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As oito selecções partici
pantes estarão divididas em
dois grupos. República Checa,
Irália, Croácia e Rússia formam
o Grupo A, enquanto Sulca,
Franca, País de Gales e Por
tual compõem o Grupo B.

“São cerca de 300 atletas,
treinadores, dirigentes e árbi
tros nacionais e estrangeiros
que se movimentarão nestas
magníficas instalações”, refe
re o Vereador do Desporto,
Prof. Eduardo Vilar, sublinhan
do que a prova vai também
“promover o concelho, que
tanto se tem desenvolvido,
em érios aspectos, nomea
damente no desportivo”.

A cerimónia de recepção
oficial decorrerá no dia 28, no
Auditório Municipal, onde
estarão presentes todas as
delegações participantes,
bem como \árias entidades
oficiais, designadamente o
Presidente da Federacâo Euro
peia de Hóquei, Leandro Ne
re, e o Presidente da Federa
ção Portuguesa, Alípio Oliveira

O Complexo Desportivo foi
inauurado em julho do ano
passado, pelo Secrerário de
Estado da Juventude e Des
porto, Dr. Hermínio Loureiro,
que enalteceu a qualidade
das instalações, chegando
mesmo a referir que Portugal
ficou “mais rico com este equi
pamento”.

Actualmente, estão a ser
concluídas as obras de cons
trução de dormitórios, com
capacidade para 40 camas,
no edifício de apoio ao Es-
rádio, formado por dois pisos,
com salas de convMo e coz
inha No espaço circundante
vão ficar instalados vários
expositoíes, nomeadamente
o Posto de Turismo, stands de
artesanato, representações de
empresas de material desporti
vo e postos de venda de pro
dutos alimentares.
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Calendário
dos Jogos

Grupo
República Checa

Itália
Croácia
Rússia

Grupo B
Suiça
França

País de Gales
Portugal

25 de Julho
9h — República Checa — Rússia

11h — Itália — Croácia
16h — Suiça — Portugal

18h• França — País de Gales

26 de Julho
9h — República Checa — Croácia

11h - Itália - Rússia
16h — Suiça — País de Gales

10h — França. Portugal
27 de Julho (Descanso)

28 de Julho
9h — República Checa — Itália

11h — Croácla - Rússia
16h — Suiça — França

10h — País de Gales — Portugal

29 de julho (Descanso)

30 de Julho
9h

3’ do grupo A / 4.’ do grupo O
11h

4,0 do grupo A / 3.’ do grupo o
16h

1.0 do grupo A / 2.° do grupo o
10h

2.’ do grupo AI 1.0 do grupo O

31 de Julho
9h — Apuramento do 00 e 70

11h — Apuramento do 6° e 50

16h — Apuramento do 40 e 30

10h — Final

Inaugurada em 1 de Maio, a Sede da junta de Freguesia
do Torno é uma das mais modernas da região, fruto de um
investimento de cerca de 50 mil contos.

Na sessão solene, o Presidente da Câmara, Dr. Jorge

b’•°
:‘

Magalhães, anunciou a aquisição de 20 mil metros quadra
dos de terreno para a construção de um pavilhão
polidesportivo e de uma zona de lazer na freguesia do
Torno, o segundo núcleo urbano do concelho. Para o novo
espaço vão, também, transferir-se a feira e parte das diver
sões da festa, que, anualmente, de 13 a 15 de Agosto, atrai
milhares de forasteiros, numa das mais concorridas
romarias do norte do país.

O Presidente da Junta, Carlos Fernandes Massas, referiu

Dia em Segurança
com alunos e condutores

Uma acção de sensi
bilização para os con
dutores decorreu em 11

ter sido com multo trabalho, empenho, sacrifício e
responsabilidade, com união de forças para o mesmo fim,
que se construiu uma estrutura básica para servir a popu
lação, agradecendo a especial disponibilidade do Dr.
Jorge Magalhães, que tudo fez para a concretização deste
sonho.

Em 10 de Junho foi a vez de Caíde de Rei inaugurar obras
de remodelação do edifício da Junta.

Entretanto, está para breve a abertura das sedes em
Macieira e Santa Margarida, ficando, deste modo, todo o
concelho coberto com instalações destinadas às autar
quias locais.

de Maio, numa iniciati
va da Comissão Distrital
de Segurança Rodo
viária, com o apoio do
Governo Civil e da
Câmara Municipal.

A informação contida
nos desdobráveis dis
tribuídos aos condu
tores por alunos da
Escola Secundária, chegaram, também, a todas os escolas do concelho
tendo sido distribuídos 10 mil desdobráveis nas escolas e mil na acção
desenvolvida na Vila.

O Vereador do Trânsito, Prof. josé Santalha, considerou a iniciativa bas
tante importante “por consciencializar os mais novos para os direitos e
deveres dos condutores, alertando estes para uma condução mais segu
ra”, numa tentativa de diminuir o número de acidentes rodoviários.

Câmara
adquire

novos transportes
A Câmara vaI adquirir cinco novas viaturas, de

modo a melhor responder às necessidades
impostas pelo volume de trabalho existente e pelas
imensas solicitações feitas diariamente por parte
de escolas, associações e juntas de freguesia.

O Vereador dos Transportes, Prof. josé Santalha,
anunciou que “vão ser comprados dois mini-auto
carros de 27 lugares de modo a dar apoio às
inúmeras actividades escolares, culturais e recreati
vas” e que a decisão “surge no seguimento dos
1.500 quilómetros percorridos semanalmente pelos
três autocarros existentes e que se mostram clara
mente insuficientes”.

A Câmara vai adquirir também mais três viaturas
para a equipar os serviços, que têm um volume de
trabalho bastante elevado.

Campeonato Europeu de Hóquei
de 25 a 31 de Julho

O Campeonato Europeu de Hóquei, categoria de Junlores, vai decorrer no Complexo Desportivo
Municipal - Estádio Municipal de Hóquei -, de 25 a 31 de Julho.
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Rede de Sedes de Junta
praticamente concluída
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Campeonato Europeu
de Hóquei - 2004

de 25 a 31 de Julho

ijunta de Caíde de Rei

Estádio Municipat de Hóquei

3JULHO • 2004
IULHO • 2004



Alvarenga

[

[
Construção
de sepulturas

Protocolo celebrado entre a Câmara e a junta de Freguesia.
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 1 277,44 €

Construção de muros da travessia do lugar
da Herdade ao lugar de Casal Ermo

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 2 965,00 €

Aveleda

Execução das
obras de rotun
da, em Vilela, e

,

reconstrução de
casa em Casal
de Baixo
Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 1 200,00 €
Ponto de Situação: Obras em curso

Barrosas (Santo Estêvão)

-

___ ___

Apoio: Transferência de verba no valor de 35 000,00 €
Ponto de Situação: Obras em curso

j Pavimentação

do logradouro

da Capela do

1 Senhor do

Calvárlo
Protocolo celebrado entre a Câmara e Fábrica da Igreja
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 15 000,00 €

Pavimentação da Rua do Calvário

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia

Apoio: Atribuicão de subsídio no valor de 12 500,00 €

Construção de muro de suporte
e acesso às instalações sociais

Protocolo celebrado entre a Câmara e a juventude Salgueiros
Futebol Clube
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 1 966,97 €
Ponto de Situação: Obras em curso

Covas
Construção de muro de suporte do caminho
no lugar de Penedo

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 1 500,00 €

Construção de passeios e pavimentação da
rua entre a Capela da Senhora do Amparo e
o Coração de Jesus

Protocolo celebrado
entre a Câmara e a
junta de Freguesia
Apoio: Transferência de
verba no valor de

9 400,00 €

REVISTA MUNICIPAL

Cristelos
Clube

Automóvel de

Lousada -

Aquisição de

projectores

Protocolo celebrado entre a Câmara e o Clube Automóvel de
Lousada
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 4 041,24 €

Figueiras
Alargamento da Av. Padre Francisco Barbosa

de Queirós

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 10 000,00 €

Protocolo celebrado entre a Câmara e o Centro Cultural
Recreativo e Desportivo Águias de Figueiras
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 1 106,90 €

Remodelação

e melhora

mentos na

sede da

Associação

Protocolo celebrado entre a Câmara e a Associação
Desportiva e Cultural de Lodares
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 1 797,37 €

[ousada (5. MigueI)

MUNICÍPIO

or e exterior

da residência

paroquial

Protocolo celebrado entre a Câmara e a Comissão Fabriqueira
da Igreja de 5. Miguel
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 868,34 €

[ousada (Sia. Margarida)

Pavimentação
a cubos junto
à Escola
Protocolo celebra
do entre a Câmara
e a junta de
Freguesia
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 1 600,00 €

Lustosa

Saneamento

do cemitério

e pavimen

tação de

caminho em

5. Mamede

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio:Atribuição de subsídio no valor de 9 300,00 €

Ponto de Situação: Obras em curso
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Obras nas freguesias
A Câmara conjuntamente com as Juntas de Freguesia, associações e comissoes fabriqueiras,

empreende um conjunto de obras que visam o desenvolvimento do concelho.
Seguem-se os protocolos celebrados entre a autarquia

e as referidas instituições.

Casais

LOUSADA

Obras nas freguesias

____

—

-- . L’
.:

Pintura interi

Instalação de

iluminação

no recinto

desportivo

Abertura e cons
trução de arrua
mento de Per
guntouro à Igreja
Protocolo celebrado
entre a Câmara e a
junta de Freguesia
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Obras nas freguesias Obra concluída Obras em curso

Torno
Aquisição de mobiliário

para a Sede da Junta

Protocolo celebrado -

entre a Câmara e a
junta de Freguesia 1

Apoio: Atribuição de
subsídio no valor de
2 400,00€

Vilar do Torno e Alentém

Construção de passelos na EM 564-2,

em Bom Viver

Protocolo celebra
do entre a Câmara
e ajunta de
Freguesia

Apoio: Atribuição
de subsídio
no valor de
6775,56€

Ligação
daEN 106

à Escola da Boavista

Valor da Obra: 78 941 euros
Ponto de situação: Esta é uma obra

inserida no esquema viário de ligação
ao caminho municipal n.° 1156 de
Nespereira-Lodares, na zona do Cristo
Rei, em Nespereira. Infra-estruturas con
cluídas faltando pavimentar a via.

Beneficiação
da Av. Major

Arrochela Lobo
e envolvente

Valor da Obra: 457 091 euros
Ponto de situação: As obras contem

plam a construção de passeios, águas plu
viais e iluminação pública.

As obras na rua de Sto. António estão em
fase de conclusão. Na restante obra estão
executadas as infra-estruturas.

Macieira
Ampliação do
cemitério,
conclusão das
obras da Sede
da Junta e
alargamento
da estrada em
Talhos

Ampliação e beneficiação dos Armazéns da Câmara

Protocolo celebrado entre a Câmara e a junta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 13 232,48 €

Nevogi Ide

I.fl
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Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Fornecimento de materiais no valor de 6 696,59 €

1.

Ponto de situação: estão concluídas as obras que incluíram a reestruturação do
espaço, pavimentação da área, construção de muros de vedação, drenagem de águas,
electrificação, execução de dois anexos chapeados para materiais, colocação de báscu
la de pesagem para 60 toneladas e colocação de circuitos fechados de vigilância, entre
outras.

Construção de garagem

Construção

de muro em

Belos Ares

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 2 080,00 €

Aquisição de terreno para ampliação do

cemitério

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Atribuição de subsídio no valor de 40 000,00 €

Nogueira
Construção da
Sede do
Rancho

Protocolo celebrado
entre a Câmara e 01 --

Rancho Folclórico de
Nogueira
Apoio: Atribuição de -

subsídio no valor de 15 000,00 €
Ponto de Situação: Obras em curso

e arrecadação na Sede da Junta

r

Contratos-programa para limpeza de valetas

Protocolos entres as Juntas de Freguesia
e a Câmara Municipal

FREGUESIA VERBA TRANSFERIDA

1
Alvarenga 22 500 euros
Aveleda 17 500 euros
Barrosas (Sto. Estêvão) 25 000 euros

Beim 25 000 cures
Caíde de Rei 30 000 cures

Casais 22 500 cUreS

Cernadelo 15 000 cUreS
Covas (*) 22 500 cures
Cristclos (*) 30 000 cures
Fiueiras 22 500 cures
Lodares 17 500 cures
[ousada (S. Mlucl) () 22 500 cures
Lustesa 27 500 cures
Neveilde 25 000 cures
Neueira 10 000 cures
Pias 30 000 cures
Silvares 30 000 cures
Seuscla 25 000 cures
Vilar de [orne e Alentém 25 000 euros

TOTAL 445 000 euros

* Dcsebstrução das linhas dc água
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Beneficiação em seis EB1

Rotunda à Variante EN 106
Valor da Obra: 141 777 euros
Ponto de Situação: Esta obra será feita

ao nível do rebaixamento e correcção dos
taludes envolventes, com revestimento
vegetal por hidrossementeira. A rotunda
sofrerá intervenção ao nível do arrelva
mento, iluminação e obra de arte. Neste
momento, os trabalhos estão iniciados
em fase de terraplenagem.

Fecho da rua
entre o Edifício
dos Serviços
Técnicos e o Centro
Comercial Edinor

Valor da Obra: 13 242 euros
Ponto de situação:
fase de conclusão das obras.

Instalações de alojamento
no Complexo Desportivo
Valor da Obra: 170 mil euros
Ponto de situação: Os trabalhos,

executados por administração directa,
estão em fase de conclusão. No final, o
edifício de apoio ao campo de hóquei
terá 40 camas disponíveis, em dois pisos,
ao que acresce salas de convívio, cozin
ha e instalações sanitárias.

Passeios na EN 207
em Crístelos

Valor da Obra: 46 028 euros
Ponto de situação: Infra-estruturas

concluídas, faltando apenas a pavimen
tação.

Reservatório de Lustosa

Valor da Obra: 530 mil euros, finan
ciados pelo Programa Operacional da
Região Norte Eixol

Ponto de situação: uma célula está
betunada em termos de fundações,
enquanto que a outra está em fase de
preparação de trabalhos para betu
nagem.

Arruamento entre
a Av. Amílcar Neto

e a Escola Secundária

Valor da Obra (Administração
Directa e Empreitada): 788 456 euros

Ponto de situação: as obras tiveram iní
cio em meados de junho, estando na fase
de terraplenagem.

De 26 a 28 de Maio realizaram-se as IV
jornadas de Ciência e Tecnoloia, numa
oranização da Câmara Municipal e do
Centro de Formação de Associação de
Escolas de [ousada (CFAE[), com a cola
boração das várias escolas do concelho,
Instituto Politécnico do Porto, Faculdade
de Ciências e Escola Superior de Educação
do Porto.

Na sessão de abertura, estiveram pre
sentes o Vereador do pelouro da
Educação, Prof. Eduardo Vilar, represen
tante do Centro da Área Educativa do
Tâmea, e a coordenadora do Projecto
PORTIC, da Escola Superior de Educação.

Foram apresentados e debatidos vários
temas. No âmbito da Ciência, Tecnologia
e Sociedade foi abordado o tema “A
emergência da escola na sociedade actu
al”, com intervenção do Dr. Fernando
Diogo, da Escola Superior de Educação
(ESE) do Porto. O En. Fernando Godinho,
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, apresentou e explicou o funciona-

• mento do sitio ‘acessibilidades.net”, cria
do pela referida instituição que pretende

• dar qualidade de vida às pessoas com
deficiência. A comunicação referente ao
“E-[earnin” foi proferida pelo Dr. Vaz de
Carvalho, do Instituto Superior de

EnOenharia do Porto - Instituto Politécnico
do Porto. O tema relativo às plataformas
de interacção telemática-projecto teve
como orador o Dr. Francisco Pacheco, da
Escola Superior de Educação de
PortaleOre, um dos criadores da “História
do Dia”. As últimas intervenções ficaram a
caroo da Professora Doutora Gabriela
Ribeiro e da Dr.a Otilde Simões, da
Faculdade de Ciências do Porto.

O Vereador da Educação afirmou que as
jornadas foram as mais participadas de
todas as edições, a comunidade educati
va que fica mais rica com os conhecimen
tos adquiridos e experiências e ideias par
tilhadas e a vontade de experimentar tam
bém no seu próprio espaço lectivo com o
seu turma”.

Quiosques
Durante as jornadas as escolas do con

celho participaram de modo muito activo
nos quiosques em que tiveram a oportu
nidade de mostrar as suas experiências e
tomar conhecimento de outras. Mas as
novas tecnologias foram ponto de encon
tro para os mais novos, no espaço TIC
(Tecnolo0ias de Informação e Comuni
cação), Espaço lnternet e comunicações,
onde centenas de crianças das escolas do
concelho participaram.

1 •° jogos

LO USADA

EDUCAÇÃO/DESPORTO

Desportivos da Juventude
mobilizaram muitos
atletas

Decorrem até 17 de julho os 1 ° jogos
Desportivos da juventude de Lousada,
que, de acordo com o Vereador do
Pelouro, Prof. Eduardo Vilar, pretendem
‘aproveitar o saber de clubes e institu
ições, atraindo os jovens para a prática
desportiva oferecendo alternativas para a
ocupação de tempos livres, e descobrir
potencialidades lOnoradas, quer a nível de
dirigentes, quer de atletas”.

Várias
modalidades
praticadas

As modalidades praticadas são andebol,
basquetebol, futsal, futebol de cinco, ténis
de mesa e voleibol.

Os atletas puderam concorrer em
equipas ou a nível individual. Em qual
quer dos casos devem ser represen
tantes de associações com sede no con
celho, ou representantes das juntas de
Freguesia.

A comissão oranizadora é encabeçada
pela Câmara Municipal, com a colaboração
da Associação Desportiva de [ousada
(ADL), através secção de ténis de mesa, e
do Lousada Académico Clube, secção de
basquetebol.

REVISTA MUNICIPAL

Obras em curso

REVISTA MUNICIPAL

Jornadas da Ciência com
centenas de participantes

Valor da Obra: 80 mil euros
Ponto de situação: Estão a ser realizadas várias intervenções, ao nível de beneficiação,

em seis EB1, durante as férias de Verão: Cruzeiro — Nespereira, [aoa - Nogueira, Mós —

Silvares, Sto António - Casais, Estação — Caíde de Rei e Soutelo - Vilar do Torno e Alentém.
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A Câmara, em parceria com o Centro de
Formação de Associação de Escolas de
Lousada e a Escola Superior de Educação
do Porto, colaborou nos “Banhos de infor
mática”, iniciativa inserida no projecto
“lnternet nas Escolas” que vai ter segui
mento no próximo ano lectivo.

Estiveram envolvidos todos os agrupa
mentos, mobilizando mais de 600 alunos
do 4.° ano de escolaridade.

Entretanto, o trabalho realizado no con
celho foi apontado como exemplar no dis
trito do Porto pela Fundação para a Ciência
Tecnologia e Sociedade: 90% das escolas
têm publicação na WEB e 75% utilizam o
correio electrónico com frequência.

formação nas escolas
Por outro lado, a Câmara e a Fundação

para o Desenvolvimento das Tecnologias
da Informação (EDIl) realizaram, nas EB
2,3 de Caíde de Rei e de [ousada, acções
de formação para alunos, orientadas
pelas formadoras do Centro Inforjovem
de [ousada e de Aparecida, a funcionar
no âmbito do projecto “Geração
Millenium”.

Após a conclusão das 13 horas de for
mação, os formandos realizaram prova de
conhecimentos, sendo emitido um
Diploma de Competências Básicas (DCB),
pelo EDTI em parceria com o POSI —

Programa Operacional da Sociedade de
Informação e Fundo Social Europeu
/FEDER, ficando, assim, concluído o Nível 1
de aprendizagem.

Mais dois níveis arrancaram, entretanto,
desde o início deste mês nos dois Centros
lnforjovem e, no inicio do ano lectivo nas
escolas. O Nível II comporta 50 horas de
formação em MS-Word e MS- Excel,
lnternet, Outlook Express e apresentações
electrónicas. O Nível III é distribuído por 60
horas de formação em tópicos de pro
dução multimédia, tratamento de suportes
de Multimédia, animações de internet
(flash) e gestão de sítios web.

A autarquia vai inaugurar em Setembro
próximo o “Espaço jovem”. Este será um
novo local, a funcionar no Espaço Artes,
destinado a todos os jovens que ostam
de novas tecnoIoias e pretendam aceder
à lnternet. Este novo espaço é também um
posto de informações para associações
juvenis, um espaço destinado a semi
nários e workshops. Pretende-se ainda
fazer um levantamento das necessidades
da população juvenil e dar respostas a
eventuais carências. Nos dias 3, 4 e 5 de
Setembro realiza-se, no Pavilhão
Municipal, uma actividade intitulada
“[ousada [an Party”, no intuito de tornar o
concelho num local de referência para
todas as “[an parties” do norte.

A iniciativa destina-se a um público dos
14 aos 99 anos que vivam em [ousada e
que partilhem entre si o gosto pela cultura
informática, segurança, multimédia, linux

Os números falam por si...

Diploma de Competências Básicas emitidos

Os Centros Inforjovem atribuíram parte dos DCB ‘5
nas ER2,3 e Escola Secundária, onde foi dada formação.

Karim Cherui
Nome - Karim Cherui
Idade - 40 anos
Morada - França,

Hauenau
Profissão — Foto-jorna

lista da Agência Topimae,
para os jornais L’Équipe,
France Football e [‘Alsace.

Há quanto tempo
reside em Lousada?

Estou em [ousada
durante o Euro 2004 em
casa de um amlo.

Como tomou conheci
mento da existência do
Espaço Internei?

Vim tomar café com amigos e conheci o Espaço lnternet.
O que pensa deste espaço?
É formidá’el, pois permite a todos a sua utilização. Fui

muito bem acolhido por pessoas muito simpáticas. Por Isso
penso voltar novamente a Lousada, mas com a minha
família.

O que costuma fazer no Espaço Internei?
Através do Espaço lnternet envio as fotografias para a aên

cia e para os jornais, de modo rápido e eficiente, pois até os
trabalhos com maior capacidade chegam ao destino rapida
mente.

Walter Vani Alvarenga
Nome - Walter Vani

Alvarenga
Idade - 40 anos
Morada - Lodares
Profissão - Empregado

de mesa
Há quanto tempo

reside em [ousada?
Resido em [ousada há

exactamente um ano.
Como tomou conheci

mento da existência do
Espaço Internei?

Conheci este espaço
através de uma amiga, tam
bém ela brasileira, que vivia aqui perto.

O que pensa deste espaço?
É espectacular. Acho que tem muita utilidade, principal

mente no meu caso, pois dá-me oportunidade de entrar em
contacto com a família e amigos que estão no Brasil, de um
modo muito rápido, económico e eficiente.

O que costuma fazer no Espaço Internei?
Costumo pesquisar na lnternet e enviar e-mails para família

e amigos. Como os horários são alargados possibilita que eu
venha aqui todos os dias, sendo já um vício. Estou muito
agradecido pela criação deste espaço que me coloca em con
tacto com o mundo.
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Juventude e novas tecnoIoías unidas
Espaço Jovem

‘L ‘

joos, entre outros aspectos.
O Espaço lnternet continua a ter muita

procura, não só para a navegação na inter
net, mas também para a atribuição de
Diploma de Competências Básicas e
aquisição do Cartão jovem.

A recente produção de um portal, cujo

Um olhar sobre o Espaço Internei...
O Espaço Internei é um local privilegiado onde se encontram pessoas de vários países que resi

dem ou passam por Lousada. Nesse sentido, Fomos conversar com dois utilizadores e saber o que
pensam deste espaço destinado ao uso das novas tecnologias.

endereço é ‘http://sapp.telepac.pt/juven
tude”, permite obter diversas informações
de interesse para os jovens.

Espaço lnternet

Centro Inforjovem de [ousada

L?iovem da Aparecida

20

962

244
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DESPORTO

LOUSADA
REVISTA MUNICIPAL

CULTURA

Lousada esteve presente na 13. edição
os jogos Internacionais da juventude rea
lizados em Renteria, Espanha, com a pre
sença muito animada de 82 jovens e mo
nitores de [ousada nas modalidades de
basquetebol, andebol, natação, atletismo,
ténis de mesa e futebol.

Participaram um total de cerca de 600
jovens provenientes de seis países:
Renteria, cidade espanhola organizadora,

Torneio de
Ténis de Mesa com
150 atletas

A Associação Desportiva de [ousada,
com o apoio da Câmara Municipal, organi
zou o 1 Grande Prémio Nacional “Concelho
de [ousada” de ténis de mesa, no Pavilhão
Municipal, nos dias 24 e 25 de Abril.

Foram 20 equipas a disputar o torneio
nas categorias de juniores e seniores, num
total de 150 atletas, que disputaram 73
encontros.

— JULHO • 2004

[ousada e Balão (Portugal), Bucareste
(Roménia), Duevilie (Itália), Schorndorf
(Alemanha) e TulIe (França). A delegação
oficial de Lousada foi composta pelo
Presidente da Câmara, Dr. jorge
Magalhâes, Vereador da juventude e
Desporto, Prof. Eduardo Vilar, e represen
tante da comissão de geminação de
Lousada-Renteria da Assembleia
Municipal, Dra. Inês Fernandes.

A Câmara colaborou com a instituição
Paralisia Cerebral - Associação Nacional
de Desporto (Pcand), na organização do
Campeonato Nacional individual de
Boccia, classe BC3,
destinado a porta
dores de deficiência
motora e cerebral, e
que decorreu na EB
2,3 de Nevogilde,
nos dias 24 e 25 de
Abril.

Participaram neste
campeonato atletas

______

que representaram
Portugal nos jogos
Paralímpicos e que
integrarão a equipa

nacional nos jogos Paralímpicos de
Atenas, em Setembro próximo.

A Pcand agradeceu à Câmara pelo
apoio prestado.

A 4a edição do “Folia” — Festival de Artes
do Espectáculo de [ousada .- saldou-se por
um enorme sucesso, quer pela qualidade
das representações, quer pela adesão do
público, a mais expressiva de todas as
edições.

Milhares de espectadores assistiram a
sessões de teatro, música, dança e cinema,
bem como à exposição colectiva de pintu
ra, escultura, desenho e fotografia.

Mais uma vez este ano a organização
(Câmara Municipal e jangada teatro) pro
cedeu à descentralização de espectáculos
por várias freguesias do concelho, havendo
também a novidade do Espaço Café-Teatro,
onde foram realizadas algumas activi
dades.

Algumas companhias presentes deram o
seu testemunho acerca do Festival.

Trigo Limpo - Teatro Acert
- Tondela

Curriculum
• A companhia iniciou a actividade em

1976. Somente em 1993, após receber
apoio da Secretaria de Estado da Cultura,
estabiliza permitindo-lhe estrear uma
média de três produções teatrais por tem
porada. O Trigo [impo teatro Acert, tem re
presentado em festivais nacionais e inter-

“Folia” cativou
milhares de espectadores

nacionais onde obtém prémios artísticos.

O que pensa das instalações do
Auditório?

Tem as condições necessárias para rece
ber as produções que apresentamos.

O que pensa do Folia?
Esta é a quarta edição do Folia e também

a quarta vez que nele participamos com
todo o gosto.

Como foi a reacção do público ao
vosso espectáculo?

O público aplaudiu-nos de pé, facto que
nos deixou muito felizes.

Teatro das Beiras
- Covilhã

Curriculum
Companhia profissional de teatro,

desenvolvendo a sua actividade na Beira
Interior e por todo o país, desde 1974. Em
1994, iniciou nova etapa da profissionaliza
ção.

O que pensa das instalações do
Auditório?

Tem umas boas instalações em termos
de espaço arquitectónico.

O que pensa do Folia?
O próprio nome do festival espelha o

que encontramos todos os anos que actu
amos em [ousada. É bom encontrar esta
alegria em fazer e , sobretudo, fazer bem.

Como foi a reacção do público ao
vosso espectáculo?

Pensamos que foi uma reacção bastante
boa.

Grupo Teatrosfera
- Queluz
Curriculum

Companhia profissional desde 1995, tem
percorrido o país e obtido uma boa
recepção por parte do público.

O que pensa das instalações do
Auditório?

Tem boas condições de palco, camarins
e para o público. Necessita apenas de
alguns melhoramentos técnicos.

O que pensa do Folia?
Parece-nos vital para o desen\olvimento

cultural desta região, com boa recepção às
companhias participantes. A companhia
jangada mostra, pela programação apre
sentada, estar atenta e ser conhecedora do
teatro feito em Portugal.

Como foi a reacção do público ao
vosso espectáculo?

A reacção foi muito boa. Pareceu-nos um
público inteligente, que sabe de teatro.

t Teatroesfera

Jogos Internacionais de juventude
em Renteria...

e Lousada é nome de praça
Renteria aproveitou para reforçar a gemi

nação com [ousada, através da inauguração
de uma praça, cujo nome junta os dois
povos, o que, na opinião do Dr. jorge
Magalhães, é aproximador das duas regiões:
“por um lado a prensa relativa ao vinho e à
vinha e por outro o túnel da cidra, que têm
uma produção semelhante “. Salientando
que “este gesto vem reforçar ainda mais as
relações de amizade existentes entre os dois
municípios”.

[ousada recebe, em 2005, a próxima
edição dos jogos. O Presidente da Câmara
de [ousada afirmou esperar “responder às
expectativas, pois serão jogos mais exi
gentes, por haver mais duas delegações,
Bury e Dueville, que não estiveram pre
sentes em [ousada em anos anteriores”.

O autarca refere ainda que com o inter
câmbio se pretende reforçar os laços com os
jovens das cidades intervenientes.

LWI4 1
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EB 2,3 de Nevoilde
recebeu atletas paralímpícos
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Orquestra de Tuile
reforçou geminação

A Orquestra da Escola de Música e Dança
de Tuile efectuou, em Abril, concertos em
Pias e no Auditório Municipal, integrando a
programação do Folia’. Tratou-se de mais
um reforço da geminação entre as duas
localidades, fomentado pelo numeroso
grupo de emigrantes lousadenses. Neste
aspecto o desempenho dejoaquim da Silva
tem sido preponderante.

Vitorino de Almeida,
Carlos Mendes e canções
da Broadway

O Maestro António Vitorino de Almeida e
o cantor Carlos Mendes regressaram ao
Auditório Municipal, no diaS de junho, para
interpretarem Canções da Broadway, reedi
tando o êxito do anterior concerto.

Debate de Arqueologia
com alunos

e especialistas
Um debate sobre Arqueologia reuniu,

em 21 de Maio, alunos das EB 2,3 e
Secundária, e 4rios especialistas,
nomeadamente o Prof. Doutor Vítor
Oliveira jorge, Prof. Doutor fino Tavares
Dias, Dr. Marcelo Mendes Pinto, autor da
Carta Arqueológica do Concelho, e Luís
Sousa, do Gabinete de Arqueologia da
Câmara.

Teatro Musical na Aparecida

Luís de Ma
tos protagoni
zou, em 19 de
junho, no
Auditório
Municipal, um
espectáculo
memorável de
magia e
sedução.

Perante
uma plateia

Cerca de 200 criancas da
freguesia do Torno assisti
ram à peça ‘Cristalina Gota
de Água’, teatro musical
do Grupo dos Pequenos
Cantores da Maia.

O espectáculo decorreu
na Sede da junta no pas
sado dia 29 de Maio e foi
oferecido pela Empresa
Águas Douro e Paiva, com
a colaboração da Câmara
de [ousada, junta de
Freguesia e Paróquia do
Torno.

de 250 pes
soas, o mági
co deslum
brou pela sua
capacidade
artística e
poder de co
municação,
efectuando
números de
elevada quali
dad e.

Rede Social
continua trabalho

O programa da “Rede Social”, imple
mentado no concelho desde janeiro,
apresentou o pré-diagnóstico aos parceiros
envolvidos, estando, neste momento, a
desenvolver actividades com os vários gru
pos de trabalho. Estes grupos dividem-se
em quatro áreas, correspondentes a outras
tantas problemáticas identificadas no pré-
diagnóstico: abandono escolar,
dependências, emprego e respostas soci
ais. De acordo com a Vereadora do
pelouro da Acção Social, Prof.a [ígia
Ribeiro, “procurou-se constituir equipas
multidisciplinares compostas por pessoas
que se interessem por áreas diversas e isso
está a reflectir-se num trabalho empe
nhado das 20 instituições do concelho
envolvidas”

Está a ser realizado um acompanhamen
to semanal pela técnica do projecto a
todos os grupos para que o trabalho se
desenvolva eficazmente e se passe à fase
seguinte: a construção de inquéritos por
questionário e entrevista que serão aplica
dos à população.

A Prof.a Lígia Ribeiío declarou que os
inquéritos têm como objectivo “priorizar
eixos de intervenção” e que, “no futuro,
terá lugar o Plano de Desenvolvimento
Social concelhio”.

Em Agosto vai proceder-se à realização
dos inquéritos e entrevistas, tentando
abranger-se o máximo de freguesias de
modo a haver representatividade, sendo
direccionados a um público-alvo específi
co. Os resultados serão apresentados em
Outubro.

ActIvidade do “Telhados de VIdro” na [82,3 de [ousada

A Câmara continua a sua parceria privi
legiada com o Centro Social e Paroquial
de Macieira (CSPM) na execução do pro
jecto “Telhados de Vidro”, implementado
em 11 freguesias do concelho.

O objectivo principal é a prevenção do
uso e consumo de estupefacientes, dotar
as famílias de competências para lidar
com a toxicodependência, promover esti
los de vida saudá’,’eis nas crianças e jovens
e aprofundar o conhecimento sobre as
causas e a realidade do fenómeno nas
freguesias abrangidas.

Os inquéritos entretanto realizados nas
freguesias estão a ser tratados e os resul
tados serão apresentados em Setembro,
quando da finalização do projecto.

As acções de sensibilização realizadas
abrangeram cerca de 1100 crianças, adoles
centes e jovens, e 85 pais, havendo ainda
duas acções para um grupo de pessoas
que está no centro comunitário do CPSM e
outra destinada aos delegados e sub-dele
gados da EB 2,3 de [ousada. Nesta escola,
o projecto “Telhados de Vidro” participou
num peddy-paper, que culminou com a
largada de balões com mensagens alusivas
à prevenção da toxicodependência.

O CSPM está a pensar alternativas de
modo a dar seguimento ao trabalho
desenvolvido e a Vereadora da Acção
Social, Prof.a Lígia Ribeiro, partilha desta
ideia, afirmando ser uma iniciativa “muito
importante”, defendendo “uma solução
de continuidade”.

Actividades
Inserido no projecto e nas comemo

rações do 10° aniversário do Ano
Internacional da Família realizou-se um
“workshop” destinado ás famílias envolvi-

LOUSADA

ACÇÃO SOCIAL

das, com o Dr. Teixeira de Sousa e a Dra.
Madalena Nunes do Instituto da Droga e
da Toxicodependência (IDT). Estiveram
presentes cerca de 30 pessoas que parti
ciparam activamente no debate. Os
assuntos apresentados foram de encontro
aos que têm sido abordados na formação
para pais, realizados na maioria das 11
freguesias do projecto, Na opinião das
técnicas do projecto “o resultado do work
shop foi muito compensador, pois deno
ta-se grande interesse por parte dos pais
em dar continuidade a estas acções”.

Nas férias da Páscoa, a EB1 de Lagoas
N.° 1 - Nevogilde, recebeu o atelier. Com
esta actividade “pretende-se uma ocu
pação saudá,el dos tempos livres”, como
afirmam as técnicas do projecto.

Dia Internacional Contra o
Abuso e TráFico Ilícito de Drogas

O Dia Internacional Contra o Abuso e
Tráfico Ilícito de Drogas foi comemorado dia
23 pelo IDT, em que convidou vários projec
tos do Quadro Prevenir li e dos Planos
Municipais de Prevenção Primária das
Toxicodependências do distrito do Porto,
como é o caso dos “Telhados de Vidro”.

No passado dia 26 a Câmara associou-se
a esta comemoração, com o apoio dos
“Telhados de Vidro”, realizando várias activi
dades para os mais novos, como pintura
de t-shirts e lenços, pinturas faciais, dese
nhos e largada de balões promovidas por
uma animadora. As Piscinas Municipais
juntaram-se à iniciativa com a apresen
tação de actividades de dança. Associaram-
se a esta iniciativa o CPSM e o IDT. De acor
do com a Vereadora da Acção Social
“sendo um dia contra a droga pretendeu-
se realizar actividades saud&eis ao ar livre”.

REVISTA MUNICIPAL

livro “Portões
e Fontes”

30 anos
de Abril

REVISTA MUNICIPAL

‘Telhados de Vidro’ na recta final

‘Portões e Fontes do Concelho de
[ousada’, da autoria da Dr.a Rosa Maria
Oliveira, é a mais recente publicação da
Câmara Municipal.

Na sessão de lançamento, que decorreu
na Biblioteca, foi salientado o seu contri
buto para a defesa e divulgação do
património local.

Concerto de Manuel Freire e home
nagem ao antifascista Dr. Arnaldo Mesquita
encerraram as comemorações dos 30 anos
do 25 de Abril. Do programa evocativo,
destaque, também, para o espectáculo da
Nova Oficina de Teatro e Coral de [ousada,
actuação da Fanfarra de Boim, Festival de
Folclore e distribuição de cravos.

Reunião dos grupos de trabalho

Magia e sedução com Luís de Matos
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O pelouro da Acção Social comemorou o 10.0 aniversário do Ano
Internacional da Família no intuito de reforçar o papel da família e
consciencializar para este elemento base da sociedade.

As comemorações iniciaram-se com a conferência “A instituição
família como base da sociedade’, promovida pelo Governo Civil do
Porto.

A Vereadora Prof.a Ligia Ribeiro afirmou “ser preocupação desta
autarquia lidar o melhor possível com as sãrias instituições do con
celho de modo a minorar os problemas das famílias”. A este propósi
to enumerou os vários projectos que têm sido desenvolvidos: pro
grama “Ser Criança” com o projecto “Teia Lúdica”, Rendimento Social
de Inserção, Comissão de Protecção de Crianças e jovens em Perigo,
Plano Integrado de Educação e Formação, parceria no programa
“Telhados de Vidro” do Centro Paroquial e Social de Macieira, ‘.árias
Unidades de Inserção na Vida Activa (Univa’s) e atendimento e
encaminhamento da população do concelho. No que refere à
habitação social, há “46 casas prontas a serem habitadas”.

Torneio inter freguesias
Realizou-se o torneio inter-freguesias, envolvendo cerca de 120

crianças, de 12 freguesias, no Pavilhão Desportivo da Ordem. A
equipa de Nespereira ficou classificada em 1.0 lugar, Alvarenga em
2.° e Nogueira em 30•

de Sousa, presidente do Instituto da Droga e Toxicodependência do
Porto.

“Herança de um passado, Incertezas de um futuro” constituiu
tema de seminário, que, de acordo com a Prof.a Lígia Ribeiro, fun
cionou como um meio de “estimular e reforçar o papel da família,
destacando o seu “inestimável valor” e a função de “elemento basi
lar da sociedade”.

Mostrou-se, igualmente, bastante satisfeita “com a adesão de
muitas as forças vivas”, nomeadamente representantes da educação,
segurança social, saúde, Igreja, entre outros.

A generalidade dos palestrantes cativaram a assistência e moti
varam debates interessantes, e, acima de tudo, transmitiram linhas
gerais de actuação e conselhos para que cada agente ou simples
cidadão possa intervir e actuar num melhor futuro para as famílias
lousadenses.

Missa e Concerto para casais aniversariantes
As comemorações finalizaram com a realização de uma missa

campal junto à capela de Santa Águeda, em Sousela, reunindo
inúmeras famílias do concelho, e com um concerto pela
Academia de Música, parceiro nesta iniciativa, dedicado aos
casais do concelho que comemoram este ano 25 e 50 anos de
matrimónio. A autarquia ofereceu uma salva de prata a todos aos
casais aniversariantes.

A Prof.a Lígia Ribeiro concluiu que “as realizações excederam as
expectativas, havendo muitas pessoas a participar, tendo sido muito
importante a colaboração dos vários parceiros”.

Descobrir [ousada
O pelouro do Turismo tem realizado várias visitas a diversos

pontos do concelho com o intuito de “Descobrir Lousada”, dando
a conhecer o património edificado do concelho. Na opinião da
Vereadora do Património Histórico, Prof.a Lígia Ribeiro, os pro
gramas, que decorrem nas manhãs de domingo, têm servido,
sobretudo, para mostrar que “Lousada possui um património rico
e com interessante valor histórico, que merece ser tratado com
seriedade”.

Para inscrições e mais informações os interessados devem
dirigir-se à Câmara, pelouro do Património Histórico

Retábulos: Maneirismo

e Rococó
Visita acompanhada em mmi-

autocarro, com duração aproxi
mada de 3h30 e com passagem
pela Capela de 5. Gonçalo,
lrejas de S. Vicente de Boim,
de Sta. Maria Maior de Meinedo
e de S. Salvador de Aveleda.

Data de realização: 11 de
julho, com ponto de encontro
nos Paços do Concelho, às 9h.

LOUSADA

PATRIMÓNIO/TURISMO

Produtos locais
apresentados
em Renteria

Milhares de pessoas visitaram o stand de
[ousada durante o encontro “100 anos do
desenvolvimento em Renteria e sua comar
ca” , realizado entre 2 e 6 de junho.

Vários produtos regionais estiveram
expostos: vinhos, queijos. compotas, pão-
de-ló, beijinhos de amor, enchidos e broa.
Os visitantes puderam apreciar o artesana
to, nomeadamente tecelagem, linho, ces
taria, latoaria, olaria e miniaturas em
madeira.

Para além de [ousada estiveram repre
sentadas outras cidades geminadas com a
vila basca: Tulle(França), La Granja San
Ildefonso (Espanha), e Havana (Cuba).

A Vereadora do Turismo, Prof.a [ígia
Ribeiro, salientou que a participação foi
“um êxito”, sublinhando, também, o “extra
ordinário acolhimento da edilidade de
Renteria e dos inúmeros visitantes da feira”,
que “procuraram obter mais informações
acerca de [ousada, nomeadamente a nível
de desenvolvimento, artesanato, equipa
mentos desportivos e de lazer”.

“Todos os produtos de gastronomia
foram bastante apreciados”, referiu, con
cluindo tratar-se de “uma excelente pro
moção do nosso concelho”.

REVISTA MUNICIPAL

Comemorado 100 aniversário
do Ano Internacional da Família

______________________________________________

REVISTA MUNICIPAL

Seminário “Herança de um passeio,.. incertezas de um futuro”

“Workshop” e Seminário
Também decorreu o “workshop” “Família e prevenção: lições do

passado, um olhar para o futuro”, com a participação do Dr. Teixeira

-.. - -- :.-.. .
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Solares

Visita acompanhada em
mini-autocarro, com duração
aproximada de 4horas e com
passagem pela Casa do Porto,
de juste, de Vila Verde e de
Ro n te.

Data de realização: 1 de
Agosto, com ponto de encontro
nos Paços do Concelho, às 9h.
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O concelho de [ousada tem a
sua candidatura ao Urbcom
aprovada com uma excelente
pontuação. Entre 119 candida
turas, das quais foram aprovadas
somente 43, Lousada obteve o
1.0 lugar do distrito do Porto, o 2.°
da região norte e o 15.0 a nível
nacional, com 85 pontos em 100.

“A autarquia teve e tem um
papel muito importante em todo o processo” - palavras do Vereador
do Comércio, Rui Magalhães, acrescentando que “Lousada con
seguiu algo que procurava hájá algum tempo”.

O responsável autárquico salienta ainda que se “realizou um exce
lente trabalho de equipa, do qual resultou um documento muito
bem elaborado e fundamentado, de que saliento o importante con
tributo da empresa envolvida no projecto global”. Prova disso é o
resultado extraordinário obtido. Para o Vereador do pelouro do
Comércio “agora é tempo de começar a trabalhar em função do pro
jecto elaborado numa consonância entre a Câmara de Lousada e a
Associação das Empresas Comerciais de Lousada (AECL), no sentido
de sensibilizar os comerciantes para aderirem ao projecto, que é uma
oportunidade única pois há montantes elevados que permitirão
reformular espaços, fachadas e outros aspectos. A autarquia tem dois
técnicos atentos e a trabalhar no sentido de melhoramentos na refor
mulação da parte de iluminação, mobiliário urbano e outras inter
venções pertinentes”. “Deste modo a área será mais apelativa per
mitindo às pessoas do concelho e até mesmo de fora fazerem as
compras, mas também uma oportunidade única para a revitalização
do comércio tradicional”.

O Ministério da Economia atribuiu uma verba de um milhão e
308 mil euros para comparticipação dos diversos projectos a
realizar no âmbito deste programa por parte dos empresários, da
Câmara Municipal e da AECL.

Esta candidatura apresentada ao Ministério da Economia tem
como objectivo base a revitalização do comércio local. O projecto
global foi elaborado numa parceria entre a AECL a Câmara Municipal
e uma empresa seleccionada para o efeito. De acordo com joaquim

Encontro de aricuItura em Setembro
A Câmara vai organizar mais uma vez um encontro de agricultura,

agendado para o primeiro fim-de-semana de Setembro, dias 3,4 e 5.
De acordo com o Vereador do Ambiente, Rui Magalhães, “pre

tende-se uma representação dos produtos do concelho com cada
vez melhor qualidade e em maior quantidade, que importa divulgar
e sensibilizar os visitantes de outros concelhos para tal facto”. Haverá
ainda um “workshop” sobre questões relacionadas com a agricul
tura que, para Rui Magalhães, “são muitas vezes desconhecidas,
nomeadamente os apoios disponíveis para os proprietários e a divul
gação da agricultura biológica, que é um nicho de mercado ainda
novo e fundamental para muita gente que nesta altura tem dificul
dade em escoar as suas produções, mantendo a qualidade e quan
tidade”.

Haverá também a mostra dos produtos agrícolas locais e ani
mação musical garantida para os três dias de encontro.

Queiroz, presidente da AECL, “a
Câmara tem participado conjun
tamente connosco desde o pro
jecto global, há cerca de dois
anos”. Ainda de acordo com

__________

joaquim Queiroz “pretende-se
criar um centro comercial aberto
em que haja a maior identidade
possível, de modo a atrair mais
compradores ao concelho, mais

concretamente ao centro, onde as pessoas possam comprar e estar”.
O presidente da AECL afirma que “a intervenção vai ser feita com

particular cuidado, daí a importância da envolvência da Câmara
Municipal, pois esse é também um objectivo seu”. A intervenção
será feita ao nível da modernização das actividades empresariais do
comércio e de alguns serviços, qualificação do espaço público envol
vente e promoção do respectivo projecto global. De acordo com
joaquim Queiroz “espera-se que esta seja uma base de algo a que
os comerciantes possam dar continuidade no futuro”.

A área de intervenção foi encontrada mediante as regras estabele
cidas na legislação vigente procurando-se a melhor relação entre o
número de lojas existentes e os metros lineares das ruas envok idas.
Deste modo foram seleccionadas as ruas Visconde de Alentém, Sto.
António e Afonso Quintela, as Praças D. António Meireles, da
República e Dr. Francisco Sá Carneiro, o Largo do Pelourinho e a
Avenida Senhor dos Aflitos, abrangendo cerca de 120 empresas.

Actualmente está a desenvolver-se o estudo global, a apresentar
no início de 2005, e definirá os “timings” para a formação profissio
nal, períodos de candidaturas dos empresários, da AECL e da autar
quia. No que respeita aos empresários, estes terão que se candidatar
à melhoria dos seus estabelecimentos, a AECL fará a sua candidatura
relativa a dinamização da área de intervenção e da formação profis
sional, enquanto que a Câmara se candidatará para a intervenção
nos espaço públicos.

O Vereador do Comércio deixa um apelo a todos os comerciantes
para que “se desloquem junto da AECL para informações e ajuda da
formatação das candidaturas de modo a avançarem para aquilo a
que têm direito”.

A Câmara vai avançar com a criação de
uma empresa municipal de água e
saneamento. De acordo com o Vereador
do pelouro do Ambiente, Rui Magalhães,
“a autarquia espera que, em janeiro pró
ximo, a empresa esteja a funcionar,
lançando obras, sobretudo de sanea
mento, dado que o concelho breve
mente estará já coberto com a rede de
abastecimento de água”. Rui Magalhães
aponta como meta o fim do ano de 2006
para alcançar a taxa de 90% do concelho
com saneamento básico, onde o investi
mento previsto só para 2005 é de cerca
de 10 milhões de euros.

Rui Magalhães é categórico ao afirmar
o facto de a “autarquia ter a certeza de
que esta é a opção mais vantajosa para
todos os munícipes, pois o tarifário
médio fica muito abaixo daquilo que os
munícipes dos concelhos vizinhos irão
pagar por idênticos serviços”. “Sendo
uma empresa de capitais mistos, públi
cos e privados, terá uma gestão muito
mais afinada com o objectivo de tam
bém obtermos lucros, que permitirão à
autarquia a possibilidade de investimen
to noutras áreas do ambiente mais caren
ciadas” - acrescentou.

O Vereador destaca ainda que “no con
curso anulado a tarifa média de água a
pagar pelos munícipes em 2006, de acor
do com a proposta mais baixa, seria de
três euros, neste momento é de 75 cênti
mos. Em 2006 o valor será pouco mais
elevado do que o actual”.

Neste momento estão em curso obras
da rede de saneamento básico em Pias,
cobrindo praticamente toda a freguesia.
No que concerne à rede de água, está a
ser substituída a totalidade da conduta
de abastecimento.

Prevenir os fogos
florestais

LOUSADA

AMBIENTEISAÚDE

Saúde Escolar

As sextas jornadas da Saúde Escolar, que
decorreram no dia 21 de Abril, reuniram mais
de 280 participantes.

Na sessão de abertura, o Presidente da
Câmara, Dr. jorge Magalhães, afirmou que
as jornadas “são um meio de tomar cami
nhos adequados para discutir a saúde esco
lar” no concelho, daí resultando “um traba
lho positivo”.

O adjunto do Governador Civil, Dr. Pedro
Sousa, destacou o “grande mérito de tocar
em assuntos fundamentais, como alimen
tacão saudável, álcool e tabaco”.

Estiveram, igualmente, presentes um repre
sentante da Administração de Saúde da
Região Norte, Dr. Miguel Galaghar, e o Dr.
Rodrigo Lopes, do Centro da Área Educativa
do Tâmega.

De entre os sários assuntos abordados,
destaque os temas “Álcool e adolescência”,
“Toxicodependência”, “Anorexia e bulimia” e
“Alimentacão saudável”.

“Doenças sexualmente transmissíveis e
hepatite B e C”, “Epidemiologia e prevenção
da Sida”, “Educação sexual”, “Gravidez na
adolescência” e “Hiperactividade” consti
tuíram também temáticas em discussão.

O Vereador da Saúde, Rui Magalhães, fez
um balanço claramente positivo: “com o
Auditório completamente cheio, é muito gra
tificante para quem organiza as jornadas
anualmente”, salientando o esforço de “actu
alizar os conhecimentos em diferentes áreas”.

COMÉRCIOIAMBIENTE
REVISTA MUNICIPAL

Candidatura ao Urbcom aprovada

REVISTA MUNICIPAL

Empresa
municipal
de água e

saneamento 1

A Câmara aposta na prevenção dos fogos
florestais, sendo que este ano existem três
formas de o fazer. De acordo com o
Vereador da Protecção Civil “existem já três
equipas de vigilância móvel motorizada
num total de seis pessoas, que actuam
desde 15 de junho a 15 de Outubro”.

Ainda de acordo com o responsável
“existe outra equipa de vigilantes com uma
viatura automóvel”. “Estas acções são arti
culadas com os Bombeiros Voluntários de
[ousada”, destacou.

O sistema vigília, do qual o concelho foi
pioneiro, consiste em ter câmaras de vídeo
autónomas em locais estratégicos que
cobrem a maior mancha florestal possível
da Serra de Campelos e que, mercê de
avanços tecnológicos, permite maior re
solução de imagem, permitindo deflnir
com enorme exactidão o local da ocorrên
cia alertando de imediato os bombeiros,
com as respectivas coordenadas do local”.

“Estamos muito entusiasmados com a
evolução e com os resultados que certa
mente vamos obter”, refere Rui Magalhães.

Lousada fez parte de uma experiência
piloto conjuntamente com Paços de
Ferreira e Felgueiras, no âmbito da Ader
Sousa, a nível nacional, que permitiu detec
tar e analisar as falhas do sistema e corrigir
todas as falhas.

Acção de sensibilização “Quilos a mais”
A Câmara tem realizado sárias acções de sensibilização junto da

população em geral, mas com uma grande incidência nos mais
novos. Conjuntamente com a Suma desenvolveu a campanha
“Quilos a mais”. Com mais esta iniciativa pretendeu-se solidificar
procedimentos de acondicionamento e deposição de resíduos,
destacando sempre a importância do princípio da redução, de
modo a diminuir a quantidade de resíduos produzida.

Na EB 1 do Corgo, em Meinedo, aquando da deslocação da téc
nica da Suma para uma campanha de sensibilização, o Vereador do
pelouro do Ambiente, Rui Magalhães, esteve presente salientando
a “importância destas iniciativas de modo a que se proteja o ambi
ente”. Durante a apresentação desta nova campanha destinada a
relembrar os procedimentos mais correctos de acondicionamento e
deposição dos resíduos produzidos em casa, foram também apre
sentadas algumas sugestões práticas de modo a economizar di
nheiro nos gastos domésticos.

“Workshop” sobre prevenção de incêndios
Em 30 de Abril, decorreu um “workshop” intitulado “Incêndios florestais — estratégias de

prevenção”, que reuniu mais de 70 participantes. Estiveram presentes a Direcção Regional
de Agricultura de Entre Douro e Minho, a Polícia Florestal e a Associação Florestal do Vale
do Sousa.

O encontro serviu para sensibilizar para o combate aos fogos florestais e foi destinado
aos proprietários florestais, técnicos das autarquias, presidentes de junta, corporações de
bombeiros e a todos os interessados da região do Vale do Sousa.
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2 • 22h
Festival da Rancesinha
— ÁIrtiição de Neinho

e o seu acordeão
Campo da Feira

3 • 22h
Festival da Rancestuha -

ÁIi1Hção de Luís Madiado
Campo da Feira

4 • 22h
Festival da Francesinha -

1nçãn da banda
w PmIrldoK.
Campo da Feira

5e6 • 9hàsl9h
kgomika Jogos e Lazer

Espaço Artes

7,8 e 9 • 22h
Noites de Astronomia
Complexo Desportivo

8 • 22h
Ópera Infantil “O Sonho

Mágico’, pela Academia de
Música de Lousada
Auditório Municipal

9 • 9h30
Seminárlo ‘Que sentidos para

a escolar
Auditório Municipal

DE 2 A 11
Feira do Llwo

Praça das Pocinhas

2
Lançamento do Nwo

‘Portugal por Montes e Vales
Palsagens Esqueddas’, de

Manuel Nunes e Jorge Nunes
Biblioteca Municipal

3
5.’ Noite do Fado

dos Fadistas de [ousada
Participação de

Mélanle e Joaquim Cardoso
(acompanhamento de Jorge
Serra e Mário Henhlques),

António Mendes,
José Mondes,

Margarida Mendes e Salomé
(acompanhamento de leão

Teixelra, Jorge Teixeira
e Carlos Ferrelra)

Auditório Municipal
e

Concerto do Quinteto de
Cordas Basais Ensembie

(Encontros de Música Terra do
Sonsa - co.organlzação da

Ader-Sousa)
Igreja de Meinedo

8
Ópera Infantil ‘O Sonho

Mágico’ pela Academia de
Música de [ousada
Auditório Municipal

10
M1nção de Adelaide Festeira

Campo da Feira

12
Ar1Hço do Randio Foklóflco

de Nogueira
Praça das Podnhas

13
Actuação do Gnipo de Dança

das Piscinas Municipais
Praça das Pocinhas

14
Actuação do

Randio Foldórico flores de
Primavera

Praça das Pocinhas

—

15
‘Auto da Índia’, pela

Companhia de Teatro ‘Jangada’
Praça das Pocinhas

16
Concerto da Orquestra de

Sopros da Academia de Música
de [ousada

Praça das rodInhas

17
Actuação de David Fonseca

Campo da Feira
e

Concerto da Banda Musical
deLousada

Auditório Municipal

DE 17 A 26
. Feira do Artesanato
. Praça das Pocinhas

19
Actuação de Rosete
(‘Operação 1Iunfo)

Campo da Feira

20
Actuação do Conjunto Antônio

Mafra (50 anos de carreira)
Campo da Feira

21
AdIiçaodeToy
Campo da Feira

22
Concerto dos vencedores do
Concurso de Bandas ‘Rock’

Palco da Festa Grande

DE 23 A 26
Festa Grande do ConceRto

24
Concerto de Jazz de Midiel

Portal, Bemard Lubai e Sdavls
(Encontros de Música Terras dc

Sonsa - co-organização da
AdeSousa)

Casa de Juste

A

Até dia 17
Jogos Despontvos

de [ousada
Pavilhão Municipal, Piscinas,

Campo de treinos da
Associação Desportiva de

Lousada e ruas da vila

10
Per

1

lOeil •Todoodla
Desportos radicais e insoiláveis

Campo da Feira

13,14e15 • 22h
Eliminatórias do 1.’ Concurso

de Bandas Rock
Campo da Feira

16 • 22h
Concerto da orquestra de

Sopros da
Academia de Música de

[ousada
Praça das Pocinhas

17 •Todoodla
radicais

e Insáveis
Campo da Feira

22h

ÍÍti:. : -

-

Concerto de David Fonseca
Campo da Feira

18 • 22h
Concerto de “Giaphite
Acústico’ e entrega de

prémios dos Jogos Desportivos
de [ousada

Campo da Feira

9 a 18

Durante todo o mês
Programas OU

14h30/17h30
21 h30/23h

34 e 5

ho e

-Lonsadaemftlogiaila”
Espaço Artes

de Setembro
24 horas /dla

‘Lousada Lan Partr
Pavilhão Municipal

A L
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