melhorprevenção é a iq/ormação”
acrescenta.
-

li

() Dia da Europa foi assinalado com a
realização da finalissima das II Olimpíadas,
no dia 9 de Maio. As provas realizaram-se
na Escola Secundária e juntaram cerca de
70 alunos finalistas das Escolas Secundárias
de Lousada, Vilela Paredes e Felgueiras.
Na sessão de abertura do colóquli sobre
a “Europa: que oportunidades”, no Espaço
AJE, o Vice-Presidente da Câmara, Dr.
Pedro Machado, defendeu que “a Europa é
unia oportunidade que se coloca a todos os níveis e a
todas as pessoas. É preciso saber aproveitar este
desafio
A Vereadora da Juventude, Dra. Cristina
Moreira, agradeceu e realçou o “empenho dos
professores das escolas que acolheram esta ideia e a
colocaram em prática. Se nas restantes escolas con
‘

-

O Sucesso
dos conselhos
femininos

C

Capitolina Oliveira, lousadense por
adopção, professora na Escola Secundá
ria e responsável pela Nova Oficina de
Teatro e Coral, contou como venceu o
cancro da mama. A força e a energia de
viver foram o melhor antídoto para as
horas mais difíceis. A professora Capito
lima Oliveira apresentou a sua experiên
cia e revelou que ‘foi com a minhafé e pai
xão pela vida que me curei”
Bibiana Ferraz descobriu, de repente,
que a simples dor de barriga que tinha
era a manifestação de um linfoma não

Ainda durante o dia realizaram-se pe
quenas conferências no espaço AJE,
intituladas “Conselhos Femininos”. Os
temas tratados foram a violência domésti

ca, vestuário, higiene doméstica, saúde e
educação, gestão económica da família e
ainda alimentação saudável.

Festa
nas freguesias
Foram três as juntas de freguesia que
se associaram a esta iniciativa. Em Casais
realizou-se uma missa com a presen
ça de inúmeras mulheres.
Em Lustosa juntava-se um grupo
de 80 mulheres animadas e diverti
das para jantarem. Em Nogueira, a
Junta de Freguesia ofereceu um lan
che com um bolo comemorativo e
um rosa homenageando cada mulher.
A Academia de Música de Lousada
realizou ainda um concerto femini
no no Auditório Municipal organi
zada pelas professoras e alunas.

A Câmara promoveu, durante as férias ela
Páscoa, um conjunto de actividades para que
os estudantes do concelho pudessem preen
cher os seus tempos livres. Assim, decorreu
uma “Exposição interactiva de artesanato”,
onde estiveram presentes bordadeiras e um
cesteiro a efectuar trabalhos. Esta activida

1

des teve animação especial durante o fim-de-semana com a actuação dos elementos mais
jovens do Grupo Folclórico das Lavradeiras
do Vale do Sousa e um desfile de moda com
o tema “Os Graffits”, da autoria da estilista
lousadense Carla Rafael. O Espaço AJE or
ganizou ainda um concurso de graffitis, numa
iniciativa conjunta do Património Cultural e
da Juventude. Neste âmbito realizou-se uma
conferência intitulada “Legalizar as paredes:
formas de expressão juvenis”, com a presen
ça do sociólogo e deputado João Teixeira
Lopes.

No dia 17 de Maio, o Espaço AJE rece
beu o 1 Seminário da Saúde com o tema
“Educação para a formação sexual”, numa
organização da autarquia conjuntamente com
o Centro de Saúde de Lousada.
Na sessão de abertura o Vice-Presidente
da Câmara, Dr. Pedro Machado, referiu que
“é uma aposta da autarquia rentahiliar este espaço
de um modo educativo, dado que o seu público-alvo é
muitojovem”. A Vereadora do pelouro da Ju
ventude, Dra. Cristina Moreira, sublinhou
que através da realização deste seminário “ten
tamos, de umaforma muito simples, esclarecer algu
mas dúvidas relacionadas com a sexualidade”.
Na intervenção da Dra. Cláudia Lousada,
directora do Centro de Saúde local, ficou
patente a “disponibilidade da instituição para a
realização de iniciativas deste género”.
Seguiu-se a apresentação “Educação para
a formação sexual” pelas enfermeiras Ana
Martins e Alice Teixeira, do Centro de Saú
de, que abordaram a temática, de modo a
esclarecer os jovens presentes.
A colaboração do Centro de Saúde com
a autarquia passa, deste modo, pela dispo
nibilização das duas enfermeiras que vão as
segurar o funcionamento do Gabinete de
Apoio à Sexualidade, todas as quartas-feiras
entre as 15h00 e as 17h00.
-

ma, do 12.° ano, da Escola Secundária de
Lousada. Dalila Magalhães, Vera Teixeira e
Gonçalo Martins foram os vencedores das
II Olimpíadas da Europa e ganharam um
leitor MP3, uma diciopédia e pen-dreives.

“5 Sentidos”
de Pedro Mendes
e Joana Garcia

L

Esteve patente, no Espaço AJE, a ex
posição de instalação “5 Sentidos”, de
Pedro Mendes e de Joana Garcia.
Para Pedro Mendes, a escolha do nome
para a instalação esteve ligada “aos cinco sen
tidos, isto é, a audição, visão, tacto, gosto e cheiro,
é uma continuação da minhaprimeira instalação,
que se chamava “Materialidade”.
Durante a sessão de inauguração da
exposição, a Vereadora do pelouro da Ju
ventude, Dr. Cristina Moreira, afirmou
que “é com imensa alegria que o Espaço AJE
volta a ser o local escolhido para dar a conhecer a
arte dosjovens de Lousada”.
A apresentação da artista Joana Garcia
foi efectuada pela sua mãe, Dr.a Inês
Fernandes, que deixou um conselho a to
dos os pais para que “permitam aos filhos
encontrar a suaforma de realizaçãopessoal e até
profissional”.
Pedro Mendes foi apresentado pelo
Vereador Prof. Eduardo Vilar que desta
cou “agarra e a determinação destejovem que se
apresenta como um exemplo vivo de alguém que
ama a vida e traduz em cada minuto a sua ale
gria e simpatia.”

“O Prol. Marnoco e Sousa
foi um ilustre lousadense”
No dia 18 de Março, a au
tarquia promoveu uma home
nagem ao Prof. Doutor Mar
noco e Sousa, pelos 90 anos
do seu falecimento. As ceri
mónias tiveram início no cemi
tério de Covas, onde está se
pultado, com a deposição de
uma coroa de flores.
Na Biblioteca Municipal
foi inaugurada uma exposição
relativa ao homenageado. Se
guiu-se uma conferência em
que o Presidente da Câmara, Dr. Jorge Ma
galhães, realçou o facto de “o Prof Marnoco
e Sonsa ter sido um ilustre lousadense”. “Para a
maioria dapopulação de Lousada, afegura do Prof
Marnoco e Sonsa é um pouco dJiesa, dado que não
é nosso contemporâneo, tuas há que salientar quefoi
co
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uma pessoa que deixou um enorme trabalho”.
“O povo lousadense sempre recordará o Prof

pala
vras do Dr. António Magalhães, lousadense
e professor da Faculdade de Direito de
Coimbra, que procedeu ainda à apresenta
ção do conferencista Prof. Doutor Rui
Figueiredo de Marcos, professor da Facul
dade de Direito de Coimbra.
O enfoque direccionou-se para a passagem
do Prof. Marnoco e Sousa, pela Faculdade de
Direito de Coimbra, onde se formou, em
1895, e dois anos depois obteve o dou
toramento. Entre outras características
Marnoco e Sousa ‘foi tem e,ninenteprofessor, com

Marnoco e Sonsa como mestre desta terra”

—
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extraordincírio poder de clarera, ordem e método, bem
como um poder estranho de assimilação como re
feriu o Prof. Doutor Rui Figueiredo Marcos.
Foi também destacado o seu bom carácter,
dado que “o esuncgamento dos pobres efracos não
era do agrado do homenageado”. Para além disso,
também a liberdade que dava aos alunos e a
sua frontalidade eram atributos reconhecidos
enquanto docente da Faculdade.
Para o Presidente da Assembleia Munici
pal, Dr. Mário Fonseca,” o relato efeduado sobre
a vida do Prof Marnoco revelou tratar-se de .cimapes
soa com uma sensibilidade muito grande e co,?? apreo
cupação igualmente imensa, em relação aos oufros’
A homenagem passou também pelo
descerramento da fotografia do homenage
ado na Biblioteca da EB2,3 de Lousada, de
signada como Escola Marnoco e Sousa.
As comemorações terminaram com o
concerto do Quinteto de Jazz de Lisboa, no
Auditório Municipal.
‘

clórico da Senhora Aparecida, Rancho Fol
clórico de Nespereira, Rancho Folclórico das
Lavradeiras do Vale do Sousa, Rancho Fol
clórico Flores da Primavera e Rancho Fol
clórico de 5. Pedro de Caíde de Rei. O es
pectáculo decorreu no Praça das Pocinhas.
As comemorações terminaram no Audi
tório Municipal com a actuação do cantor
de intervenção Samuel, que iniciou a sua car
reira de cantor em 1972, sob a influência de
José Afonso. Até hoje gravou 11 trabalhos a
solo e participou em vários projectos con
juntos.

Realizou-se, entre 22 de Abril e 6 de
Maio, a sexta edição do Folia Festival
das Artes do Espectáculo de Lousada.
Foram 16 dias de muita animação, com
a apresentação de inúmeros espectácu
los de teatro, música, cinema e exposi
ção. Os grupos e companhias que ac
tuaram em Lousada vieram de vários
locais de país e ainda de Inglaterra.
Aos 24 espectáculos apresentados
no Auditório assistiram cerca de 2 mil
pessoas. Nas freguesias foram apresen
tados dois espectáculos, com cerca de
130 espectadores. O Café-teatro, que
funcionou no hall do Auditório Muni
cipal, recebeu cerca de 370 pessoas. No
que respeita à exposição de Vitória
Melo que esteve patente na Biblioteca,
durante todo o Folia, passaram pelo
local mais de 200 pessoas. As contas
finais apontam para cerca de 2700 es
pectadores nas várias artes apresentadas.
De acordo com o Vereador da Cul
tura, Prof. Eduardo Vilar, “esta parceria
da autarquia e da jangada teatro continua a
dar excelentes resultados, pois o número de
espectadores tem vindo a crescer desde a pri
meira edição”. No que concerne à
“descentralização dos espectáculos é, claramen
te, um ponto positivo que permite uma
dinami.ação efectiva dos inúmeros espaços
existentes nasfreguesias”.
Luíz Oliveira, actor e dirigente da
Jangada teatro, destaca que “desde apri
meira edição do Folia a tendência tem sido o
aumento do número de espectadores, no en
tanto esta edição teve uma quantidade de pú
blico muito próximo do ano anterior. O ba
lanço da organi.çação do Folia é sempre muito
positivo”.
O actor acrescenta ainda o facto de
“ajangada teatro ter tido o maior número de
público com “O Morgado de Fafe em Lisboa
que deve ser explicado pelo facto de ser apre
sentadopela companhia residente em Lnusada
e à qual o público local está habituado. Esta
foi a edição mais dispendiosa do Folia e tam
bém a que trouxe companhias de maior vul
to”, remata Luíz Oliveira.
—

Comemorações do 25 de Abril
Lousada associou-se às comemorações
dos 32 anos que passam sobre a Revolução
de Abril. Neste âmbito as celebrações con
taram com a apresentação, no dia 21, da peça
“O sótão de Abril”, pela Nova Oficina de
Teatro e Coral de Lousada, que teve a ence
nação da Dra. Capitolina Oliveira.
No dia 25, as actividades começaram com
o hastear das bandeiras e a actuação da
Fanfarra de Boim, junto ao edifício dos Pa
ços do Concelho. Cerca das 14h30, teve iní
cio o Festival Concelhio de Folclore com a
participação do Rancho Folclórico das
Ceifeirinhas do Vale do Mesio, Grupo Fol

“Folia mais dispendiosa e com mais qualidade”

Festival de Bandas
em [ousada

No dia 23 de Abril, Lousada recebeu o
2.° Festival de Bandas da Associação de Cul
tura Musical de Lousada. A Praça das
Pocinhas acolheu centenas de pessoas que
quiseram assistir ao espectáculo que contou
com a presença da banda local, da banda de
Renteria, cidade espanhola geminada o mu
nicípio de Lousada, da banda de Vila Boa de
Quires, Marco de Canaveses, e da banda de
Lagares, Penafiel.

Maria do Céu Guerra
em “Felizmente há luar”
A companhia de teatro “A Barraca” apre
sentou, no passado dia 24, a peça “Felizmen
te há luar”, de Luis Sttau Monteiro. O es
pectáculo foi encenado por Hélder Costa e
conta com as participações de Maria do Céu
Guerra, João D ‘Ávila, André Nunes, Luís
Thomar, entre outros.

Comemoração do Dia
Mundial do Teatro
A autarquia assinalou o Dia Mundial do
Teatro, no dia 27 de Março, com a apresen
tação de vários espectáculos, no Auditório
Municipal e também na sede da Junta de
Freguesia de Nogueira.
O grupo de teatro da paróquia da Pedrei
ra, Felgueiras, apresentou no dia 24, as pe
ças “Amor com amor se paga” e “Quem casa
quer casa”. No dia 25, o grupo de teatro
“Casca de nós”, da Associação Académica e
Cultural de Ermesinde, apresentou a peça
“Inês Pereira, o velho da horta e os físicos”.
Também os mais novos comemoraram a
data com a peça “O bosque encantado”, pela
Pandora Teatro Infantil, na sede da Junta de
Freguesia de Nogueira.
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ADLousada venceu Taça das Taças
O Estádio Municipal acolheu a Taça das
Taças de Hóquei em Campo, entre os dias
14 e 17 de Abril, onde a equipa do Associa
ção Desportiva de Lousada (ADL) se sagrou
campeã subindo para a divisão B, conjuntamente com a equipa da Ucrânia.
O Director do Torneio, Guillermo
Quintana, foi peremptório atribuir a classi
ficação de “excelente” ao Estádio Municipal
de Hóquei, à organização e à colaboração
da autarquia.
O Presidente da Câmara de Lousada, Dr.
Jorge Magalhães, entregou a Taça à equipa
da ADL. Era visível a satisfação pelo resul
tado conseguido pela equipa lousadense. O
autarca referiu que “é sempre com minta alegria
e orgulho que vemos os nossos jovens graearem e
elevarem o nome de Lozisada
Para o Vereador do pelouro do Despor
to, Prof. Eduardo Vilar, esta prova reiterou
a qualidade da equipa local, “mais uma vez os
nossos jovens provaram que é possível chegar mais
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longe como eqi1pa sendo esta Taça rima vitória muito
merecida”.
O Presidente da ADL Hóquei em Cam
po, António Ribeiro, destacou que “ao nível

Encontro nacional
de Húquei
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Rota Gourmel e dos Petiscos até Outubro

Director do Torneio

A autarquia, em colabora
ção com entidades privadas
ligadas ao sector turístico, ini
ciou em Abril a Rota Gour
met e Rota dos Petiscos.
As Rotas estão disponíveis
até aos finais do mês de Ou
tubro e quem estiver interes
sado deve efectuar, antecipa
damente, a sua reserva para os
locais que deseja visitar ou
para o Posto de Turismo (255
820580). Existe um calendá
rio definido para cada uma
das Rotas, disponibilizando um autocarro
e respectivo guia, o que implica a existên
cia de um grupo de pessoas não inferior a
25 pessoas.
A Rota Gourmet tem inicio com o pe
queno-almoço na Casa de Juzam, em Ne
vogilde, seguido de uma prova na gruta da
Quinta da Tapada, em Casais. Antes do
almoço, na Quinta de Cedovezas, é servi
do um aperitivo na Adega Cooperativa de

Qual a avaliação que faz da organiza
ção do torneio?
Lousada é uma vila pequena, muito bo
nita e que tem um Estádio de Hóquei exce
lente, muito acima de qualquer campo em
qualquer outro local que tenha muita tradi
ção neste desporto.
O que pensa das instalações do Está
dio Municipal de Hóquei?
No que respeita às instalações do Está
dio Municipal de Hóquei são muito boas,
tal como a organização do torneio. De um a
dez dou a pontuação máxima.
Estão ser construídos os campos
multifuncionais. O que pensa da obra?
Pareceu-me muito bem. Estão a ser
construídas muitas e excelentes estradas, que

podem causar alguns problemas ao meio
dos resultados não podia ter corrido melhor, dado
que a equipa ganhou os trésjogos em que participou
e, deste modo, angariou maispontos
Mário Almeida, o treinador da equipa
“felicitou osjogadorespelo seu empenho e resultados

obtidos”.

Gira vúlei no Complexo
Realizou-se no dia 17 do mês passado, no
Complexo Desportivo de Lousada, o Encon
tro Municipal de Gira Vólei. Participaram
cerca de 250 crianças, de todas as freguesias
do concelho, com idades compreendidas en
tre os oito e os 12 anos, Os participantes nes
te encontro foram seleccionados as melho
res duplas masculinas e femininas das dife
rentes turmas dos 3.° e 4.° anos que frequen
tam as aulas de expressão físico-motora do
prolongamento de horário.

ambiente e à população, mas o futuro passa
pela construção dessas vias. Conheço bem
este problema pelo trabalho que desempe
nho e tenho a certeza que esse é o caminho
correcto. Penso que Lousada vai na direc
ção correcta.

[ousada recebeu
Sub-23 de ciclismo

A Câmara associou-se, mais uma vez, à
Associação de Ciclismo do Minho (ACM),
na realização de uma prova. Assim, no dia
lSde Abril, o concelho recebeu a quarta e
última etapa do Prémio ACM Sub-23 —2006,
num total de cerca de 90 quilómetros per
corridos.

A Juventude Hóquei Clube promoveu
um Encontro Nacional de iniciados e ini
ciadas de hóquei em campo, nos dias 13 e
14 de Maio. Foram cerca de 200 atletas,
oriundos de 13 equipas, que participaram ao
longo dos dois dias de competição. Este
campeonato surge após ter sido realizada e
aprovada uma candidatura à Federação Por
tuguesa de Hóquei.

A Câmara de Lousada e a
Região de Turismo Verde
Minho (RTVM) promoveram
o seminário “Apoios financei
ros e oportunidades de inves
timento e desenvolvimento
empresarial no sector do tu
rismo”.
Esta iniciativa teve como
objectivo principal facultarin
formações aos empresários
lousadenses acerca de incen
tivos para a dinamização os
seus negócios. A par deste se
minário esteve patente uma exposição com
vários dos produtos turísticos de Lousada.
A Vereadora do pelouro do Turismo, Dra.
Cristina Moreira, afirmou que “o turismo em

L.ousada deve ser trabalhado por todos os agentes e
não somente pela autarquia”.

Desta competição ficaram apuradas três
atletas do LAC para o campeonato nacional
de Solo Dance. Assim, as atletas Carina
Teixeira, iiciada,Joana Faria, cadete, e Diana
Gaspar, júnior, vão estar presentes na com
petição que se realiza no mês de Setembro
em Serpa.

Torneio Internacional
de Húuei
O Complexo Desportivo de Lousada re
cebeu nos dias 7 e 9 de Abril, o Torneio In
ternacional de Hóquei em Campo. Os jogos
colocaram frente a frente as equipas de Por
tugal Sénior, Portugal sub-21, Escócia sub21 e a Associação Desportiva de Lousada. O
torneio incluiu ainda competições que se rea
lizaram no Viso e em Santa Maria de Lamas.

ponto de vista económico, é fundamentalpara o de
senvolvimento do nosso país, pois é a principal in
dústria nacional’. De acordo com Henrique
Moura “Lousada é cmi local aprazível com pontos
turísticos muito interessantes, mas que necessitam
de ser trabalhado?’.
A última apresentação esteve a cargo do
Dr. Agostinho Peixoto, coordenador do Ga
binete de Apoio ao Investidor da RTVM.
Foram apresentados vários incentivos ao in
vestimento no turismo, como é o caso do

.-:%-.
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Lousada. O lanche tem como cenário os jar
dins da Casa de Juste, no Torno.
Quem preferir participar na Rota dos
Petiscos, a manhã começa na Quinta de
Lourosa, Sousela, com uma prova no cam
po. A Adega Regional “O Matias”, em Vilar
do Torno e Alentém, serve um almoço
típico. A Quinta da Longra, em Santo Esté
vão de Barrosas, é a sugestão para uma
tarde calma seguida de um lanche.

m

Passeios bistúricos para
“Descobrir Lousada”

Incentivos
e oportunidades para o turismo

Na intervenção do Presidente RTVM,
Henrique Moura, destacou que “o turismo, do

Três atletas do LAC no campeonato nacional
A secção de Patinagem Artística da
Lousada Académico Clube (LAC) e a Asso
ciação de Patinagem do Porto, com o apoio
da autarquia, organizaram nos dias 25 e 26
de Março e 1 de Abril o campeonato distrital
de Solo Dance, com a participação de 127
atletas.

Guiliermo Quintana

A autarquia tem promovido vários pas
seios históricos para “Descobrir Lousada”.
Foram realizadas visitas ao “Românico”,

SIPIE Sistema de Incentivos a Pequenas
Iniciativas Empresariais, o SIME Sistema
de Incentivos à Modernização Empresarial,
o SIVETUR Sistema de Incentivos a Pro
dutos Turísticos de Vocação Estratégica
o SIME Internacional Sistema de In
centivos à Modernização Empresarial e o
SIED Sistema de Incentivos à Economia
Digital.
Em todo este processo de dinamização
da componente turística está inserida a Rota
do Românico do Vale do Sousa, um projec
to que envolve os seis concelhos do Vale do
Sousa.
A Rota do Românico contempla 21 mo
numentos dos seis concelhos, sendo cinco
pertencentes a Lousada, entre eles a Torre
de Vilar, Igreja de Meinedo e de Aveleda e
-

-

-

—

-

—

Ponte de Esindo e de Vilela.

no dia 9 de Abril, com passagem pelas igre
jas de Meinedo e Aveleda e pela Torre de
Vilar. A visita seguinte, no dia 23, teve como
tema “Retábulos e Imagens” e incluiu a pas
sagem pelas igrejas de Covas, Boim e Pias, e
pela capela de São Bartolomeu em Aveleda.
Em Maio a primeira visita decorreu no
dia 7, com o tema “Pontes do Sousa” e cujo
itinerário passou pela ponte da Veiga, Tor
no, ponte de Vilela, Aveleda, pontão de Ca
sais e ponte de Espindo, Meinedo. No dia
21 o tema foi “Moinhos e ribeiros”, com
passagem pelos moinhos do Mesio, Ribeiro
de Ponterrinhas e da Ribeira de Barrosas.
Vão ainda ser realizados outros passeios
históricos como “Ruas e toponimia”, dia 4
de Junho, “Necrópoles”, dia 18 de Junho,
“Casas Rurais”, dia 2 de Julho, e “Solares”,
dia 16 de Julho.
As inscrições, que são gratuitas, podem
ser feitas na Câmara Municipal.
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Decorre o processo de selecção para Lustosa e Meiizedo Sensibilização

13 Famílias ocupam casas sociais novas
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No dia 8 de Abril rea
lizou-se a inauguração
oficial do empreendi
mento habitacional de
Cernadelo, denominado
de Edifício Ramada.
A comitiva contou
com a presença do Pre
sidente do Conselho
Directivo do Instituto
Nacional de Habitação, Eng.° Teixeira
Monteiro, em representação do Secretário
de Estado da Habitação, do Director do INH
Porto, Eng.° Defensor de Castro, o executi
vo camarário, assembleia municipal, junta de
freguesia e demais entidades.
O acto oficial de inauguração começou
com a visita a algumas das habitações ten
do-se constatado que a maioria das famílias
já tinha procedido à mudança. O contenta
mento e a satisfação estavam estampados no
rosto dos novos moradores que reiteraram
a alegria pela nova etapa de vida que miei
am.
“Desejamos aos novos moradires as boas-vin
das à nossa freguesia mani/istando a disponibilida
de da Junta de Freguesiapara vos apoiar na resolu
ção deproblemas que existam”— palavras do Pre
sidente da Junta de Cernadelo, Eng.° Eduar
do Taveira. O Vice-Presidente da Câmara de
Lousada, Dr. Pedro Machado após ter dado
as boas vindas salientou que “esta é só uma
das vertentes que a autarquia CO/Oca à disposição

dos munícipes tendo ciii vis
ta uma melhoria da quali
dade de vida. Nãojiquem
satisfeitos só com a nova
casa. Vão mais além de
forma a proporcionar aos
vossos filhos um futuro
iiiais promissor’
O autarca salientou
Outras áreas de inter
venção da autarquia que têm como prin
cipal finalidade proporcionar uma vida me
lhor às gerações mais novas, enunciando os
apoios no campo da educação, do desporto,
da acção social, entre outras.
“Para o INH é sempre com muita satisfação
que assistimos estes momentos dado que sinflcam
melhorias consideráveis na qualidade de vida de
mintas pessoas”
afirmou o Eng. Teixeira
Monteiro, Presidente do Conselho Directivo
do INH.
—

“O Instituto Nacional da Habitação felicita a
Cá,i,ara de Lousadapelo apoio que tem dado com a
finalidade de proporcionar à população melhoria na
sua qualidade de zida, nomeadamente no que
concerne à habitação”- acrescentou o Eng.°
Teixeira Monteiro. Seguiu-se um Verde de
Honra oferecido pela Junta de Freguesia de
Cernadelo. Os contratos de arrendamento
efectuados são válidos por cinco anos po
dendo ser renovados automaticamente por
períodos de três. Para os interessados, após
o primeiro contrato, é possível procederem
à aquisição da habitação. A autarquia adqui
riu 90 fogos destinados a habitação social,
localizados nas freguesias de Cernadelo,
Lustosa e Meinedo. Com esta iniciativa é in
tenção da autarquia suprir as situações mais
complicadas ao nível de carência habitacional
e melhorar a qualidade de vida da popula
ção. Entretanto, decorrem os processos de
selecção das famílias para as habitações das
freguesias de Lustosa e Meinedo.

para recenseamento
das aves
O Vereador da Protecção Civil,
Prof. José Santalha, reuniu com OS pre

sidentes de junta de freguesia de modo
a esclarecer e sensibilizar os autarcas
para a questão do recenseamento das
aves.
O Vereador salientou que “esta ac
fão teve Como propósito má.vimo ilha
sensibiliação para a importância de proce
der ao recenseamento das aves, que é gratuito

e deve ser rea/iado

na Junta

de Freguesia”.

Na reunião esteve também presen

te o veterinário municipal no sentido
de esclarecer as dúvidas e “sempre com
o intuito

de

tião el/armar a população”,

como afirma o Vereador da Protec
ção Civil. Ainda de acordo com o

autarca “esteprocesso é responsabilidade de
todos nós e não somente de alguns”.
Deste modo, o Vereador da Protec
ção Civil deixa como conselhos à po
pulação “uma vigi/âizcia maior rios animais,
quando encontrar animais mortos, /bra depro
priedades, contactar o vete,inário municzpa/
e ao comprar aves verificar se estão cei7’ficadas e z’du7mi das”. O autarca adverte ain
da que o período de maior risco po
derá ocorrer no Outono quando as
aves migrarem.

Dia Mundial
da Arvore e da Floresta

sidades mais prementes ‘

De um modo mais concreto é através da
criação de lugares em creches, permanência
dos idosos em suas casas, aumento do nú

mero de lugares nos centros de dia e apoio
domiciliário. A estes factores acrescenta-se
a intenção de criar novas condições para
pessoas com deficiência, aumentando as res
postas ao nível de residenciais e centros de
actividades ocupacionais.
As verbas deste programa, que tem a
duração de quatro anos, são provenientes dos
jogos sociais da Santa Casa da Vtisericórdia
e podem financiar projectos de Instituições
Particulares de Solidariedade e Segurança
Social, com 75 por cento de compartici
pação, e também a rede privada, como po
dem ser associações, colégios, entre outros,
com 50 nor cento.

Cerca de 92 jovens de
Lousada participaram
nos XV Jogos Interna
cionais da Juventude,
que decorreram na cida
de inglesa de Bur) entre
os dias 25 e 27 do mês
passado. Os jovens fo
acompanhados pela
ram
delegação oficial da
autarquia composta pelo
Presidente da Câmara,
Dr. Jorge Magalhàes, o
Vereador do Desporto,
Prof. Eduardo Vilar, e o
Presidente da Assem
beia Municipal, Dr. Má
rio Fonseca.
As equipas de Lousada participaram nas modalidades de nata
ção, pólo aquático, futebol de 11 e de 7,
basqueteb&l, atletismo, ténis de mesa e
hóquei, coin cerca de 600 jovens envolvi
dos. Esta edição dos Jogos contou, para
além de Lousada e Burv, com a participa
ção de Tulie e Angouleme, França,
Schorndorf, Alemanha, Dueville, [tália, e
Rentena, Espanha. A cidade que vai orga
nizar os Jogos Internacionais da Juventu
de, no próximo ano, é Duevilie, na Itália.
No final dos Jogos o Presidente da Cá-

A Câmara de Lousada assinalou as co
memorações do Dia Mundial da Arvore e
também da Floresta, com a entrega de um
arbusto medronheiro a cada estabelecimen
to de ensino do concelho.
O Vereador do pelouro do Ambiente, Dr.
Pedro Machado, esteve presente na entrega
dos arbustos na EBI e jardim-de-infância da
Boavista, onde foi recebido por dezenas de
alunos dos dois estabelecimentos de ensino.

mamente notó,io e que nos
permite pensar que o es
forço realigado aquando
da recepção de outrospaí
ses em Loiisada está a
mostrar bons resultados.

Istoporque o nosso conce
lho é considerado um bom
exemplo na organi.çação
destes even/os”

Para o Vereador do
Desporto, Prof. Eduar
do Vilar, “estes jogos
constituíram um desafio
para a cidade organi
gadora, mas também
para as outras que partiaparam”. O empenho
e dedicação de todos
os professores e monitores envolvidos
neste projecto foram também ponto de
destaque, bem como, a disponibilidade das

mara de [ousada, Dr. Jorge Magalhães,
salientou que “a participação dos jovens neste
encontro é determinante para que se possa jàlar
necessidade, neste mundo ,glo bal, dos
de sucesso.
nossosjovens manterem o contacto com pessoas da
mesma idade e de paires di/irentes torna-se impe
,-iosn”. Para tal, o autarca realça que a
viara te))) tido, ao longo destas 1 5 edicies, um
papel impor/ante que é 1)0111 destaca,”. O Dr.
Jorge Magalhões sublinhou ainda “o impor
tantepapel das autoridades locais no acolhimento
aosjoi’ens e comitivas oficiais, de um modo extre

escolas envolvidas. O Prof. Eduardo Vilar
que salientou ainda “a alegria e entusiasmo
e/a delegaçilo por/ugulesa que se c/is/iqgui,e pela sela
interi’e,ucáo e animacao’’.
O Dr. Mário Fonseca, Presidente da
Assembleia Municipal, salientou que “esta
i,uciatie’a contribua para o dese,ic’oliime,uto das ca
pacidades dosJovens lousadenses, co,ufenndo um novo
co,uhecime,eto de outrospaíses e outras pessoas”.

Projecto Comenius na EB2,3 de Caíde de Rei
A EB 2,3 de Caíde de Rei recebeu na última semana de Maio
uma turma de alunos estrangeiros oriundos do Reino Unido, Ir
landa, Itália e Alemanha. Durante cinco dias, jovens estrangei
ros, com idades entre os 11 e 14 anos, conviveram e participaram
em actividades promovidas pela Escola.
Entre as visitas efectuadas destaca-se a passagem pelo Es
paço AJE, onde a Vereadora dajuventude, Dr. Cristina Moreira,
destacou a importância da iniciativa este encontro permite uma
troca iiiuítuja de e.\periéncias, saberes e de e.xperimncias. zl Qiiiara assu
me-se como parceiro na dinamigação destes m/erccím/no, rendo de destacar
“

[ousada adere ao Pares
Terminou o prazo para a apresentação
de candidaturas referentes ao Programa de
Alargamento da Rede de Equipamentos So
ciais (PARES), do Ministério do Trabalho e
da Solidariedade Social, que pretende fun
cionar como reforço da protecção social de
modo a combater a pobreza e actuar tam
bém ao nível da protecção da família. Deste
modo, é objectivo do PARES “investir e
apoiar os equipamentos mais necessários, nas re
gióes e valências onde foram diagnosticadas neces

Jovens de [ousada nos Jogos Internacionais

o facto de, na mesma altura que, este grupo visita o concelho existe uma
delegação de Lousada que está iii Inglaterra a partiaar nos Jogos Inter
nacio,uais da Juventude
Acresce referir que, todos os estabelecimentos de ensino do
Agrupamento Este Lousada, participaram nas iniciativas onde
se incluem representações teatrais, provas desportivas, realização
de trabalhos manuais, dança, entre outras.
Este projecto foi aprovado em 2004 e prolonga-se por três
anos tendo como principal compromisso manter a boa forma
física. Neste âmbito, o tema para este ano foi “vida saudável”.
‘

Mais de 2 mil alunos nas Jornadas da Ciência e Tecnologia

Quiosques e Espaço TIC
Durante dois dias funcionaram os quiosques, no salão polivalente dos Bombeiros
Voluntários, e o Espaço TIC, na Biblioteca Municipal, passando pelos dois mais
de 2 mil alunos do 1.0 ciclo e respectivos docentes. A opinião é generalizada,
para professores e alunos, relativamente à importância desta iniciativa.
QUIOSQUES

A autarquia organizou a sexta edição
das Jornadas da Ciência e Tecnologia, en
tre os dias 17 e 19 de Maio.
Na sessão de abertura o Vice-Presiden
te da Câmara, Dr. Pedro Machado, subli
nhou que esta iniciativa é “a consolidação do
ensino e.xpenmental das ciências no nosso

conce

Ibo e constitui um espaçoprizilegiadopara a refle
xão sobre um tema de rande actualidade”
A Dra. Maria Antónia Marques, Direc
tora do Centro Educativo do Tâmega, re
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feriu que “Lousada é um concelho de referência
na educação, pois reconhece que ela é o motor de

tudo o que nos rodeia”.
O primeiro painel esteve a cargo do Dr.
José Precioso, da Universidade do Minho,
que abordou o tema “Educação para a
saúde prevenção do consumo de tabaco
na escola”. “Educação para a sustentabili
dade do planeta contributo da escola para
a educação e desenvolvimento sustentá
vel” foi o tema apresentado pela Dra. Te
resa Vilaça, do Instituto de Educação e
—

—

Psicologia, da Universidade do Minho. A
Dra. Ana Amélia Carvalho, também da
Universidade do Minho, apresentou o
tema “Integração curricular das TIC
integração curricular da xveb: saber cons
truir e partilhar on-line”. O Dr. António
Costa, do Instituto Superior de Engenha
ria do Porto, apresentou o tema “Recur
sos para a sustentabilidade da comunida
de educativa”.
A última intervenção esteve a cargo do
Dr.João Correia de Freitas, representante
do Ministério da Educação, com o tema
“Integração curricular: alunos, professo
res, computadores, rede e Internet na es
cola”. Relativamente à realização das jor
nadas o Dr.João Correia de Freitas salien

Lurdes Coelho
professora, EB1 S. Miguel
Qual o tema da EB1 de
S. Miguel?
O nosso tema está rela
cionado com as experiên
cias através da água. É um
tema objectivo e concre
to, relacionado com o es
tudo do meio, para que os
alunos consigam trabalhar
no dia-a-dia.
Qual a importância da

—
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participação nesta actividade?
Os alunos ficam com um maior coniiecimento da realidade, sen
do uma mais-valia para todos eles. Este é um modo de aprender
mais de uma forma agradável e lúdica.
O que pensa destas Jornadas?
A realização destas jornadas é muito positiva. No entanto, fico
triste ao verificar que há pouca adesão dos professores.

tou que “é sempre positivo que sepromola en

contros em torno da ciência e da tecnolqgia. E
também agradcíiel verificar que a maioria dospar
ticipantes éprofessoi; que é sempre um aluno que
está permanentemente a aprender, pois te))) neces
sidade de se manter aciualiado”.

Cristina Pinto
professora
EBI de Bouça-Cova,
Qual a importância da
participação nesta activi
dade?
Esta actividade é muito mo
tivadora e enriquecedora.
Os alunos gostam muito de
informática e de poder apli
car os seus conhecimentos
num espaço fora da sala de
aula.
Que actividades têm de
senvolvido durante o dia?
Estamos no espaço TIC e depois vamos visitar os quiosques.
Que actividades costumam desenvolver?
Todos os alunos têm acesso ao computador, dado que existe um
em cada sala de aula e costumam fazer pesquisa na internet e
escrever textos. Uma vez por semana têm aulas na própria escola
e também usufruem de seis tempos na EB2,3 de Lustosa em
actividades extra-curriculares.
O que pensa destas Jornadas?
As jornadas são enriquecedoras a todos os níveis, dado que se
aprende e ensina muitas coisas a, adquirem conhecimentos e con
vivem com alunos de outras escolas.
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Festa de Encerramento das actividades extra-curriculares
Entre os dias 19 a 26 deste mês realiza-se
a festa de encerramento das actividades ex
tra-curriculares que decorrem nas escolas do
1.0 ciclo do concelho.
A Praça das Pocinhas é o palco escolhi
do para os alunos apresentaram, a toda a
comunidade, alguns trabalhos realizados ao
longo do ano. O início dos espectáculos está
marcado para as 21h00.
Assim, a noite de segunda-feira, dia 19, é
animada pelo Agrupamento Este Lousada
que tem como tema “Costumes e Tradi
ções”, com apresentação de marchas popu
lares. As músicas do mundo são o mote para
a noite de terça-feira, dia 20, com a partici

pação dos alunos dos prolongamentos e ain
da as crianças dos jardins-de-infância que fre
quentam o ensino coadjuvado.
O Agrupamento da Boavista, Silvares, é
a atracção principal da noite de quarta-feira,
dia 21, com a apresentação de iniciativas sob
a temática da alimentação.
A festa do Agrupamento Norte está
marcada para o dia 23, sexta-feira, no cam
po de futebol do Centro Cultural e Recrea
tivo de Lustosa. O tema é o ambiente.
Na segunda-feira, dia 26, é a vez do Agru
pamento de Lousada Centro apresentar as
suas iniciativas tendo como temática as es
tações do ano.
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ESPAÇO TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação)
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Andreia Martins, EB1 Bouça-Cova, Lustosa 2.° ano
Qual o tema da participação da sua escola?
É o Clube da Matemática. As pessoas podem participar fazendo
vários jogos no computador.
Qual a importância da participação nesta actividade?
Acho importante aprender coisas novas, como o gira vólei, jogo
da glória e as experiências com água.
A organização do quiosque deu muito trabalho?
Um pouco, pois tivemos que ajudar a professora.

Rui Ribeiro, EB1 Sta. Margarida 3.° ano
Qual a importância da participação nesta actividade?
Acho muito importante, pois aprendo muitas coisas. Estou a es
crever um texto e aprendi a fazer parágrafos.
Que actividades tem desenvolvido durante o dia?
Vou escrever o texto e gravar numa pasta que já criei. Vou tam
bém navegar na internet.
Na escola tem acesso ao computador? Que actividades cos
tumam desenvolver?
Sim. Costumamos enviar e receber mensagens, escrever textos e
navegar na Internet.
-
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