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Entrega das habitações
sociais em Cernadelo
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IC251A42 e Ali
reforçam centralidade
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Núcleo Educativo de Boim
a funcionar em Setembro
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Aumento da rede
de água e saneamento

Boas práticas na educação
Conheça Lousada pela Rota Gourmet e Rota dos Petiscos
Carta arqueológica em preparação
Abertas candidaturas para o Urbcom
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Ai 1 aberta ao público
O troço da Ali, desde o Nó de Caste
lões da A4 até ao Nó de Felgueiras, em
Rande, com passagem por Lousada está aber
to ao público desde o dia 18 de Janeiro.
Na cerimónia de abertura, o Secretário
de Estado Adjunto das Obras Públicas e das
Comumeaçóes, Paulo Campos, detendeu que

cbado, “a eutrada e’ufuaciona

“trata-se, no seu coqjeaito, de um dos maiores e mais
i’eg realigados nesta
ambiciosos iniestimenlos
região do Pais. O descaro!i imeato sócio-ecoaóimco
desta regido depende e/li muito da qualidade das
estruturas rodoviárias”.

O troço da AI 1 inaugu
rado tem uma extensão dc
15 quilómetros que se dividem em dois
sublanços. O primeiro que liga Felgueiras a
Lousada com seis quilómetros e o segundo
entre Lousada e o 1P4/A4 com nove quiló
metros.
A via foi construída pela Acnor Auto
Esttadas do Norte de Portugal, orçada cm
74 milhões de euros. São vátias as portagens
ao longo do novo troço: Felgueiras (Rande/
Felgueitas), Lousada (Alvarenga/Lousada),
na intersecção com a EN15 (Cuide de Rei!
Lousada), e com a ENZI 1 (Recezinhos 5.
Mamede/Penafiel). Através
desta via torna-se mais rápi
do o acesso ao Grande Por
to, Felgueiras e Vizela, estan
do pata breve programada a s
ligação à A7, a sul de Guima
tàes ligando também a Trásos-Montes e Espanha.
O valor cobrado entre
Felgueiras e Lousada (1C25),
com uma extensão de seis
quilómetros é dc 0,55
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Os sublanços inaugurados da Ali, per
mitem uma ligação enttc Felgueiras e
Lousada e ainda ao 1P4, numa extensão de
i4 kms de auto-estrada. A conclusão da AI 1
com a cononuação de Felgueiras até ao Nó
de Calvos, passando por Vizela, está ptevis
ta para este mês.
De acordo com o Vice-Presidente da
Cámata Municipal de Lousada, Pedto Ma
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uieato da A 11 s/gniJica ama
excelente oportunidade porque
estamos perante a/lia acessibili
dade extraordinariamente rele
jante para a fixação de noras
unidades empresariais
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cêntimos. No que respeita ao ttoço entre
Lousada IC25) e a A4-1P4, com nove qui
lómetros com um valor de 0,60 céntimos.
Com este novo troço totalizam-se 160
quilómetros de auto-estrada, faltando ape
nas mais dez pata a conclusão da concessão
norte da Acnot.
Após a conclusão desta nova via a popu
lação pode chegar mais faedmente até Ca
beceiras de Basto e Ribeira de Pena ou, a
Guimarães, Braga, Bareelos, Vila Nova de
Famalieão e Póvoa de Lanhoso.
Até ao final do mês de Junho prevê-se
que os acessos à auto-esttada em Lousada
estejam eoneluídos.
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Obras no lC25 prosseguem
Na freguesia de Covas decotrem as obras para a cons
trução de uma nova via junto à actual ligação à escola que
vai entroncar na via que liga ao Centro de Figueiras. En
contra-se em construção uma passãgem inferior à autoestrada com ligação à igreja e outra à escola.
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As obras no 1C25/A42, que efec
tua a ligação a Paços de Fetreira,
prosseguem com a duplicação do
número de faixas existentes o que
origina a alteração do troço em al
guns locais. Esta via tem como ob
jectivo estabelecer a ligação de Lou
sada à A42 (ligação a Alfena).
Em virtude das alterações
efectuadas no alargamento do traça
do estão contemplados restabe
lecimentos em algumas freguesias.
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Em Figueiras está a ser cons
truída uma passagem inferior de
ligação do lugar de Além de
Cima ao de Além de Baixo. Nas
proximidades da actual escola
do 1 .°cielo, que vai ser demoli
da, está prevista uma passagem
supenor e o restabelecimento do
caminho existente até ao cemi
tério, Está em execução uma
passagem agrícola junto ao ca
minho de Sendão.

Sobre o Rio Mesio decorrem obras para a construção
de um viaduto com cerca de um quilómetro desde as pro
ximidades das antigas instalações das Caves do monte,
Souscla, até à Quinta de Lourosa. A estrada municipal de
ligação à Otdem vai ser restabelecida com uma ligação na
zona da Lama Grande e ainda uma nova via de ligação
entre Sousela e Silvares devido à supressão da actual es
trada na zona da Bregada, Ordem.

mmrziz

Variante Urbana
Está a decorrer a primeira fase das obras da construção da
Variante Urbana. Foram iniciados os trabalhos de decapagem e
desmatação da área. Neste momento, estão a ser realizadas inter
venções ao nível da drenagem de águas pluviais na zona onde
será construída uma rotunda, junto à EBI de Cristelos. Estas
intervenções são realizadas por administração directa e o valor
ronda os 45 mil euros.
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Campos Multifuncionais
Os trabalhos prosseguem na construção dos Campos
l\lultifuncionais que integram o Complexo Desportivo de
Lousada. Neste momento estão a ser concluídos os balneários e
executados trabalhos de arranjo da área envolvente aos campos.
A obra, que ultrapassa os 2 milhões e 500 euros, prevê ainda
a construção de dois campos, salas e gabinetes de apoio. Está
prevista a conclusão para o mês de Junho.
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Ligação à Zona Industrial
de Lustosa
A autarquia vai iniciar os trabalhos, no próximo mês de Julho,
para estabelecer a ligação da Zona Industrial de Lustosa até à
vila. A obra está orçada em cerca de 4 milhões e meio de euros.
Esta via tem a particularidade de permitir uma ligação ao nó
de acesso às novas vias 1C25/A42 e IP 9/Ali, facilitando tam
bém uni mais rápido acesso à freguesia de Sto. Estêvão.
Esta via de ligação confere toda a importância para o desen
volvimento económico e social de toda a zona norte do conce
lho, bem como o impacto decisivo para a zona industrial de
Lustosa. Através desta nova via é possível um escoamento mais
rápido do trânsito.
A nova estrada terá dois tipos de perfis transversais, sendo no
início e fim do traçado com berma de Imerro e meio e faixa de
rodagem de sete metros e o outro perfil transversal prevê a cons
trução de unia via de lentos no sentido ascendentes. A velocida
de máxima para circulação é de 70 quilómetros por hora.

Melhoramento
e alargamento do parque escolar
Decorrem as obras de construção do Nócleo Educativo de
Boim, prevendo-se a entrada em funcionamento no início do
próximo ano lectivo. A infra-estrutura, composta por dois pisos
com 10 salas destinada a alunos do ensino pré-primário e do 1.0
ciclo, está orçada em cerca de 700 mil euros.
Têm sido realizadas vánas obras de melhoramento em alguns
estabelecimentos de ensino do concelho. Fí disso exemplo a EB lde
Sub-Ribas, em Meinedo, onde foram construídos anexos e colo
cado gradeamento.
Na EB 1 de Aparecida, no Torno, foram realizadas obras para
colocaçào de gradeamento na área envolvente da escola.
No jardim-de-infância de Penas, em Lustosa fora efectuadas
obras de rectificação e beneficiação, tendo em vista a abertura de
uma nova sala no próximo ano lectivo.
Durante a paragem para férias da Páscoa a autarquia vai reali
zar obras de beneficiaçào na EBI de Romariz, em Meinedo.

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 aumento significativo
dos índices de cobertura do concelho.
-
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Foi aberto concurso público para a
substituição da conduta adutora de água,
desde Lodares até ã Rotunda daJuventu
de, na continuidade da intervenção reali
zada, no ano passado, desde Novelas,
Penafiel.
Devida à ocorrência de roturas suces
sivas a jusante da substituição efectuada é
necessario instalar urna conduta em ferro
fundido com um maior diâmetro.
De acordo com o Vereador do Ambi
ente, Dr. Pedro Machado, “a substituição da
conduta deve estar concluída atlas verão de modo
a acatite/arpossíveis roturas provocadas pelo au
mento do consumo”
O valor estimado para a execução dos
trabalhos ronda os 380 mil euros e será
ainda aproveitada a oportunidade para ins
talar o colector de águas residuais, fibra
óptica e águas pluviais.
Decorrem as obras na EN106-1, entre
a Rotunda da Juventude e o lugar de La
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goas, na freguesia de Nevogilde, para a
construção da rede de drenagem de águas
residuais.
Esta obra está orçada em cerca de 120
mil coros e vai anteceder a intervenção a
efectuar pela Empresa Estradas de Por
tugal tendo em vista melhoramentos na
via.
A rede de saneamento vai, posteriormente, ser ligada a uma Estação de Águas
Residuais (ETAR) compacta a instalar pro
visoriamente em Nevogilde.
De acordo com o Vereador do Pelouro
do Ambiente, “a realig’acào desta obra é uma
oportunidade que não se podia deiperdicar uma
veg’ que sigçãfica uma redução dos custos devido a
tinia intervencáo a ejectuar pelas Estradas de
Portugal, ao nível da pavimentação. como aliás
irá suceder co,i, outras estradas nacionais
Dentro em breve, a autarquia vai ter ao

seus dispor diversas ETARs a instalar
pelas Águas do Ave em diversos locais do
concelho.
“Estas infra-estruturas a instalar são provi
sórias estando previsto que, em 2009, sejam
desactivadas efectuando-se a ligação definitiva de
toda a rede e destinam-se, fundamentalmente, a
resolver de imediato algunspontos c,iticos na área
do saneamento” -palavras do Vereador do
Ambiente.
Para breve está agendada a instalação
de ETAR’s pa
ra as freguesias
de Nespereira e
Boim. A fre
guesia de Maci
eira vai tam
bém usufruir
de urna ETAR
ainda no decor
rer deste ano,
tal como Caíde
de Rei.
No lugar da
Plaina, fregue

sia de Figueiras, decorrem as obras pata o
alargamento da rede de abastecimento e
drenagem de águas residuais. A obra tem
um valor aproximado de 106 mil euros,
tendo como data prevista de conclusão o
mês de Junho.
Provisoriamente, a rede em censtrução
vai ser abastecida pot Paços de Ferreira
devido à sua proximidade e pela não exis
tência de estrutura concelhia no local.
Em Maio, iniciam-se as obras na fre
guesia de Lustosa para a construção de
rede de abastecimento de água e sanea
mento. A intervençao encontra-se em fase
de adjudicação e está orçada em mais de
um milhão e 700 mil euros. A intervenção
inclui a execução dc rede, movimento de
terras, instalação de todos os acessórios
complementares ao funcionamento, repo
sição de pavimentos.
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Os pedidos de ligação á rede de abas
tecimento de água aumentam significati
vamente implicando a execução de várias
extensões.
Nas freguesias de Meinedo e Caíde dc
Rei, encontram-se em fase final as obras
de extensão da rede. Realizadas por admi
nistração directa, estas intervenções tem
como valor estimado cerca de 34 mil euros.
Em Lustosa são várias as intervenções
para a extensão da rede executadas por
administração directa tendo como valor
estimado cerca dc 105 mil euros. As inter
venções abrangeram o loteamento da ha
bitação social, as proximidades cio reser
vatório de Lustosa e ainda as imediações
da extensão do Centro de Saúde.

Complexo Desportivo
Uma nova atitude no Desporto
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O uue eles pensam

“Portugal está mais rico” (Secretá
rio de Estado da Juventude e Despor
to, Dr. Herminio Loureiro)
“Este estádio é, sem dúvida, um dos
melhores da Europa” (Presidente da
Federação Polaca de Hóquei)

“Este Estádio merece receber as me
lhores equipas do mundo” (Leandro
Negre, Presidente da Federação Eu
ropeia de Hóquei)

«Penso que este é dos melhores Está
dios de hóquei, ou até mesmo o melhor”
(Prof. Doutor José Eduardo Pinto da
Costa, Presidente da Assembleia Ge
ral da Federação Portuguesa de Hó
quei)
“Esta é uma obra peifrita” (Bjõrn
isberg, Director do torneio Campeo
nato Europeu de Hóquei)
-

O Estádio Municipal de Hóquei foi inaugurado em 21 de julho de
2003 e a assume-se como infra-estrutura única no pais, com piso de
relva sintética, edifício de apoio e bancada coberta com capacidade
para mil espectadores. Existem apenas mais três infra-estruturas com
condições e categoria semelhantes, localizadas em Madrid, Barcelona
e Sidney. A obra foi co-financiada pelo PONorte e Instituto Nacional
do Desporto. No edifício de apoio foram construídos dois pisos para
dormitórios com cerca de 40 camas, salas de convívio e cozinha, O
Estádio Municipal de Hóquei é frequentemente escolhido como local
de realização de provas nacionais e internacionais.

1 ADL na Holanda

A equipa de hóquei em campo da
Associação Desportiva de Lousada
(ADL) esteve presente na Holanda, no
final do mês passado. A equipa ficou
classificada em 6.° lugar.
Na modalidade de hóquei de sala, a
equipa da ADL obteve o 1.0 lugar, com
um total de 15 jogos e outras tantas vi
tórias.
A Equipa de Lousada ficou ainda
classificada em 2.° lugar na Super Taça
de Hóquei em Campo.
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Competições internacionais no Complexo
Nos dias 7 e O de Abril, sexta-feira e
domingo, respectivamente, vai realizar-se
um Torneio Interna-cional de Hóquei em
Campo. A iniciativa conta com as partici
pações de equipas da Escócia, País de
Gales, Portugal, na categoria de sub-21, e
também a equipa da Associação Des
portiva de Lousada (ADL).

TAÇA DAS TAÇAS
DE HÓQUEI
A autarquia conjuntamente e a Associ
ação Desportiva de Lousada vão organi

zar a Taça das Taças de Hóquei em Cam
po entre os dias 14 e 17 de Abril.
O torneio, realiza-se no Estádio Mu
nicipal de Hóquei de Lousada, com a pre
sença confirmada de equipas de Portugal,
Dinamarca, Hungria, Ucrânia, País de
Gales e Finlândia.
De acordo com o Vereador do pelouro
do Desporto, Prof. Eduardo Vilar, “a qíta
lidade do Estódio íwumcipal de Hóquei é com
provada e reiterada sempre que o Complexo de
Luusada é escolhido para a reiliacões de tornei
os de alta competicóo”.

Espaço Artes, Juventude e Europa

No dia 6 de janeiro, o Espaço AJE vol
tou a abrir as portas ao público com as
pecto renovado e especialmente dedicado
às Artes, Juventude e Europa. Neste Es
paço, a população tem acesso a um local
de lazer e ocupação dos tempos livres mas
também de cultura e valorização pessoal.
O Presidente da Câmara, Dr. Jorge
Magalhães, definiu este local como “um
espaço multidisciplinar onde cadajovem tem um

papel determinante’ A Vereadora da Acção
Social, Dra. Cristina Moreira, acrescentou
ainda que este espaço “é destinado a todas as
associaçêes epoptilação mais os menosjovem
Durante a sessão de inauguração pas
saram vários jovens lousadenses de suces
‘

so que deram o seu testemunho
acerca da actividade que desenvol
vem na área do desporto, música,
artesanato, educação e até mesmo
pessoas portadoras de deficiênci
as. Ainda no decorrer da tarde foi
realizada uma passagem de mode
los com manequins e lojas do con
celho e a apresentação da colec
ção de Carla Rafael, uma estilista
lousadense.
O espaço tem especial atenção
à juventude e, por isso, dispõe de vários
serviços como é o caso do gabinete de
apoio à sexualidade juvenil, gabinete de
apoio psicológico, gabinete de apoio à for
mação e ao emprego para jovens e empre
gadores e um outro dedicado ao banco do
tempo e bolsa de voluntariado jovem.
No Espaço jovem é ainda possível usu
fruir de um espaço de exposições, aceder
às novas tecnologias de informação e co
municação, participar no conselho jovem
estudante e visitar o Espaço Europa, com
um núcleo de publicações periódicas
fornecidas pela União Europeia. O Espa
ço AJE funciona de segunda a sexta-feira,
entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 17h30.

Intercâmbio na Alemanha
A autarquia esteve representada num
intercâmbio realizado pela Federação de
Associações Juvenis do Porto e pelo Es
tado da Baviera, Alemanha, no passado
más de Dezembro.
A comitiva portuguesa teve oportuni
dade de visitar o Centro Internacional de
Cultura IKUBEZ, que tem um importante
papel na integração dos imigrantes ao ní
vel social. Os três portugueses visitaram
também o Centro de Juventude Frente
-
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79, que congrega 26 centros de juventude
que prestam apoio e informação, realizam
intercâmbios e seminários, assumindo um
papel essencial na politica da juventude.
Para a Vereadora da juventude, Dra.
Cristina Moreira, “esta iniciativa é milito im

portante, dado que envolve o nosso concelho, que
jáfe as honras da casa em Novembro passado
aquando da estada de uma comitiva alemã que se
deslocou até Lousada para tomar conhecimento
do que sefaia ao nível dajuventude
‘

Alunos da Secundária expõem no Espaço AJE
As turmas do 12.° G e do 10. 1, da área
de artes da Escola Secundária de Lousada,
realizaram duas exposições de pintura que
estiveram patentes no Espaço AJE.
A propósito desta iniciativas, que

bilizaram vários jovens do concelho, a
Vereadora da Juventude, Dra. Cristina
Moreira, frisou a “qualidade técnica dos tra
balhos é reveladora daspotencialidades dosjovens

artistas lousadenses”

Comemorações
do Dia da Europa
A autarquia
comemora mais
uma vez o Dia da
Europa, no pró
ximo dia 9 de
Maio.
A manhã é
dedicada à fina
líssima das Olim- /1
píadas da Euro
pa, uma prova de
âmbito regional
onde estão repre
sentadas todas as escolas secundárias do
Vale do Sousa. A primeira fase deste con
curso é realizada no dia 29 de Março, fun
cionando como uma pré-eliminatória.
Pelas 15h, realiza-se um colóquio, no
Espaço AJE, intitulado “A Europa, que
oportunidades”. Esta iniciativa conta com
a presença de um representante do Cen
tro jacques Delors que vai também dar a
conhecer as várias oportunidades para es
tudar e trabalhar na União Europeia.
A parte final da tarde destina-se à en
trega dos prémios relativos aos três pri
meiros classificados das Olimpíadas da
Europa. A Vereadora da Juventude, Dra.
Cristina Moreira, destaca que “o Dia da
Europa surge como uma chamada de atençãopara
uma temática tão actual e complexa, ao mesmo
tempo.

Exposição
interactiva
de artesanato
e gralittis no AJE
A autarquia vai promover uma exposi
ção interactiva de artesanato e também um
concurso de grafittis, com inauguração
marcada para o dia 1 de Abril, sábado, pe
las 16h, no Espaço AJE.
No que respeita à exposição, esta vai
ter objectos de cestaria e bordados tendo
como novidade o facto de os jovens po
derem participar activamente na confec
ção de alguns artefactos. O concurso de
grafittis consiste em disponibilizar as pa
redes do Espaço AJE para os jovens da
rem largas à imaginação e decorarem o
local.
As duas iniciativas vão estar patentes
até dia 13 de Abril, de segunda a sextafeira, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.

Jovens de Sucesso

Os títulos ohtidos pelas equipas de pólo
aquático da empresa Lousada Século XXI
são significativos.
Miguel Ângelo é um jovem lousadense
de sucesso. Técnico de multimédia, traba
lha por conta própria e estuda à noite ape
sar das suas limitações físicas.

Os bordados de Lousada têm recebido
alguns prémios com os trabalhos realiza
dos pelo jovem artesão Felisberto Carva
lho.

Jorge Oliveira é o lousadense que se tem
destacado no atletismo. Com apenas 15
anos já acumula títulos de campeão regio
nal e nacional.
Para Pedro Costa, “a natação éagrande
paixão” sendo campeão nacional de nata
ção pelo EC.Porto.

Diana Martins é o nome da melhor da
Escola Secundária no ano 2004/2005. Os
bons resultados obtidos permitiram ace
der à Faculdade de Medicina.
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A Associação Desportiva de Lousada
assume-se como um dos embaixadores do
desporto, desde o futebol até ao hóquei
em campo passando pelo ténis de mesa.

Mélanie é o nome da jovem fadista
lousadense. Afirma que “cheguei até aquipor
sorte e com a ajuda de muitaspessoas, entre elas a
Cámara de Lousada”.

IA
Artur Teixeira é o jovem lousadense
campeão nacional de ralicross realça o
“apoio de toda a equipa em especial do mel/pai e
da minha mãe sem os quais nunca tinha consegui
do alcançar as vitória que tive”.

O)

e

Pedro Mendes é o jovem que luta pelos
seus sonhos. Aluno universitário de histó
ria da arte deixa um conselho: “Agora es
tou a realizar o meu sonho. Acho que cada um
deve seguir o que goste para se sentir realizado’
A secção de hóquei em campo da ADL,
masculina e feminina, continua a somar
títulos em competições regionais, nacio
nais e até internacionais.

Iniciou a sua actividade recentemente
e já conta com mais de 80 atletas federa
dos promovendo a prática do hóquei em
Daniel Alves representou a equipa de
Basquetebol do LAC, iniciados, e lançou
o convite aos jovens para praticarem.

!ÀA
A patinagem artística do LAC é outra
das modalidades praticada pelos mais no
vos com a realização de competições na
cionais em Lousada

Pedro Tiago, capitão da equipa de bas
quetebol do LAC, juniores, realça a difi
culdade em conciliar os estudos com os
treinos.

Ir
O Moto Clube abre as portas aos mais
novos com conselhos para uma condução
segura e com civismo.

Autarquia serve 1800 releições por dia a crianças
Desde o início cio ano, a autarquia tem a seu cargo a gestão
das cantinas escolares do 1.0 ciclo assegurando todo o processo
de confecção das refeições, desde a aquisição dos alimentos até
ao momento de as servir aos alunos. A autarquia fornece, dia
riamente, refeições a cerca de 1800 crianças por todo o con
celho. Todo o processo é centrado num Contrato programa esta
belecido com o Ministério da Educação, tendo em linha de con
ta o número de alunos, o horário, a qualidade das refeições e o
equipamento e meios usados na confecção.
O modelo estipulado pelo linistério da Educação prevê como
preço base 2.50 euros, sendo que aos alunos cabe o pagamento
de 1.34 curos. Neste processo, a autarquia e o Ministério assegu
ram o pagamento de 0.58 euros cada um.
Todos os alunos que beneficiam de escalão A estão isentos
do pagamento e os que auferem do escalão B pagam 0.67 curos.
O Vereador da Educação, Prof. Eduardo Vilar, salienta que

escolares tem decoriido bastante bem
“a autarquia estar a dar uma respos
pelo 71 Iimstério da Educaalo”.
impostas
competências
às
novas
ta efectiva

“o processo

de gestào das

can/mas

Acrescentando ainda o facto de
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VI Jornadas de Ciência e Tecnologia
A Câmara
promove as VI
Jornadas de
Ciência e Te
cnologia nos
dias 17, l8c 19
de Maio desti
nadas, a educa
dores, profes
sores e comu
nidade edu
cativa em ge
ral. O primeiro dia dc actividade, que decor
re no Auditório Municipal, é dedicado à com
ponente teórico_prática. Os dias 18 e 19,
quinta e sexta feira, respectivamente, são
destinados a actividades práticas no Espaço
AJE, Biblioteca Municipal e Bombeiros Vo
luntários de Lousada. De acordo com o Ve
reador das Novas Tecnologias, Prof. Eduar

do Vilar, “mais uma veg se espera uma grande
adesão por parte de docentes e alunos que de ano

para ano têm acedido ao convite da autarquia em
maior número”. Os quiosques, que decorrem

40 Bolsas de Estudo
para alunos universitários

no salão polivalente dos Bombeiros Volun
tários, têm como finalidade a presentação
de actividades experimentais na área das ci

vai decorrer nas salas
polivalentes da Biblioteca Municipal, onde
vão ser apresentadas sessões de trabalho práOcas em torno das Tecnologias de Comuni
cação e Informação. Neste local podem en
contrar-se grupos de trabalho com activi
dades próximas das competências básicas
das TIC, dinamizadas pelos docentes res
ponsáveis pelo projecto “Integração
curricular das TIC nas EBI”, no âmbito do
prolongamento dc horário e projecto
CBTIC@EB 1. As apresentações de comu
nicações vào ser efectuadas no auditório do
Espaço AJE. Todas estas actividades práti
cas decorrem nos dias 18 e 19.
As inscrições podem ser feitas no sítio
da Internet wwwcaaec.rcts.pt/jornadas2006.
ências. O Espaço TIC

A autarquia atribuiu Bolsas de Estudo a
40 jovens lousadenses que frequentam o en
sino superior. Num total de 25 800 coros, a
Câmara premiou os candidatos que reuni
ram algumas condições essenciais, como os
rendimentos mensais do agregado familiar
e bom aproveitamento escolar.
As bolsas de estudo foram divididas em
três escalões distintos. Deste modo, 16 jo
vens receberam 750 euros, Outros 12 alunos
650 euros e, por fim, os restantes 12 recebe
rem 500 coros.

Dados sobre educação
N° DE ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO:
34 Escolas Básicas do 1’ ciclo
33 Jardins-de-infância
4 EB2/3
1 Escola Secundária com 3’ ciclo do Ensino Básico

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES
Natação 5 Professores/ 1 aula semanal de 45 minutos
Inglês 16 Professores/ 1 aula de 90minutos e 1 aula de 45rninutos
semanais
Música 9 Professores! 1 aula semanal de 45minutos
Educação Física 5 Professores/ 1 aula semanal de 45 minutos
-

-

-

-

semanais

N° de alunos do 1.° ciclo
Um total de 2 835 alunos
Agrupamento de Escolas da Boavista
Agrupamento de Escolas Lousada Norte
Agrupamento de Escolas Lousada Centro
Agrupamento de Escolas Lousada Oeste
Agrupamento de Escolas Este Lousada

Sala de Estudo 14 Professores em média 90rninutos semanais para
turmas em Regime Normal; Em Regime Duplo da Manhã ou em
Regime Duplo da Tarde a média é de 90m + 90m + 45m semanais
Aulas TIC 13 Professores! 1 aula semanal de 45 minutos semanais
Jogos Lúdicos São os professores de Educação Física que desen
volvem com os alunos esta actividade. Só os alunos em Regime Duplo
beneficiam desta actividade.
-

638
478
438
572
690

-

-

Secretário de Estado da Educação visitou as aulas do prolongamento

“Lousada é um bom exemplo na educação”

O Secretário de Estado da Educação,
Valter Lemos, deslocou-se a Lousada, no
dia 6 deste mês, para uma reunião de tra
balho que teve como principal tema as au
las do prolongamento do 1.0 ciclo que de
correm há várias anos no concelho.
“T 7
enho a Lausada para aprender com o tra
balho que aqui tem sido desenvolvido” pala
vras do Secretário de Estado que realçava
-

o facto de “em Lvusada passa-se tudo ao con

tráeio. Em quase todas as regiões do país oprin
cipa/problema tem a ,ver co,,, o envelhecimento da
população. Aqui a nossa piincipa/ preocupação
passa por um reJbrço do parque escolar’
Para o Presidente da Câmara de Lousa
da, Dr. Jorge Magalhães, a aposta do mu
nicípio na educação surge com especial re
levância por se tratar de um dos conce
lhos mais jovens da União Europeia. “O
sucesso do trabalho desenvolvido tem contado sem
pre com aparticipação e colaboração das escolas e
os professores”- realçou o autarca.
O plano de intervenção educacional do
município de Lousada foi apresentado pelo
Vereador da Educação, Prof. Eduardo
Vilar, que enfatizou a aposta a longo pra
zo do executivo nesta área como forma
de combater o abandono e insucesso es
colar consolidado numa intervenção soci
al de apoio à família.
O 1.° ciclo foi eleito como uma das
principais áreas de intervenção com espe
cial destaque para as actividades que com-

põem o prolongamen
to de horário. Cerca de
1500 alunos, que se en
contram a frequentar
os 3.”s e 4.°s anos, das
34 EBI, são apoiados
por 61 professores na
realização de sete acti
vidades adicionais on
de se inclui a iniciação
ao inglês, a expressão
musical, a expressão fí
sico-motora, a natação,
as TIC (Tecnologias da
Informação e Comuni
cação), a sala de estudo e os jogos lúdicos.
(erca de 33 mil horas semanais em ac
tividades desenvolvidas no prolongamen
to do horário que têm como finalidade pro
porcionar “uma escola aberta a tempo inteiro

Em paralelo, a
autarquia desen
volve um plano
social de interven
ção orientado por
uma equipa de
técnicos especia
[izados na área da
psicologia e soci
ologia que pres
tam apoio às esco
las dos diferentes
ciclos e às entida
des locais tendo
como grupo alvo
as crianças, jovens e adultos que necessi
tam de apoio.
Na interrupção lectiva do Natal foi
efectuada uma avaliação ao desenvolvi
mento das actividades extra-curriculares
em Lousada onde é possível arahsar os ín
dices crescentes de satisfação.
Seguiu-se uma visita a algumas escolas
do concelho para acompauhar o desenvol
vimento das actividades cxtra-curriculares
com a presença da Directora Regional da
Educação do Norte, Coordenadora do
Centro da Área Educativo do Tâmega,

—

membros dos agrupamentos e executivo
camarário.
Em cada visita surgia sempre uma per
gunta em inglês respondida entusiastica
mente por todos com um “goodbye” ou
“bye, bye”.
Houve ainda tempo para algumas per
guntas lançadas de surpresas pelos alunos
como “how old are you” que deixaram o
Secretário de Estado a pensar.

“Pretendemos
avançar com o uue
iá existe auui”
No final da visita, o Secretário de Esta
do, Valter Lemos, era peremptóno “estou
muito satisfeito com o trabalho desenvolvidç ciii
Lausada. E um o/,timo exemplo apesar de

tirem dflcu/dades como em qualquer parte do
país. A colaboração entre os agrupamen
tos e a Câmara foi apontada como uma
das mais valia no sucesso do processo
educativo em Lousada que permitiu o ul
trapassar de muitas dificuldades. A deslo
cação a Lousada foi solicitada pela admi
nistração central já que “após contacto efectu
ado pela DREN e no stguimento da apresentação do projecto que a Cámara de Lousada efec
tuoti no Ministério da Educação ficou a vontade
“.

de verificar ilo terreno o seu desenvolvi,,iento”

acrescentou Valter Lemos.

—
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A autarquia em colaboração com enti
dades privadas ligadas ao sector turístico
vai lançar a Rota Gourmet e Rota dos Pe
tiscos, nos próximos dias 14 e 15 de Abril.
A Rota Gourmet inicia-se com um pe
queno-almoço no campo, na Casa de
Juzam, em Nevogilde, seguido de uma pro
va na gruta da Quinta da Tapada, em Ca
sais. Antes do almoço, na Quinta de
Cedovezas, é servido um aperitivo na Ade
ga Cooperativa de Lousada. O lanche tem
como cenário os jardins da Casa dejuste,
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 “OMatias’ em Vilar
do Torno e Alentém, serve um almoço tipico. A Quinta da Longra, em Santo Estê
vão de Barrosas, é a sugestão para uma
tarde calma seguida de um lanche.
De acordo com a Vereadora do pe
louro do Turismo, Dr.’ Cristina Moreira
“a autarquia lança o comi/e a todas as pessoas
para que i’enham conhecer 1//e/bar Lausada. O
conce/ho abre as suas portas aos visitantes e temi

hém a todos os /ousadenses que estejam diipostos
apassar um dia muito agradável visitando as casas

senhariais provando em uma de/as deliciosas igua
rias.”
As visitas são realizadas de modo indi
vidual ou em grupo, necessitando somente
de efectuar a reserva no local a visitar ou
no Posto de Turismo. Para os dias 14 e 15
de Abril, a Câmara dispombiliza autocar
ros para o transporte sempre que esteja reu
nido um grupo mínimo de 15 pessoas.
As iniciativas inserem-se num conjun
to de actividades que a autarquia tem vin
do a desenvolver no sentido de dinamizar
o turismo, com o intuito de “Descobrir
Lousada”.

Entrega de habitações sociais em Cernadelo
A autarquia adquiriu 90 fogos destina
dos a habitação social, localizados nas fre
guesias de Cernadelo, Lustosa e Meinedo.
A assinatura dos protocolos com as 17
famílias que vão ocupar o Edifício Ra
madinha, em Cernadelo, está marcada para
o dia 20 deste mês, pelas 14h30, no salão
nobre da Câmara. Uma semana depois, no
dia 8 de Abril, realiza-se uma visita ao lo
cal dando início oficial ao realojamento.
O Programa de Habitação So-cial Muni
cipal foi assinado com o Instituto Nacio
nal de Habitação em Setembro de 1995.
O realojamento das famílias residentes
em barracas ou em situações similares não
tem sido facilitada, dado que obriga à de
molição do espaço anteriormente ocupa
do. Com esta iniciativa é intenção da
autarquia suprir as situações mais compli
cadas ao nível de carência habitacional e
melhorar a qualidade devida da população.
De acordo com a Vereadora da Acção
Social, Dra. Cristina Moreira, “este éumgran
de investimentofinanceiro e social que a autarquia
tem levado a efeito e com o qua/pretende minorar
as carências existentes no conce/ho”. Ainda de
acordo com a autarca “o tra/mlho reaIiado
para apurar asfamílias mais carenciadas foi lo,,
mas existe a certe’a de que l’aipermitir uma
maior qualidade de vida aos lousadense incluídos
neste projecto que vão usujníir de excelentes habi
tações”.

Três locais para a Habitação Social
No total a autarquia de Lousada adquiriu 90 fogos. Em Cernadelo existem seis frac
ções do tipo 2 e 12 do tipo 3.
Na freguesia de Lustosa, o número de fracções é maior, sendo que existem 18 habi
tações tipo 2 e 22 do tipo 3, a que se acrescentam quatro lojas.
Por último, em Meinedo existem 12 fracções do tipo 2, 16 do tipo 3 e duas do tipo 4.
Para que se procederá selecção das famílias a alojar foi efectuado um diagnóstico das
necessidades habitacionais do concelho, visitas domiciliárias, entrevistas aos titulares
candidatos à habitação social e demais documentação necessária.
A Vereadora da Acção Social admite que “no início sentiu-se alguma es/ranhegu, porparte
das famílias, por este nolo conceito de habitação e, por isso, a autarquia elaborou um manual que
pretende dar um contributo para minorar as dflculdades’

Manual do Morador
A autarquia elaborou um “Manual do Morador” destinado às famílias que usufruem
da Habitação Social. As directrizes e orientações contidas no documento devem ser
respeitadas e visam as mais diversas áreas desde a conservação do empreendimento, de
modo a proporcionar dignidade às habitações e a garantir qualidade de vida a todas as
famílias aí residentes.
Neste documento
constam os direitos,
deveres, informações e
conselhos úteis para
uma convivência e
uma adequada manu
tenção e conservação
da habitação. Existem,
ainda, recomendações
quanto à manutenção
do espaço individual e
também do espaço co
mum, relações de vizi
nhança, entre outros
aspectos.
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População adere às iniciativas do Ambiente
A autarquia tem investido nas acções de sensibilização para a população apelando
à separação de resíduos. Em colaboração com a Suma Serviços Urbanos
de Meio Ambiente, ou de modo individual têm sido várias
as campanhas efectuadas no sentido de defender o ambiente.
-

500 toneladas de resíduos sendo uma tonelada e meia
resultante das madeiras e quatro toneladas de resíduos
verdes. O papel/cartão bateu o recorde com mais de
250 toneladas, seguido pelo vidro, com cerca de 190, e
em último, as embalagens de plástico e metal com 25
toneladas.
De acordo com o Vereador do pelouro do Ambien
te, Dr. Pedro Machado, “este tipo de iniciativas levadas a
cabo pela autarquia tem como propósito aprotecção do ambiente
e, neste sentido, a população de Lousada tem aderido em massa.

A autarquia tem como um dos principais alvos da
sensibilização os mais novos.
“Através da i’árias iniciativas os mais pequenos vão
interioriando as atitudes correctas para defesa e protecção do
ambiente salienta o Vereador do Ambiente.
Para a prática da separação tem contribuído, igual
mente, a existéncia dos mini-ecopontos domésticos que
facilitam a educação para a reciclagem.
“,

Campanhas
de sensibilização

a—

Lixoteca
para miúdos e graúdos

Os números apresentados
relativos aos dois últimos anos
comprovam a adesão da popu
lação às campanhas de sen
sibilização ambientais.
Em 2004, houve um incre
mento de 13 por cento em ter
mos de equipamentos de reco
lha selectiva disponibilizados
aos munícipes. No ano passa
do, foram disponibilizados pela
Suma mais 29 ecopontos no
concelho, tendo a autarquia in
vestido na colocação de pape
lões e embalões.
Actualmente, o concelho
tem cerca de 100 ecopontos e
mais de 30 vidrões, o que per
mitiu alcançar um rácio inferi
or a um ecoponto para cada 500 habitantes, conforme é preconi
zado a nível nacional.
No que respeita aos estabelecimentos de ensino, todos os
jardins-de-infáncia, eb’sl, ebs2,3 e Escola Secundária estão do

A Lixoteca tem visitado
várias vezes os estabeleci
mentos de ensino de todo o
concelho. Para o Vereador do
Ambiente “este é um modo de,
através dejo.gos, ensinar aos mais
novos as práticas correctas para
termos umplaneta mais sada,’el’.
Para além da visita às es
colas, o divertido autocarro
esteve estacionado no centro
da vila, durante dois dias na
época de Natal para que
toda a população, indepen
dentemente da idade, o visi
ta-se.
,

1

tados de mini-eeopontos.

—

>

A quantidade de resíduos para reciclar aumentou 33 por cen
to no ano passado abrangendo as várias fileiras de papel/cartão,
vidro e plástico e metal, sendo esta última a que registou maior
recolha.
No Ecocentro de Boim continuam a ser recebidos resíduos
passíveis de reciclagem como o papel e o cartão, as embalagens
de plástico, metal e de vidro, os resíduos resultantes de podas e
jardinagem, bem como, os óleos alimentares usados.
No ano passado, foram depositadas no Ecocentro cerca dc

1

-

--

‘

Monstros ticam no Ecocentro

à reciclagem. A Suma realiza, de modo ocasional, acções de
sensibilização destinadas aos funcionários.
No ano passado, a autarquia angariou mais de 5500 quilos de
papel. Desde a data de inicio desta campanha que foram poupa
das 95 arvores.
A Câmara promove ainda a reciclagem das pilhas, existindo
um recipiente para as depositar.

Tampinhas

Em 1999, a autarquia conjuntamente com a Suma deram ini
cio à recolha especial de monstros de forma gratuita, onde se
incluem os velhos electrodomésticos, mobiliário, entre outros
bens.
A população tem acedido a este serviço de um modo massivo
tendo-se registado, no ano passado, um aumento superior a 60
por cento de solicitações em comparação com ano anterior.
Foram recolhidas mais de 44 toneladas deste tipo de resíduos
representando uma forte adesão ao sistema de solicitação via
telefone.

Aproveitamento
de óleos queimados
Um outro serviço disponível no Ecocentro de Boim é a depo
sição dc óleos alimentares queimados. Devido aos enormes ris
cos ambientais que provoca a sua deposição com as restantes
águas residuais domésticas, a melhor solução é assegurar a sua
valorização para produção dc sabão ou biodiesel, encaminhan
do-os ao Ecocentro.

Funcionários reciclam papel

Através de uma parceira com a associação “Tampinhas” para
recolha de tampas plásticas, a Câmara aderiu a uma campanha
que tem como finalidade trocar o material recolhido por cadeiras
de rodas para pessoas com deficiência.
A campanha está a ser realizada com a colaboração dos fun
cionários da autarquia, das escolas e demais entidades locais.
Até ao momento foram recolhidos cerca de 200 quilos de tam
pinhas, que estão depositadas no Ecocentro de Boim, e onde
devem ser entregues por todos os que queiram participar nesta
acção de solidariedade.
O jardim-de-infância de Uchas,Aveleda, já fez a sua primeira
entrega após uma recolha efectuada pelos mais novos.

Sabia que
—

—

—

—

—

—

—

—

A autarquia associou-se à iniciativa da Suma intitulada “Caixa
Mágica”, onde todos os funcionários que possuam um posto de
trabalho com secretária colocam as folhas inutilizadas destinadas

—

Cada ser humano produz, por ano, uma quantidade de lixo
dez vezes superior ao peso do seu corpo
A decomposição natural de plástico demora cerca de 450 anos
Dezenas de milhares de mamíferos marinhos morrem por
ano ao comer ou se emaranhar em detritos de plástico
Uma fralda descartável demora, no mínimo, três anos para se
decompor naturalmente
Por cada tonelada de papel reciclado evita-se o abate de 15 a
20 árvores de médio porte
Papel produzido com fibra reciclada produz menos poluição
atmosférica, gasta menos água e menos energia
O alumínio pode ser reciclado inúmeras vezes sem perda de
qualidade
% do lixo doméstico pode ser reciclado
84
Cada tonelada de plástico reciclado permite economizar 700
kg a 800 kg dc petróleo bruto
São precisas 25 garrafas de 2 litros para fazer uma camisola
(de malha polar) e 35 para o enchimento de um saco-cama
O alumínio e o vidro são recicláveis infinitamente

Gabinete de ArueoIogia
prepara Carta ArueoIOgica
Constituído na sequência da elabora
ção da Carta Arqueológica do Concelho
de Lousada, em 1992, o Gabinete de Ar
queologia Municipal foi criado com o pro
pósito de proceder ao levantamento, ao
estudo e à gestão do património arqueo
lógico concelhio.
Composto por uma equipa técnica especia[izada formada por um arqueólogo e
dois assistentes de arqueólogos, o Gabi
nete tem procurado pautar a sua actuação
por um conjunto de intervenções selecti
vas destinadas à promoção e divulgação
da investigação científica na área geográ
fica do concelho.

ri)

O

A maioria dos trabalhos realiza
dos enquadram-se cronologicamen
te na Idade do Ferro e no período
Romano. Das várias campanhas de
escavação levadas a cabo destacamse as realizadas no Castro de S. Do
mingos, vmgo Monte de S. Domin
gos, localizado na freguesia de
Cristelos; a intervenção na “casa
romana” também na freguesia de
Cristelos; e ainda as sondagens de
averiguação desenvolvidas na fre
guesia de Meinedo, na sequência do
Estudo de Impacte Arqueológico
para o alargamento da linha-férrea
do Douro.
Desde o ano
passado, os tra
balhos arqueológicos
desenvolvidos encon
tram-se orientados
para um conjunto de
projectos considerados
estrururantes para o fu
turo imediato da inves
tigação arqueológica
concelhia. Destaca-se a
revisão da Carta Ar
queológica do Conce
lho, no âmbito da revi
são do Plano Director
Municipal, a criação do
Centro Arqueoam
biental da Serra de

A nova Carta Arqueolúgica de [ousada:
um documento estruturante
Documento estruturante para salvaguarda do património arqueológico
concelhio, a Carta Arqueológica permite um correcto ordenamento do terri
tório, de forma a conciliar o progresso e o desenvolvimento de uma região
em termos urbanísticos e de infra-estruturas, com a preservação do patrimó
nio cultural colectivo, como é o caso do património arqueológico.
O recurso a áreas de protecção para os sítios arqueológicos inventariados
aquando da elaboração da Carta Arqueológica revela-se como a única via
eficaz para garantir a protecção integral dos elementos arqueológicos assoei
ados à paisagem.
A Carta Arqueológica deve estar concluída em Abril e tem-se revelado como
um projecto de investigação complexo, pleno de valências científicas, porquan
to muito significativos são já os novos sítios arqueológicos detectados.
Até ao momento, os trabalhos de campo permitiram a identificação de
mais de quatro dezenas de novos sítios arqueológicos, distribuídos um pou
co por todas as freguesias do concelho. Alguns achados revelam-se de parti
cular interesse evidenciando-se as várias estações de arte rupestre pré-histó
rica, um importante povoado da Idade do Bronze, diversas ocupações da
Idade do Ferro, alguns assentamentos romanos, sítios com ocupação alti
medieval e vários vestígios modernos.

Campelos, a musealização da doinus (casa
romana) de Cristelos, com instituição do
respectivo Centro Interpretativo e Mu
seológico e o lançamento da revista
Oppidum, uma publicação periódica, de
carácter científica, que versará temáticas

da Arqueologia, História e Património
concelhio e regional.
Em ligação com os serviços técnicos
municipais, o Gabinete desenvolve acções
de fiscalizaçào e intervenções de emergên
cia destinadas à identificação, salvaguarda
e preservação do património arqueológi
co, tal como sucedeu recentemente no
Cabeço do Outeiro (freguesia de Nes
pereira).

O Centro Arqueoambiental da Serra de Campelos
A necrópole megalítica da
Serra de Campelos, tida corno
a segunda maior necrópole
megalítica do distrito do Por
to, nunca foi alvo de um pro
jecto integrado de investi
gação.
A autarquia decidiu levar
a cabo um projecto global de
intervenção arqueológica des
tinado a identificar, relo
cahzar, valorizar e requalificar
as áreas de implantação dos
monumentos megalíticos
(mamoas) da necrópole da Ser
ra dc Campelos, assim como,
os demais vestígios arqueoló
gicos a eles associados.
Para o local foi pensada a
criação de um espaço que 3.
enquadrasse todas as preocu
pações de natureza arqoeoló
gica e paisagística, designando-se o pro
jecto de (‘cairo /irqaeoam/ieatal da Serra de
(‘ampelos. À criacão deste centro vai inte
grar cerca de 30 mil m
2 de superfície com
alguns monumentos ou núcleos dc mo
numentos megalíticos devidamente mu
sealizados, assim como pequenas estrutu
ras dc apoio aos visitantes.
Os trabalhos para a concretização da
primeira fase do projecto decorrem desde
finais do ano passado e devem prolongarse até ao primeiro trimestre deste ano.
O projecto vai decorrer em três fases
distintas, devendo estar concluído no fi
nal de 2008.
Oppidum, Revista de Arqueologia,
História e Património da Câmara Mu
nicipal de Lousada.
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Gabinete de Arqueologia

Cãtnara l\i unicipal dc 1 .ousada
Com o propósito de dar a conhecer a
investigação que tem vindo a ser desenvol
vido pelos Gabinetes dc Arqueologia e do
Património vai ser lançada, na primavera, o
primeiro número da revista Oppidam. Com
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uma periodicidade anual, a publicação está
aberta a colaborações de investigadores
exteriores com a intenção de fomentar a
cornonicação entre profissionais/investiga
dores dc diferentes áreas contribuindo para
a divulgação da investigação que se vem
desenvolvendo. O propósito da Oppidum é
publicar estudos científicos e/ou de divul
gação que digam respeito ao concelho de
Lousada ou que abordem objectos de ca
rácter regional cuja leitura permita, igual
mente, um melhor entendimento da reali
dade arqueológica e histórica da região.
Quaisquer informações adicionais sobre a
revista ou eventuais colaborações poderão
ser obtidas através do número de telefone
255 820 500 ou no Gabinete de Arqocolo
gia/ Gabinete de Património da Cámara.
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“Com o êxito e com uaIidade não haverá
razão para deixar de apoiar a Jangada”

co

o

O Secretário de Estado da Cultura, Dr. Mário Vieira de Carva
lho, deslocou-se em Fevereiro a Lousada para visitar a Companhia
de Teatro Jangada, no seguimento de um conjunto de visitas às com
panhias dc teatro do norte que usufruem de apoios governamentais.
“Em Lousada, oproblema concreto colocado pela Companhiafoi afalta de
apoio sificiente na área cio equipamento, designado como móvel, para poderem
palavras do
desenvolver as actividades de itineráncia que têm realigado”
Secretário de Estado da Cultura.
A companhia de teatro profissional Jangada possui um apoio
plurianual do Ministério da Cultural que, no ano passado, contem
plou as peças “Antes de começar”, a reposição de “Zé do Telhado”
e ainda “Os Zingareios de Serafina e Malacueca”.
Este ano vão ser abrangidos os espectáculos referentes ao “IVior
gado dc Fafe em Lisboa”, a estrear em 6 de Abril, “Nuobas cuntas
-

de Tiu Jouquiri”, apresentado em Novembro, e também “O Paraí
so”, adaptação da obra de Miguel Torga.
Quanto aos apoios futuros à Jangada, o governante acrescentou

que “à primeira vista, com o êxito que tem tido e com a qualidade de trabalho
que tem desenvolvido não haverá ragão para a deixar de apoia!; mesmo que a
avaliação não dependa de mim antes dos júris dos concursos
A visita a Lousada contou com a presença da Delgada Regional
da Cultura do Norte, Dra. Helena Gil, que após a reunião de traba
lho referiu estar “ansiosa por i’ir e conhecer melhor o trabalho desenvolvido
pela Companhia Jangada”.
Para o Vereador do pelouro da Cultura, Prof. Eduardo Vilar, esta
visita a Lousada permitiu “dar a conhecei; de umaforma mais directa e concreta,
o papel desempenhada pela (ánepanhia Jangada e o cont,ihutofulcral que tem dado
ao desenvolvimento cultural de L.ousada, do 1 rale do Sonsa e até do pais.”

Cerca de 100 mil pessoas j viram a Jangada
A Companhia de Teatro Profissional Jangada fez a apresentação
pública em 26 de Dezembro de 1999. Sediada no Auditório Mu
nicipal tem realizado vários espectáculos em Lousada, no Vale
do Sousa, do Ave, grande Porto, Algarve e ainda na Galiza.
Desde a data da sua criação, há seis anos, a companhia realizou
17 produções. No total foram realizadas cerca de 530 representa
ções da companhia para aproximadamente 100 mil espectadores.
A companhia tem mostrado alguns dos melhores autores e cria
dores nacionais e internacionais, dos quais se destacam Gil Vicente,
António Torrado, Hélder Costa, Sophia de MeIlo Breyner Andresen,
Camilo Castelo Branco, entre outros. O público-alvo das peças é
bastante heterogéneo, dado que já foram encenados textos para cri
anças e para adultos.
De acordo com Luíz Oliveira, da direcção da Companhia, “seis
anos de actividades sl,gni

ficam maturidade e expe
riência comprovada. Cada
espectáculo assume-se como
é
casa

um novo desafio que

correspondido com
cheia.”

A itinerância assu
me-se como uma
constante sendo fre
quentes as actuações

nas freguesias de Lousada e um pouco por todo o país. O Festival
das Artes do Espectáculo de Lousada, organizado em colaboração
com a Câmara de Lousada assume-se como um marco no panora
ma cultural do Vale do Sousa.

“Temos conhecimento de pessoas de diversos pontos do país que se deslocam
a Lousadapara assistir ao Folia. É tinia iniciativa única na região onde duran
te 16 dias consecutivos, o palco é ocupado com os mais variados espectáculos”
realça Luiz Oliveira.
Após cinco edições consecutivas, o sucesso tem sido reconheci
do por todos. O evento conta com áreas tão diversas como o teatro,
música, dança, cinema, artes plásticas, entre outras. Desde a primei
ra edição que o número de público aumenta signifieativimente.
O público tem a oportunidade de assistir a todos os espectáculos
dc modo gratuito.
-

“Coçar onde é preciso” esgotou em [ousada
Lousada recebeu, no passado dia 18 de

levcreiro, o espectaculo “Coçar onde é pre
ciso” protagonizado pelo actor José Pedro

Cantadores de Janeiras
alegram noites Irias
A autarquia organizou o 7.’ Encontro
de Cantadores deJaneiras, que este ano se
dividiu em dois espectáculos. A iniciativa
decorreu nos dias 14 e 21 de Janeiro, con
tando com a participação de 13 grupos.
‘ls noites foram bastante animadas e com um
número crescente de grupos a partict”n; sendo
motejo de ,grande oigul/io para a Cá,na,a que,
anualme,ite, se empenha na ogani gaçâo e/este
estas são as palavras do Vereador da
Cultura, Prof. Eduardo Vilar.
Estiveram presentes vários grupos,
como é o caso dos idosos da Santa Casa
da Misericórdia, Aparecida Futebol Clube,
Grupo Folclórico Senhora Aparecida, Gru
po Folclórico Ceifeirinhas de Sousela, Gru
po de Reis de Santo Estêvão, Associação
de Cultura Musical de Lousada, Idosos da
Associação de Solidariedade Social de
Nespereira, Centro Social e Paroquial de
Lustosa, Rancho Folclórico 5. Pedro de
Caíde de Rei, Rancho Folclórico Flores de
Primavera, Caíde de Rei Sport Clube, Gru
po de Janeiras da Comissão de Festas do
Senhor dos Aflitos e Associaçào “Os
Pienses”.

Gomes. Com o Auditório Municipal esgo
tado o 5úblico mostrou-se sempre muito en
tusiasmado com a actuação de José Pedro
Gomes. Cerca de 90 minutos em que o ac
tor falou das várias facetas do “Portuga”,
sempre a solo. Assim, é conhecido o ponto
de vista desta personagem relativamente a
temas como a velhice, as tabuletas, os
mirones e tantos outros temas. O espectá
culo que está em digressão nacional tem
percorndo várias capitais de distrito como
Leiria, Aveiro, Guarda, Santarém, Porto,
Coimbra, Faro, Braga, Bragança e Vila Real.
Em Lisboa, na Casa do Artista assistiram ao
espectáculo cerca de 29.000 pessoas duran
te o último trimestre dc 2005. Os textos sao
da autoria de José Pedro Gomes bem como
a direcção que partilha com Sónia Aragão.

\

Apresentação
do livro com os amigos
No dia 28 de Janeiro foi apresentado o
livro de José Carlos Martins intitulado
“Deambulações”, ria Biblioteca Municipal.
Durante a cerimonia,varios amigos leram
excertos da obra. O autor afirmou que
“quando o questionam acerca do que trata o urro
reiponde simplesmente que e’ prosa”. Mais dc
metade do livro trata da toxicodepen
déncia, mas o autír afirma que “1/rio em/ia
obra auto-biográfica apesar de ter vivenciado vá
rla.r das situacàes retratadas”.
Na opiniào do Vereador do pelouro da
Cultura, Prof, Eduardo Vilar, “a cultura dos
lousadenses /rig-se atravé.r da partilha dos seus
perdursos, tal como se verificou no caso da obra do
Ze’ Ca,’los”.

Mais de 4 mil foliões nas ruas

A autarquia organizou, à semelhança de
anos anteriores, o desfile escolar de Car
naval que juntou mais de 4 mil crianças.
Nesta iniciativa participaram os jardins-deinfância e escolas dos vários níveis de en
sino do concelho, enchendo de alegria as
ruas da vila ao som do grupo de Bombos
de Sousela. O dia de Carnaval trouxe até
às ruas da vila milhares de pessoas para
assistirem à passagem dos folióes. Foram
vários os disfarces que enriqueceram o

cortejo que iniciou junto às Piscinas Muni
cipais e terminou na Praça das Pocinhas.

Páscoa Desportiva para os jovens
A Câmara promove, pelo segundo ano, a
Páscoa Desportiva. As várias modalidades
desportivas vão realizar-se entre os dias três
e sete de Abril no Pavilhão Municipal, Pisci
nas Municipais, Complexo Desportivo e
Outros locais do centro da vila. As modali
dades desportivas que vão ser desenvolvi
das são o basquetebol, natação, voleibol, es
calada, andebol, mini-polo, peddv-paper e
futsal. Esta edição tem como tema “Mais

desporto mais equipa” e pretende “dar um
cont,ihuto aos jovens para que se desenvolvam de
um modo global e ha,’monioso aos a.ectos finco,
intelectual, emocional, social e cívico”, salienta o
Vereador do Desporte, Prof. Eduardo Vilar.
É ainda objectivo “proporcionar opon’unidade
para que osparticipan/es possam !‘wer novas e\pe
,‘,énclas agradáveis, ao li/esmo tempo que ocupam o
seu tempo hvre de modo saudável’, destaca o Ve

reador do Desporto.

As inscrIções estão abertas até dia 24 de
Março e podem ser efectuadas na Câma
ra, nas Piscinas Municipais e junto dos pro
fessores de educação física das escolas.
O torneio destina-se a jovens nascidos
entre 94/95, entre 92/93, entre 90,’91 e por
último entre 88/89. A autarquia assegura
transporte gratuito para os participantes que,
durante as provas, podem almoçar na Escola
Secundária.
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Abertura das candidaturas para o Urbcom
Encontram-se abertas as
candidaturas para o Urbcom de
Lousada. Até ao próximo dia 29
de Maio, os comerciais que desejem aderir ao projecto podem
formalizar o pedido e, caso ne
cessitem de mais informações,
a Associação de Empresas Co
merciais de Lousada disponibil
iza a lista da documentação ne
cessária para efectuar as referi
das candidaturas.
Os objectivos principais do
Urbcom passam pela moderni
zaçao das actividades empresa
riais do comércio e de alguns
serviços, a qualificação do espa
ço público envolvente e a pro
moção do projecto global.
A área de intervenção é
respeitante a locais delimitados
da vila, onde se incluem as ruas
Visconde de Alentem, Santo
António e Afonso Quintela, as
praças D. António Meireles da
República, Dr. Francisco Sã Car
neiro e também o Largo do
Pelourinho.
O Vereador do Comercio,
Dr. Pedro Machado, afirma que
“esteprojecto é ,i,n,to impor/antepara a dinaimado
do comércio loca! porque ia! permitir melhorameu
los sig,u/icaliros nos estahe/eci,nento.ç associados a
)1/e!horaliie/ilos paisagisticos que se

estendem ao es

paco exterior

c

Para o Presidente da AECL, Dr. Joaquim
Queiroz, “cem, este projecto pretende-se criar um
centro con,ercia/ aberto em que haja a maior identi
dade possírel, de modo a atrair 1,/ais compradores
ao centro, onde as pessoas possam estar e iísujiiiir
dos seri iços prestados deforma eficiente
‘

Quem pode
candidatar-se?
Para se candidatar o comerciante deve,
desde logo, ter a sua empresa localizada na
área de intervenção. É também imprescin
dível que a empresa esteja legalmente cons
tituída e tenha a sua situação contributiva
regularizada. Para além de todas as questões
jurídicas e financeiras normalizadas, a em
presa deve possuir ainda capacidade técnica
e de gestão adequada à dimensãci e comple
xidade do projecto e comprometer-se a afec
tar o projecto à localização geográfica e á
respectiva actividade por um período míni
mo de cinco anos.
É essencial que a empresa candidata te
nha a aprovação de todos os projectos que
se mostrem necessários à execução do in
vestimento, por parte da cámara municipal.
Outros aspectos são essenciais como o

As referidas despesas podem

incidir sobre vários campos
como é o caso da realização de
obras na fachada do estabeleci
mento e obras de adaptação à
alteração da imagem e redimen
sionamento do espaço interior,
aquisição ou alteração dos tol
dos e reclamos luminosos e vá
rios equipamentos, investimen
to em serviços pós-venda, por
exemplo.
As possibilidades de aphea
çao do investimento podem
também ser usadas em acções
de marketing, elaboração de es
tudos, diagnósticos, projectos
de arquitectura, engenharia e
design, aquisição de marca e pa
tente e também a intervenção
de técnicos oficiais de contas.
As intervenções têm como
base a modernização das acti
vidades empresariais do comér
cio e de alguns serviços, qualifi
cação do espaço público en
volvente e promoçL do respec
Ovo projecto global, que foi elaborado.
facto de a empresa ter um investimento ele
gível igual ou inferior a 45 mil euros, execu
tar o projecto, após a aprovacão, durante um
ano, e demonstrar que se encontram asse
guradas fontes de financiamento.

O iiue pode altera
o Urbcom
Cada comerciante que se candidate e te
nha o seu projecto aprovado pode utilizar o
investimento em diversos melhoramentos e
aquisições, sendo que os incentivos finan
ceiros rondam os 35 a 45 por cento das des
pesas elegíveis.

Formação
para os empresários
Após a aprovacão das candidaturas, os
empresários podem frequentar várias acções
de formação asseguradas pela AECL e pela
autarquia. Estas acções visam colmatar neces
sidades apresentadas no estudo global sobre
a qualificacão dos recursos humanos. Assim,
o plano dc firmaçào inclui cursos de gestão
comercial, atendimento e técnicas de venda
para o comércio, atendimento e técnicas de
acolhimento para a restauração, vitrinismo,
inglês, informática básica e também se deso
na a comércio e aperfeiçoamento de cozinha.

Entrega de prémios das Montras de Natal
A autarquia e a Associação de
Empresas Comerciais de Lousada
(AECL) entregaram os prémios re
lativos ao Xi Concurso de Montras
de Natal. A montra melhor classifi
cada foi da “IsabelOijeirós, Ciheleirei
ra’ que ganhou um cheque no va

lor de 300 euros. Em segundo lugar
ficou a “Barracuda”, com um prémio
de 2(10 coros, a ‘FasIiion Store” arre
cadou 150 euros. Os restantes pré
mios foram para a “[‘rlm,i PlaneI” e

a perfumaria “Instinto”.

Um ano com mais de 3000 utentes
nos diversos serviços

Despesas de saúde
da ADSE entregues no PAC
O Posto de Atendimento ao
Cidadão (PAC), a funcionar da
autarquia desde Dezembro de
2002, tem cada vez mais ade
são por parte da população.
São vários os serviços presta
dos relacionados com ADSE,
Instituto do Consumidor, Di
recção Geral de Viação, Minis
tério da Saúde, Direcção Ge
ral dos Registos e Notariado,
Direcção Geral da Administra
ção da Justiça, EDP e Portal
do Cidadão. No ano passado
passaram mais de 3000 utentes

pelos serviços do PAC com
maior incidência nos assuntos
relativos à Direcção Geral de
Viação, mais concretamente na
área das cartas de condução.
Um número considerável das
pessoas que procuram os ser
viços prestados pelo PAC sen
te-se satisfeito. Foi através de
um pequeno inquérito que se
constatou a opinião dos uten
tes bem como as expectativas
relativas a outros serviços que
poderiam ser prestados neste
âmbito.
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MARIA
HERMÍNIA SOUSA
Como tomou conheci
mento do PAC e dos servi
ços prestados?
Tomei conhecimento atra
vés dos jornais, da Revista e
Agenda Municipais. Mas tam
bém porque vim à Câmara e tive
oportunidade de ver o serviço
em funcionamento.

É a primeira vez que uti
liza o PAC?
Não. Da primeira vez foi
para alterar a residência na car
ta de condução. Hoje venho cá
para renovar a carta de condu
ção.
Que tipo de serviços mais
requisita?
Os serviços ligados à Direc
ção Geral de Viação.

Novo sue
www.cm-Iousada.pt
A Comunidade Urbana do Vale do Sousa apresentou o pro
jecto “Vale do Sousa Digital”. O novo sítio da Internet é
respeitante aos concelhos de Castelo de Paiva, Felgueiras, Lousada,
Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel.
Para aceder ao sítio relativo à Câmara de Lousada basta digitar
www.cm-lousada.pt. Aqui pode encontrar-se informação relativa
à acção municipal, que engloba a cultura, desporto, acção social,
ambiente, mas também informação oficial, órgãos autárquicos,
centro de comunicação, agenda e informações várias sobre o
concelho.
Este projecto é financiado pelo Programa Operacional Socieda
de do Conhecimento (POS1). Encontram-se em preparação mais
três portais temáticos no âmbito Regional, Turístico e Empresarial.

Pensa que é útil para a
população existir o PAC no
concelho?
Este tipo de serviços facili
ta muito a vida, pois permite
poupar tempo.
Que serviços mais gosta
ria de poder tratar neste lo
cal?
Deveria ser possível tratar
do bilhete de identidade, regis
tos de automóveis e do livrete,
dado que poupávamos o tem
po gasto nas filas de espera e
nas deslocações ao Porto.

PAULO COELHO
Como tomou conheci
mento do PAC e dos servi
ços prestados?
Tomei conhecimento da
existência do PAC através da
minha esposa.

É a primeira vez que uti
liza o PAC?
Não. Esta é a segunda vez
que utilizo os serviços do PAC
de Lousada.
Que tipo de serviços mais
requisita?
No meu caso concreto te
nho utilizado o PAC para tra
tar do mesmo assunto, que é
neste caso é a renovação da
carta de condução. No entan
to, aproveitei também para to
mar conhecimento acerca dos
serviços aqui prestados.
Pensa que é útil para a po
pulação existir o PAC no
concelho?
Em Paços de Ferreira, onde
resido, não existe este serviço
que considero importantíssi
mos, dado que assim poupa
mos tempo e dinheiro.
Que serviços mais gosta
ria de poder tratar neste lo
cal?
A renovação de todos os do
cumentos, com principal desta
que para o bilhete de identidade
e também a obtenção de infor
mações sobre mais assuntos.
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