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Montra vencedora

O Concurso de Montras de Natal voltou
a registar uma grande adesão das lojas
comerciais espelhando a vitalidade co
mercial de [ousada.

Na sessão de entrega dos prémios do
concurso o Presidente da Câmara, Dr.
jorge Magalhães referenciou que a
“Associação de Empresas Comerciais de
Lousada apesar de ter pouco tempo de
vida, tem assumido um papel relevante
neste processo de parceria, procurando
incentivar o comércio”.

Também os compradores no comércio
lousadense, com valores de compra
iguais ou superiores a 20 euros, se habili
taram a prémios.

Desporto para os jovens
O Gabinete de Desporto da autarquia

organizou no período da interrupção do
natal um programa de actividades. Foram
várias actividades desportivas como o
voleibol, basquetebol, andebol, ténis de
mesa, futsal, ginástica e ginástica aeróbica.

As actividades foram possíveis devido à
colaboração das EB’s 2,3 do concelho e
Escola Secundária, que de acordo com o
Vereador do pelouro do Desporto, Prof.
Eduardo Vilar, “sempre mostraram
disponibilidade na realização do evento”.
As actividades contaram com a partici
pação aproximada de 150 alunos, dis
tribuídos por três escalões etários, com
idades compreendidas dos 11 aos 17
anos.

Encontro de cantadores
de Janeiras

O 5.° Encontro de Cantadores de
janeiras contou com um Auditório esgota
da que assistiu à actuação de 13 grupos,
totalizando cerca de 250 participantes.

Trata-se de uma realização que compro
va que os grupos de janeireiros continu
am bem vivos e actuantes, preservando
uma prática ancestral, que fortalecem o
espírito comunitário e a união entre as
pessoas.

De referir, igualmente, a adesão de
muitos jovens, o que representa um sinal
de esperança para o futuro, confirmando
que os costumes se màntêm bem arreiga
dos e são vividos de forma intensa por
todos as faixas etárias.

O encontro prolongou-se pela noite,
com músicas populares e baile, con
ferindo-lhe um carácter ainda mais festivo
e exuberante.

Valor da Obra: 75 000 euros
Ponto de situação: Decorrem as obras

de ampliação e reestruturação dos
armazéns da Câmara. Localizado na zona
industrial da ex-Estofex, o espaço serve de
local de armazenamento de materiais e
parque de viaturas. A intervenção inclui a
reestruturação do espaço, pavimentação

da área, construção de muros de vedação,
drenagem de águas, electrificação, exe
cução de dois anexos chapeados para
materiais, colocação de báscula de
pesagem para 60 toneladas, colocação de
circuitos fechados de vigilância, entre ou
tras.

Arranjo urbanístico
da rotunda

e talude do hospital

Valor da Obra: 207 000 euros
Ponto de situação: Encontra-se con

cluída a construção do muro na base e
limpeza da vegetação. Seguem-se as
obras para construção de passeios, colo
cação de plantas e iluminação no
talude.

Prevê-se a conclusão das obras dentro
de dois meses efectuadas por adminis
tração directa.

Construção da Iiação
deBoimàEN 320

Valor da Obra: 123 000 euros
Ponto de situação: Decorrem as obras

de construção da via de ligação entre a
Zona Industrial de Boim, na Rua de
Santana, e a EN 320.

Após a abertura da via decorrem traba
lhos de pavimentação a semi-penetração
betuminoso.

Executada por administração directa, esta
nova ligação visa melhorar os acessos à
Zona Industrial.

Actividades de Natal animaram o concelho
O Natal em Lousada Foi celebrado com muita luz. A iluminação e o som ambiente

nas principais artérias da Vila Foram disso um exemplo. Registou-se ainda a actuação do
Coro Gregoriano de Penaíiel e do grupo de jovens Senhora Aparecida que apresentou

a peça “Auto da vida e da morte”, de António Aleixo.
Estas actividades Foram promovidas pela autarquia, através do pelouro do Comércio,

e a Associação das Empresas Comerciais de [ousada (AEC[).

Obras em curso
Construção de novas vias de ligação, arranjos urbanísticos e

melhoramento de infra-estruturas Fazem parte do conjunto de
obras que a autarquia está a desenvolver.

Ampliação e bene(iciação dos Armazéns da Câmara

JMIW( É

Tradicional Feira das Oitavas muito animada

Instalações de alojamento no Complexo Desportivo
Valor da Obra: 170 000 euros
Ponto de situação: Iniciaram-se as

obras para a construção de dormitórios no
edifício de apoio ao Campo de Hóquei.
Os trabalhos devem estar concluídos até
ao final do ano e pretendem dotar o com
plexo com 50 camas disponíveis, dividi-

das por dois pisos, acrescidas das estru
turas de apoio como salas de convívio,
instalações sanitárias e cozinha.

Os trabalhos estão a ser executados por
administração directa
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Outras actividades fizeram parte da época natalícia, como o
Ecopinheirão, construído com fitas e enfeites produzidos pelas escolas
utilizando resíduos recicláveis.

Localizado junto ao Mercado Municipal esta iniciativa conta com a
colaboração da SUMA - Serviços Urbanos de Meio Ambiente.

O jardim de Infância de Figueiras obteve o 1 lugar.
No dia 26, realizou-se a tradicional Feira das Oitavas e Feira do

Cavalo.
Houve também animação nas ruas da vila com a actuação do Grupo

de Bombos da Ordem.
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AIvarena
Pavimentação de valetas
Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia.
Apoio: Transferência de verba no valor de 1 068,62 €

Boim
Ampliação da Sede da junta e pavimentação
da Rua de Vila Chã
Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 7 156,62 €

_

»

Pavimentação
da zona circun
dante do Salão
Paroquial

Protocolo celebrado entre a Câmara e a Comissão Fabriqueira
Apoio: Transferência de verba no valor de 4 284,00 €

Caíde de Rei

Obras no
Salão Paroquial
Protocolo celebrado
entre a Câmara e a
Fábrica da Igreja de
Caíde de Rei
Apoio: Transferência de verba no valor de 1 119, 55 €
Ponto de Situação: Obras em curso

Beneficiação da
Sede da junta
de Freguesia
Protocolo celebrado
entre a Câmara e a
junta de Freguesia

Apoio: Transferência de verba no valor de 15 000,00 €
Ponto de Situação: Obras em curso
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Cernadelo

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 1 932, 25 €
Ponto de Situação: Obras em curso

Cristelos

Construção

da Capela

Mortuária

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 2995,66 €
Ponto de Situação: Obras em curso

Passeios entre a

Capela Mortuária e a Igreja

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 1 415,26 €

Obras no

Eurocircuito

de [ousada

Protocolo celebrado entre a Câmara e o Clube Automóvel de
Lousada
Apoio: Transferência de verba no valor de 8 980,00 €

Obras nas freguesias

Nespereira

Protocolo celebrado entre a Câmara e Futebol Clube de
Nespereira
Apoio: Transferência de verba no valor de 2 541,69 €

NevoiIde
Muro de vedação no lugar de Aldeia e
desvio de água até ao rio

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: atribuição de subsídio no valor de 2 348,21 €

Pavimentação

de

caminho

em jusam

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: atribuição de subsídio no valor de 2 244,10 €

Ordem

Obras

na

Avenida

da Igreja

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 19 434,63 €

Obras nas freguesias
A Câmara, em colaboração com as Juntas de Freguesias e associações locais,

desenvolve um conjunto de obras e beneficiações. [m grande parte dos casos,
a autarquia procede à transferência de verbas ou cedência de material.

Seguem-se alguns dos protocolos de colaboração firmados desde o início do ano.
Figueiras

Passeios e

estaciona

mento no

Pintura

exterior

e interior da

sede da

Associação

Protocolo celebrado entre a Câmara e a Associação
Desportiva e Cultural de Figueiras
Apoio: Transferência de verba no valor de 1 786,79 €

Lodares

Acabamento

da

Sede

Social

Conclusão

do Centro

Protocolo celebrado entre a Câmara e a Comissão Fabriqueira
de Lodares
Apoio: Transferência de verba no valor de 2 511,26 €

Lustosa

Alargamento

do campo

de

futebol

Protocolo celebrado entre a Câmara e o Centro Cultural e
Recreativo de Lustosa
Apoio: Transferência de verba no valor de 37500 €

Arranjo

na sede da

1 Associação

Macieira
_I_--*

Protocolo celebrado entre a Câmara e a Associação Recreativa
Desportiva de Macieira
Apoio: Transferência de verba no valor de 876,58 €
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Construção do
Polidesportivo

Protocolo celebrado entre a Câmara e a Associação
Recreativa e Cultural de Pias
Apoio: Transferência de verba no valor de 4 187,58 €

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 7 131,95 €

Alargamento da
Estrada Vila Nova à Igreja

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 3 927,26 €

Sousela

Obras

na

Sede da

GACER

Protocolo celebrado entre a Câmara e o Grupo Associativo de
Cultura e Estudos Recreativos (GACER)
Apoio: Transferência de verba no valor de 994,97 €

do Salão

Paroquial

- de Sousela

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de \erba no valor de 3 812,57 €

Torno
Pavimentação da estrada

de Figueiredo ao Bacelo

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 2 618,95 €

Intervenção no adro
da Igreja do Torno

O adro da Igreja Paroquial do Torno foi
recentemente alvo de uma intervenção
que incluiu a demolição da antiga residên
cia paroquial e um arranjo urbanístico de
todo o espaço enok ente com a colocação
de um cruzeiro.

As obras demoraram cerca de um mês e
contaram com a colaboração de toda a
comunidade. O custo rondou os85 mil euros
e, para além do apoio da Câmara e da junta
de Freguesia do Torno, destaca-se a mobi
lização dos mais jovens na realização de
alguns trabalhos e ainda as ofertas pessoais
e anónimas. A realização de algumas iniciati
vas locais, como a “Sardinhada de S. Pedro”,
a Feira de S. Martinho ou ainda o apelo na
“Folha Dominical”, semanal, permitiram
angariaram mais fundos.

A inauguração oficial deste novo espaço

com a dedicação do jardim ao S. Pedro será
para breve aguardando-se a entrega de
uma escultura do padroeiro.

De acordo com o pároco da freguesia,
Revo josé Augusto, a colaboração e a dedi
cação de todos foi a tónica dominante
perspectivando-se novas intervenções
nomeadamente um arranjo urbanístico na
Ermida e a construção de uma igreja nova.

Escola de Artes a nascer

“Torno de Artes” é o nome da associação
recentemente criada na freguesia do Torno
e que tem como principal a criação de
fomento de uma “Escola de Artes”.

A experiência do pároco na área teatral
foi o mote para o nascimento de um grupo
de teatro de rua que apresentou o “Prólogo
de job” e o “Auto da Vida e da Morte”.
Saraus de poesia e encenação dos he
terónimos de Fernando Pessoa foram ou
tras actividades desenvolvidas.

De momento, encontram-se abertas as
inscrições para os Cursos Intensivo de Teatro
e de Fotografia seguindo-se um outro de
Pintura. Com a orientação de profissionais
credenciados nas artes prevê-se o início
destas actividades até finais de Abril.

Junta de Freguesia cria Associação

Meinedo no apoio
ao desenvolvimento social

A Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo (ADASM) foi criada
em 99 pela junta de Freguesia, tendo como objectivos essenciais o desenvolvimento
do artesanato e o apoio social.

Após candidatura ao programa Leader II, da Ader-Sousa, iniciou-se o apoio ao arte
sanato criando um posto de exposição e vendas. De igual forma, a Associação serviu
de suporte para a criação e desenvolvimento do Atelier de Tempos Livres (ATL). Após a
formulação do pedido de reconhecimento, a ADASM é reconhecida como Instituição
Particular de Solidariedade Social, desde Novembro de 2002.

Pias

Obras nas freguesias

1

Construção
da Capela
Mortuária

Intervenção no adro da Igreja do Torno

ATL continua no fim do ‘leia Lúdica”

Vilar do Torno e Alentém

Obras

na sede

da junta

de Freguesia

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 496,97 €

Conclusão

passeios

junto

à Igreja

Protocolo celebrado entre a Câmara e ajunta de Freguesia
Apoio: Transferência de verba no valor de 1 147,26 €

6

Em junho de 2001, a Câmara iniciou o
projecto “Teia Lúdica” do programa “Ser
Criança” com sete pólos de animação no
concelho, um deles sediado em Meinedo.

O projecto “Teia Lúdica” terminou no
ano passado e a continuidade do ATL foi
assegurado pela Associação após assi
natura de protocolo com a Segurança
Social. O ATL funciona com uma ani
madora e uma auxiliar que desenvol\em
actiidades com cerca de 30 crianças,
entre os seis e os 12 anos, de segunda a
sexta-feira, das 14h e as 19h. As inscrições
são feitas pelas famílias e a partir daí é
realizada uma selecção de acordo com
cada caso.

A junta de Freguesia disponibiliza um

motorista para a condução da viatura que
faz o transporte das crianças. A ADASM
adquiriu a viatura própria em finais do ano
passado e até aí as viagens eram reali
zadas no transporte da junta.

Dar continuidade ãs actividades que
tem vindo a desenvolver e ainda
empreender novas acções em prol do
apoio social ã freguesia são os intuitos da
Associação. De acordo com o seu
Presidente, Agostinho Magalhães, “pre
tende-se criar um centro de dia para os
idosos, de modo a melhorar a sua quali
dade de vida”. O responsável deixa ainda
a intenção de “num futuro próximo a
associação enveredar pela vertente cultur
al, através de alguns projectos”.
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Para Setembro, está já agendado um concerto da Orquestra

Ligeira do Vale do Sousa e um teatro de revista.

Outubro será dedicado à música e Novembro conhecerá a
estreia da nova peça da “jangada”: “Zé do Telhado”.

Finalmente, Dezembro vai apresentar imensas realizações em
torno da época natalícia.

Se a tudo isto juntarmos exposições permanentes de artes
plásticas, lançamentos de livros, sessões de cinema, jornadas
temáticas, colóquios sobre assuntos da actualidade e animação
da Biblioteca fica explícita a forte aposta da Câmara na pro
moção e dinamização cultural.

David Fonseca, Conjunto

António Mafra e Toy. A
juventude tem, ainda,

uma programação suple
mentar, com jornadas de
Reflexão, Concurso de
Bandas de Música

Moderna e outras iniciati
vas variadas.

Campeonato Europeu

de Hóquei em Campo

uVp Natio”5
Trophy

LOUSADA
O Campeonato Europeu de Hóquei, de 25

a 31 de julho, é mais uma iniciativa, de

índole internacional, a realizar-se no

Complexo Desportivo. Com a presença das

selecções da República Checa, Itália, Croácia,

Rússia, Suíça, França, País de Gales e Portugal,

[ousada volta a merecer destaque pela qua

lidade das suas infra-estruturas desportivas.

A campanha de divulgação do evento a

nível nacional e internacional começa a

intensificar-se aguardando-se a presença de

muitos visitantes e adeptos da modalidade.

LOUSADA

MUNICÍPIO

Festival de Artes do Espectáculo

Em Abril e Maio vai decorrer a
4.a edição do “Folia” — Festival

de Artes do Espectáculo. Serão

16 dias de espectáculos de

teatro, cinema, música e dança,

para além de uma mostra

colectiva de pintura, desenho,

escultura e fotografia. A prora

mação deste ano tem, tam

bém, a particularidade de acen

tuar a descentralização pelas

freguesias, bem como a cri

ação de um espaço de café-

teatro, a instalar no parque de

estacionamento do Tribunal,

que completa as iniciativas a

realizar no Auditório. Assim, os

espectáculos característicos de

sala, apresentar-se-ão no

Auditório Municipal e outros

poderão ser vistos numa tenda,

em Espaço de Café-Teatro, a

partir das 24 horas. Continuando com a descentralização às freguesias, o Folia estende-

se a mais dois locais; para além de Aparecida e de Vilar do Torno e Alentém, o público
terá a oportunidade de se deliciar com os espectáculos em Pias e Figueiras.

Para além de tudo isto andará diariamente pelas ruas da vila um mini-comboio que
transportará músicos, e crianças interessadas em viajar ao som do Folia’04.

REVISTA MUNICIPAL REVISTA MUNICIPAL

Folia, Verão Cultural, Feira do Livro, Artesanato

[ousada em actividade...

O programa de animação cultural para o corrente ano vem, uma vez mais,
confirmar a qualidade e variedade das propostas.

Nas comemorações do “25 de Abril”, referência para o
espectáculo da Nova Oficina de Teatro e Coral de [ousada, Festival
Concelhio de Folclore e a actuação do cantor Manuel Freire.

Em Maio, destaque, também, para a estreia da peça “O
Espelho”, pela “jangada”, e para a actuação do Orfeão
Universitário do Porto.

junho será, igualmente, um mês pleno de animação, merecen
do especial destaque o concerto de António Vitorino d’Almeida e
Carlos Mendes, e o espectáculo de magia de Luís de Matos.

danuel Frelre canta a revolução de Abril
-I

No entanto, o mês de
julho atesta o já consagra

do “Verão Cultural”: Feira
do Livro, Feira do
Artesanato e actuações

de Adelaide Ferreira,

.0

David Fonseca no aVerão Cultural

Feira do Artesanato de 17 a 26 de Julho

8

Programo__FOLIA 2004
Data Companhia! Artistas Espectáculo Local

ABRIL. — ABRIL ABRIL ABRIL
20h00 Bombos cio OrdcrrL -- . Arruuda Ruas.de Louuada..

23 Sexta 21h30 Chopit6 (Lisboa)_____________ Tartufo Auditório Municipal Lousada
23h30 ‘uarteto de PercusaBo (Lousada) Concerto Quarteio Percuasõs Espaço Café Teatro

21h30 Jangada Teatro (Louaada) - - Auto da Indio -- Auditório Municipal Lousodo
.a1h0 ..Tcatro..Qficin&r.jGuisnac6es)............... A Queda doa Cutileiros..... Sede 3. Freg. Vilar...Torno..ejilentém - Lousoda.

24 Sóbado 1h30 Teatro linjversitúpja de Chas__ A Caixa da Bufocjnheiro__..... Sede Ass. Rec. Cult. de Pias - Looacia
ctor António Mortins (Caseai °oesia e Baladas Esnaco Café Teatro

15h30 C’oema Capit8es de Abril Auditório Municipal Lousodo
25 bominqo ‘atuei Freire anto de Abril Auditório Municipal Lousada
26 Segunda 21h30 nema “ipitBes de Abril Auditório Municipal Lousado

21h30 Teatro tios Beiras (Covilh8) A História de Jason Auditório Municipal Lousodo
27 Terça 21h30 se. Nacional de Música ebanço de Tuile (França) Concerto Sede Ass. Rec. Cult.dePias-Louuada

23h30 Quarteio Saxofones (Lousado) cncerta da Quarteto de Saxofones Espaço Café Teatro
28 Quarta 21h30 ‘c. Nacional de Música e bança de TulIe (Fronço) c’nceria Auditório Municipal Lousada

15H00 árias Autores da Expoak8a_________________________ to.sprnAgtqr.os...__............. Espaço Artes Lousoda
29 Quinta 21h30 anaa4adePedraciaboa) Lave Series the Roum Auditório Municipal Lousada

23h30 élanie (Lausodo) l’4,ite de Fada Espaço Café Teatro
21h30 Trulé (Évora) Ar’iores e Humores da Bonecada Auditório Municipal Lousada

305 t
21h30 Jatgada Teatro (Lousada) Menino dos Gri Gris Sede Aguias de Figueiras - Lousada

ex °
21h30 Apgem Toda a Mundo é um Palco - Sede E. Folclórico Aparecida-Lousado
23h30 Onofre Vorela C mbalino Curto Espaço Café Teatro

MAIO — MAIO ‘ MAIO MAIO
21h30 qlmuno Goncalves e Antói,iMelo (Malucos do Risa) 1 Lave My Punia___________________ Auditório Municipal Lousodo

1 Sábado 23h30 bonita Mix (Porto) Noite de Ritmos Espaço Café Teatro
15h10 Cinema stival de ras-m tragues Auditório Municipal Ls...____________________

2 bominqo 21h30 Cinema estival de Curtos-metragens Auditório Municipal Lousada
3 segundo 21h30 Cinema rsmundo Auditfrig Municipal Lausoda

..

21h30 Urze Teatro (Vila Real) Gerniko Auditório Municipal Lousodo —erça
23h30 Bonecreiro de Lousia (Lousoda) Chomorra Espaço Café Teatro

5 Quarta 21h30 Oro. Portuguesa Saxofones da Porta Concerta de Saxofones Auditório Municipal Lousado

6
21h30 Teatroesfera (Queluz) . Galináceos -. . . Auditório Municipal Lousada . . . -

010 a
23h30 Bool 17 (Serpa) Faca nas Galinhas Espaço Café Teatro

7 Irstç.o..Eo L.qtgq..W,N.._Mil.!çflf es 3 Mestre dos AldrabBes Auditório Municipal Lousadaex a
23h30 Ivonita Mix (Porta) Noite de Ritmos II Espaço Café Teatro

8 ‘b 21h30 Trigo Limpo (Tondela) Pela Boca Morre o Peixe . . . . Auditório Municipal Lousada
° 23h30 Grupo Musical TILT Concerto Espaço Café Teatro

ABRIL / MAIO ABRIl. / MAIO ABRIL / MAIO ABRIL / MAIO
. 14h00 / 17h30 Várias Autores Lalectiva de Pintura, beseriho,

23 Abril a 8 Moio 21h30 /23h00 f’otografia e Escultora
Espaço Artes — LousodaFeira do livro de 1 a lide Julho

NO,, ,,a,,,,çoe, à p,
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As Piscinas Municipaís de Lousada vão
ter um segundo tanque de aprendizagem
e mais balneários de apoio. De acordo
com a administração da empresa [ousada
Século XXI “há necessidade da construção
deste tanque, pois a hidroterapia, as aulas
de hidroginástica, as aulas de natação das
escolas e os banhos livres têm tido um
aumento muito significativo, sendo o
novo tanque fundamental para uma
maior satisfação por parte de todos os uti
lizadores”

Ainda de acordo com a administração
“existe uma lista de espera, desde
Novembro, para a frequência de aulas de
natação e, neste momento, não é possív
el dar resposta a quem pretende praticar a
modalidade, temos uma procura maior
que a oferta”. A estes factores acresce
ainda a equipa de pólo aquático que tem
vindo a crescer e começa a escassear o
espaço para treinos.

Os utentes das Piscinas Municipais, nas
várias modalidades desportivas, são oriun
dos de todas as freguesias do município,
mas também de concelhos vizinhos,
como Paredes, Penafiel e Paços de
Ferreira. A procura que tem vindo a crescer
devido “à satisfação dos utentes relativa
aos serviços prestados, pois é notória a
cada vez maior procura para todas as

modalidades”, refere a administração.
A Câmara tem implementado um pro

jecto para as EB1 do concelho para que os
alunos frequentem de modo gratuito as
aulas de natação. Neste ano lectivo cerca
de 2700 crianças provenientes das EB1
usufruem destas aulas.

Para um mais fácil abastecimento de
água, será ainda construído um depósito
com capacidade para 20 mil litros, com
bomba doseadora e uma outra bomba cir
culadora de pressão.

Actividades para
todas as idades

A empresa Lousada Século XXI tem várias
modalidades desportivas para vários gos
tos e idades. Ginástica passiva é, para a
administração da empresa, “destinada às
pessoas menos jovens, com exercícios
mais direccionados para esta faixa etária”.
Há também um projecto destinado a
natação para a terceira idade. Outra novi
dade é a ginástica localizada, que à quarta-
feira, pode ser praticada à hora de almoço,
disponibilizando mais horários. Mini-pólo é
a actividade desportiva, que teve início
este mês, destinada aos mais novos, com
idades compreendidas entre os seis e os
10 anos. As inscrições estão abertas e a
aulas realizam-se à quarta-feira, entre as
16h30 e as 18h.

O “Cartão Séc. XXI”, tem um número de
utilizadores bastante significativo, com
cerca de 90 utilizadores. Os portadores
deste cartão podem frequentar, de modo
ilimitado, as modalidades de banhos livres
na piscina grande, sauna, jacuzzi e banho
turco, musculação e ainda ténis.

Em meados de Abril realiza-se mais uma
edição de rafting no rio Paiva. A adminis
tração das Piscinas refere que “se pretende
um convívio saudável semelhante ao do
ano anterior como muita gente a aderir”.

Está ainda previsto um jogo de paintball
e, em julho, o tradicional convívio na
Quinta da Malafala.

Alice Pinho Marques
54 anos
Natural de CAÍDE DE REI
Reside em Port-Charlotte
Florida- USA. Trabalha para
uma das maiores compa
nhias chamada “Saks 5 th.
Avenue”, Sarasota — Florida

Há quantos anos saiu de [ousada?
“Vivi em [ousada, na Rua
St.a António, até aos 15
anos. Depois fui para
Angola com os meus pais
e irmãos, onde casei e vivi
até 1975.
Regressei a Portugal e depois parti para os Estados Unidos
em 76, onde vivo com o meu marido e dois filhos.”
Com que regularidade visita [ousada?
“Durante 28 anos de ausência visitei [ousada seis vezes,
sendo a última no ano passado”.
Qual a imagem que guarda de [ousada?
“[ousada progrediu muito e verifiquei com agrado que se
pode viver aí com as mesmas condições de vida que aqui
nos Estados Unidos. Notei ainda com maior satisfação que a
parte mais antiga de [ousada, onde incluo o Monte do
Senhor dos Aflitos e a Rua de St. António, se encontra preser
vada recordando-me a minha infância.”

Maria de urdes Mota Nierderkorn
42 anos
Natural de LODARES

Reside em Strassen —

Luxemburgo
Doméstica

Há quantos anos saiu de [ousada?
“Em Setembro faz nove
anos que saí de [ousada”.
Com que regularidade visita
[ousada?
“Normalmente vou a
Lousada uma vez por ano,
nas férias de Verão.” ‘ .j -

Qual a imagem que guarda de
[ousada?
“Lousada está muito diferente. Evoluiu muito principalmente
ao nível das construções e do comércio. Destaco as piscinas
municipais como um dos equipamentos mais significativo
para toda a população. A rede viária é outra das grandes mu
danças ocorridas no concelho, destacando a Variante à EN1O6
que permite um acesso rápido da minha freguesia à Vila.”

Joaquim Moreira da Silva
62 anos
Natural de NESPEREIRA
Reside em TulIe - França
Trabalha como motorista de
autocarro

Há quantos anos saiu de [ousada?
“Em Setembro faz 33 anos
que saí de Lousada.
Com que regularidade visita
[ousada?
“Normalmente vou a
[ousada duas ou três vezes
por ano. Geralmente no
Natal, nas férias de verão e
sempre que existe um intercâmbio entre TulIe e [ousada.
Qual a imagem que guarda de [ousada?
“De todas as vezes que visito [ousada tenho notado uma
evolução bastante grande na vila e em todo o concelho,
visível em termos da quantidade de construções existentes
e dos equipamentos. O Complexo Desportivo é uma das
infra-estruturas que mais me impressiona pela sua grandiosi
dade e importância para a prática desportiva.
Os melhoramentos na rede viária transformaram
[ousada num dos concelhos mais centrais.”

Mário Pinto da Fonseca
92 anos
Natural de SILVARES

Reside em S.Paulo — Brasil
Reformado

Há quantos anos saiu de [ousada?
“Há 75 anos, em 1929. Vim
para o Brasil com 17 anos
para trabalhar com um tio -

que era proprietário de uma
loja de retrosaria, tecidos e
artigos para senhora.” .

Com que regularidade visita
[ousada?
“A primeira vez que voltei a
[ousada foi em 1950 e encontrei tudo na mesma. Em 2001
voltei e fiquei deveras espantado.”
Qual a imagem que guarda de [ousada?
“Achei [ousada maravilhosa e muito desenvolvida. Desde o
conjunto de novas habitações até às ruas passando pelos
espaços verdes existentes e muito bem preservados. Visitei
o concelho e conheci uma terra maravilhosa. Desde que
voltei não me canso de contar a todas as pessoas como
[ousada está maravilhosa e desenvolvida.”

Piscinas Municipais
com aumento de utentes

Construção de mais um tanque e balneários

Um olhar sobre [ousada...
Deixaram [ousada e partiram à descoberta de novos mundos.

O destino escolhido é variável mas a lembrança de [ousada é uma constante.
Quatro lousadenses no estrangeiro (alam das lembranças e das imagens do concelho.

1
)
)

É notória a adesão de utilizadores das
Piscinas Municipais e o modo como tem
vindo a aumentar. Disso são ,.xemplos os
aumentos nas modalidades de natação,
aeróbica, hidroginástica e musculação,
relativos a janeiro do ano passado e
deste ano.
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Concelho mais jovem,
em crescimento
e muito procurado

O pré-diagnóstico do Concelho elabora
do no âmbito do programa “Rede Social” foi
apresentado nos inícios de janeiro aos
diversos parceiros.

A dinâmica sócio demogifica mereceu
especial atenção tendo como base os últi
mos censos realizados, onde [ousada man
tém e reforça a posição de município mais
jovem da União Europeia, acrescido de
uma elevada taxa de natalidade.

Regista-se um significativo crescimento
das famílias, mais de 18,5%, complementa
do por saldo de migrações internas muito
positivo. [ousada assume-se como um dos
concelhos mais procurados pelas pessoas
devido à óptima rede de acessibilidades
que possui, à qualidade e custo das
habitações e às condições básicas que
propicia como abastecimento de água,
saneamento básico, infra-estruturas esco
lares, entre outras.

O estudo revela o crescimento no
número de edifícios construídos, com
especial destaque para o período entre
1996 e 2001, com taxas muito elevadas. A
localização destas habitações é superior
nas freguesias de Boim e Ordem e perto de
96% possuem água canalizada e sistema
de recolha de resíduos sólidos.

Taxa de analfabetismo
das mais baixas do Tâmega

O estudo revela que cerca de 20% da
população do concelho estuda e a maioria
dos alunos e docentes encontra-se no ensi
no básico, que contempla os três ciclos de
escolaridade até ao 9.° ano.

Destes alunos regista-se uma taxa supe
rior à nacional em relação aos que frequen
tam a escolaridade até ao 3.° ciclo. A média
decresce quando analisados os alunos com
nove ou mais anos de escolaridade.

[ousada regista uma das mais baixas
taxas de analfabetismo da região do
Tâmega, acrescida de uma significativa
diminuição ao longo dos anos.

A Câmara, através do pelouro da Acção
Social, tem assumido um papel primordial
na prevenção da toxicodependência
sendo, desde Setembro de 2002, a parceira

privilegiada do Centro Social e Paroquial de
Macieira (CSPM).

O projecto contempla 11 freguesias do
concelho onde se denota maior incidência
da problemática da droga, fracos recursos
económicos e um abandono/absentismo
escolar.

abrangidas.
Foram já recolhidos alguns questionários,

encontrando-se em fase de conclusão em
Lustosa, Sousela e Meinedo, tendo como

objectivo avaliar o conhecimento que a
comunidade possui relativamente à toxi
codependência. Segue-se o tratamento das
informações recolhidas e os resultados vão
ser apresentados à população, no final do
projecto.

Sensibilização e formação

O projecto “Telhados de Vidro” actua
também na área da formação para os pais
com temas como a família, papeis e
funções, a importância, competências pes
soais e adolescência.

A sensibilização e formação destina-se
também a crianças, adolescentes e jovens,
sendo os números bastantes significativos,
pois já frequentaram 364 crianças, 200 ado
lescentes e 246 jovens.

O projecto “Telhados de Vidro” tem
outra vertente que passa pela criação de
ateliers. No ano passado, funcionou em
Sousela, este ano irá funcionar em
Nevogilde, com actividades nas férias da
Páscoa e de Verão.

Descobrir Lousada
Visitas gratuitas

Capelas e Paisagem
visita acompanhada em mini-autocarro. com

duração aproximada de 4 horas e com passagem
pela capela de Nossa Sra. do Amparo, capela de Sta.
4gueda e 5. cristósão e capela do Sr. do Padrão.

Data de realização: 18 de Abril com ponto de
encontro nos Paços do concelho pelas 9 horas

Retábulos Barrocos
visita acompanhada em mini-autocarro, com

duração aproximada de 3h30 e com passagem pelas
igrejas de 5. joão de covas, de S. Miguel e de S.
Lourenço de Pias.

Data de realização: 2 de Maio com ponto de
encontro nos Paços de concelho, às 9horas.

Símbolos do poder local
Percurso pedestre de pequena rola ivisita acom

panhadal. com duração aproximada de 3horas e
com passagem pelo Pelourinho de rousada, Paços
do concelho, A.ssembleia Louzadense, capela do Sr.
dos Aflitos

Data de realização: 23 de Maio com ponto de
encontro nos Paços do concelho. às 9h30

Pontes do Sousa
\ isita acompanhada em mini-autucarro, com

duração aproximada de 4horas e com passagem
pelas pontes da veiga, vilela, Espindo e Pontões de
Pias e de casais.

Data de realização: 6 de junho com ponto de
encontro nos Paços do concelho, às 9horas.

Cruzeiros e Alminhas
visita acompanhada em mini-autocarro com

duração aproximada de 3h30 e com passagem por
Lodares. Nevogilde, 5. joão de covas, Sto. Estexão de
Barrosas, Sta. Margarida

Data de realização: 27 de junho com ponto de
encontro nos Paços do concelho, às 9h30.

Retábulos: Maneirismo e Rococó
Visita acompanhada em mlni-autocarro, com

duração aproximada de 3h30 e com passagem pela
capeia de S. Gonçalo, Igrejas de 5. Vicente de Boim,
de Sta. Siaria Maior de Meinedo e de 5. Salsador de
Axeleda.

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

Solares
Visita acompanhada em mini-autocarro. com

duração aproximada de 4horas e com passagem
pela Casa do Porto, de justo, de Vila Verde e de
Ronfe.

Data de realização: 1 de Agosto com ponto de
encontro nos Paços do concelho, às 9h.

A Câmara, através dos pelouros do
património histórico e da educação, deu
início ao projecto de valorização do
património cultural do concelho, ao qual
se associaram çárias escolas do 1.0, 2.° e
3.°ciclos e ainda a Escola Secundária. Esta
parceria com os agrupamentos e suas
escolas tem por base uma formação mais
activa e concreta dos alunos envolidos.

O objectivo principal é valorizar e prote
ger o património histórico do concelho,
sendo um projecto virado para a comu
nidade.

A Vereadora do pelouro do Património,
Prof.a Lígia Ribeiro, refere que “com este
projecto pretende-se criar nos mais novos
uma forte ligação com [ousada, mais
concretamente com o valioso património
existente e que se pretende valorizar”.

Destinado às EB1, 2,3 e Escola
Secundária está a decorrer a iniciativa “O
museu vai à escola”, que consiste em dar

a conhecer aos alunos envolvidos o
espólio que a autarquia possui no núcleo
arqueológico, resultante das escavações
feitas ao longo do tempo.

Assim, em cada visita, são levados
pacotes pedagógicos com algum do
espólio, sendo as explicações prestadas
por técnicos de arqueologia da autarquia.

Os projectos das EB1 ão num mesmo
sentido, que é conhecer o património
local, podendo ser a nível de freguesia ou
até mesmo alargado ao concelho, sendo
cada ideia particularizada em cada escola.

Relativamente às EB 2,3 a autarquia dá
apoio a nível de conteúdos programáticos,
na cedência de informações sobre
património e história local, tendo sempre
como intento facilitar a aprendizagem do
património local.

A Escola Secundária está constituir o
Clube do Património, estando a redigir os
estatutos em parceria com a autarquia.

Para que o projecto avance tem sido
importante o apoio dado pelos párocos
que se mostram receptivos na abertura
das igrejas e capelas. Os proprielários das
casas senhoriais foram também de
extrema importância ao disponibilizarem
os espaços para visitas dos alunos.

De acordo com o Vereador do pelouro
da Educação, Prof. Eduardo Vilar, “este é
um modo de mostrar aos alunos das várias
escolas uma parte significativa do nosso
património”.

“Telhados de Vídro” sensibiliza
para as dependências Para inscrições e mais inFormações

os interessados devem dirigir-se à cámara,
pelouro do Património Histórico.

Cerca de 4 mil alunos envolvidos

Valorizar o Património do concelho

Jardim de Campo-Nevogilde

A Vereadora do pelouro da Acção Social,
Prof.a Lígia Ribeiro, refere que o projecto
“se desenrola nos estabelecimentos de
ensino, ateliers de tempos livres, cateque
ses, para chegar até aos mais novos, mas
também sensibilizando os pais nas acções
de formação”.

Prevenir é o lema

O grande objectivo deste projecto é a
prevenção do aparecimento do uso e con
sumo de estupefacientes, dotar as famílias
de competências para lidar com a toxicode
pendência, promover estilos de vida
saudá’eis nas crianças e jovens e aprofun
dar o conhecimento sobre as causas e a
realidade do fenómeno nas freguesias

Alunos de BoIm visitam igreja da freguesia

1 2 ABRIL • 2004

Atelier de Sousela Escola de Sub-RIbas à descoberta da Igreja de Meinedo

13ABRIL • 2004



LOUSADA
REVISTA MUNICIPAL

COMERCIOISAÚDE E AMBIENTE

LOUSADA
REVISTA MUNICIPAL

AMBIENTE

“Drogas e álcool”
em debate

A Câmara em colaboração com dois téc
nicos de saúde organizou um debate, em
Fevereiro, intitulado “Drogas e álcool”, no
Espaço Artes. A organização pretende levar
este tema e muitos outros, como gravidez
na adolescência, sida e educação sexual
nas escolas, às juntas de freguesia do con
celho na última quinta-feira de cada mês,
abrangendo toda a população.

De acordo com o Vereador Rui
Magalhães, “estes encontros pretendem
dar pistas para resolver problemas de
dependências várias como o álcool e a
droga”.

As datas das palestras que percorrerão o
concelho ráo ser anunciadas brevemente.

A candidatura que o concelho apresen
tou ao programa Urbcom, de revitalização
do comércio, do Ministério da Economia,
obteve o 1.0 lugar no distrito do Porto, 2.°
na região norte e 15.° no âmbito nacional.

“A pontuação foi de 85 em 100, o que
é extraordinário”, na opinião do Vereador
do Comércio, Rui Magalhães, que salienta
a boa impressão deixada por esta candi
datura por parte de quem a analisou. A
requalificação vai ser realizada no interior
e exterior dos estabelecimentos e nas
artérias de modo a que se “chame cada
vez mais pessoas a [ousada para fazerem
compras no comércio local”.

A execução do projecto vai permitir

O Aterro de Lustosa está com a capaci
dade lotada e, por isso, surgiu a necessi
dade de se construir um novo alvéolo de
modo a que se possa depositar os resídu
os sólidos urbanos (RSU) por mais algum
tempo.

Assim, a Faculdade de Engenharia do
Porto realizou um estudo com o intuito de
escolher o local mais adequado para
implementação e ainda diversos cálculos
relativos a, por exemplo, taludes, capaci

alterações significativas nos estabeleci
mentos. de acordo com requisitos estipu
lados, como a requalificação do interior da
loja para que este seja mais apelativo, o
aspecto exterior com a colocação de tol
dos extensíveis e até a requalificação da
fachada.

O espaço pedonal das zonas adja
centes vai ser alvo de requalificação, da
responsabilidade da Câmara, nomeada
mente ao nível dos pavimentos, da ilumi
nação, que se pretende mais adequada,
da colocação de mobiliário urbano, como
bancos e floreiras, e da sinaléctica ade
quada para correcta identificação dos
estabelecimentos comerciais.

dade de encaixe, ou seja todo o projecto
de execução e de exploração do alvéolo é
da sua responsabilidade.

Neste momento a obra está em fase de
adjudicação. Este novo alvéolo, que se
espera pronto em meados de Outubro
próximo, tem prevista uma duração de
dois anos, para recepcionar resíduos dos
concelhos de [ousada, Felgueiras e Paços
de Ferreira.

Depósito de água

____

-

-

Iniciaram-se as obras de construção do
depósito de água em Lustosa. De acordo
com Vereador do Pelouro do Ambiente,
Rui Magalhães, a execução só surge nesta
altura porque “somente agora a empresa
Águas Douro e Paiva nos disponibiliza a
água”. A construção deste reservatório e
respec1ia rede dependente são financia
dos pelo Programa Operacional da Região
Norte, Eixo 1, tendo custo aproximado de
530 mil euros.

As obras de conclusão da rede de
abastecimento de água encontram-se em
fase final com o abastecimento às fregue
sias de Cernadelo, Sta. Margarida, 5
Miguel, Nogueira, Alvarenga e Macieira

[ousada tem valores significativos no
que respeita a materiais enviados para
reciclagem. Assim, no último trimestre do
ano passado foram enviadas para os
respectivos retomadores 4,5 toneladas de
embalagens, 19 mil toneladas de papel e
cartão, 31 toneladas de vidro e 11 tone
ladas de filme de plástico. Este processo é
liderado pela Ambisousa que gere os
aterros e a central de triagem, sendo as
receitas originadas pelo envio dos
retomadores para reciclagem enviadas
para esta entidade. A Ambisousa faz
chegar os valores correspondentes até às
respectivas autarquias, em função das
quantidades de material reciclado.

O Vereador do Ambiente afirma ser
essencial que “a população faça a sepa
ração dos vários materiais como o papel e
cartão, vidro, embalagens e plásticos, o
que permitirá a não deposição em aterro e
consequente pagamento, sendo que a
reciclagem gera receita para a autarquia”.

A Câmara de [ousada, através do
pelouro do ambiente, vai organizar no
próximo dia 30 deste mês, pelas l8horas,
no Espaço Artes, uma acção de sensibi
lização sobre o combate aos fogos flo
restais.

Destinada aos proprietários florestais,
técnicos das autarquias e interessados na
floresta, esta iniciativa alargada a todo o
Vale do Sousa pretende debater algumas
medidas de prevenção e dar a conhecer
alguns incentivos económicos existentes.

O responsável insiste na “reciclagem
como modo de proteger o ambiente, mas
também de aliviar os munícipes de tribu
tação de tarifários e por isso todos devem
estar sensibilizados para esta causa”.

Para que este processo de reciclagem
seja possível, a autarquia tem disponíveis
ecopontos por todo o concelho, de modo
a facilitar a deposição dos diversos materi
ais. Neste momento existem 63 ecopon
tos espalhados pelas freguesias.

No que concerrie aos estabelecimentos
de ensino, todos eles estão apetrechados
de mmi ecopontos, desde pré-primários,
ebl, eb2,3 e secundária. A autarquia tem
ainda 45 vidrões e 10 papelões distribuí
dos pelas EB 2,3 e Escola Secundária e
freguesias.

Mais recentemente os estabelecimen
tos de restauração e cafés têm aderido a
campanha com a instalação de mmi eco-
pontos para recolha de vidro, embalagens
e papel/cartão.

De acordo com o Vereador do Pelouro
do Ambiente, Rui Magalhães, “estamos a
lançar o convite a todos os interessados e
defensores da floresta para participarem
neste espaço de debate e troca de expe
riências tendo sempre como objectivo
prevenir o flagelo dos fogos florestais”.

“Incêndios florestais — estratégias de
prevenção” tem como objectivo incenti
var o diálogo e o debate sobre uma pro
blemática que cada vez mais afecta as
populações.

Candídatura ao Urbcom obteve
óptima classificação

Separação de lixos depende de todos

Vereador da Saúde e téaiicos em debate

Câmara defende munícipes
de preços elevados

[ousada não adjudica
água e saneamento

A autarquia decidiu não proceder à
adjudicação do concurso para a con
cessão da exploração de água e trata
mento de efluentes tendo como principal
motivo a defesa dos interesses dos
munícipes. De acordo com o relatório de
apreciação das propostas, o preço mais
baixo apresentado representaria um
aumento das taxas actuais superior a
100%, num primeiro ano.

De acordo com o Vereador do Pelouro
do Ambiente, Rui Magalhães, “a con
cessão deste serviço iria implicar um
aumento muito elevado nas taxas, trans
formando-se nas mais altas praticadas no
país.” A título exemplificativo, a tarifa
média actual ronda 1,14€ por metro cúbi
co. Caso fosse aceite a proposta mais
baixa, no primeiro ano a taxa subiria até
aos 2, 53€ e depois 5,72€.

Desta forma, a não adjudicação deste
concurso internacional tem como princi
pal preocupação a defesa dos utentes do
serviço público de distribuição de água
para consumo público e a recolha, trata
mento e rejeição de efluentes.

Conclusão prevista para Outubro

Construção de novo alvéolo no aterro de [ustosa

VI Jornadas
de Saúde Escolar

No próximo dia 21 de Abril a Câmara,
através do Pelouro da Saúde, realiza as
jornadas de Saúde Escolar.

Dos temas a analisar destaca-se o
alcoolismo, a toxicodependência,
anorexia e bulimia, alimentação saudá
vel, doenças sexualmente transmis
síveis e hepatite B e C, epidemiologia
e prevenção da Sida, educação sexual,
gravidez na adolescência, entre outros

De acordo com o Vereador da Saúde,
Rui Magalhães, “a Câmara, em colabo
ração com a delegação de saúde e as
escolas do concelho, pretende propor
cionar aos docentes e profissionais de
saúde um conjunto de orientações que
certamente serão de grande utilidade
na abordagem e resolução dos proble
mas que surgem no dia a dia”

As jornadas têm como público-alvo os
docentes, no entanto, são muitos ou
tros os participantes, como médicos e
enfermeiros, em números bastantes
significativos.

[ousada participou na UrbaVerde
A Câmara de divulgando os

[ousada par- espaços verdes
ticipou na ter- do concelho,
ceira edição nomeada-
da UrbaVerde

- mente a Praça
Feira dos Pro- das Pocinhas,
fissionais dos Parque da Feira,
Espaços Verdes jardim situado
e do Equipa- junto à GNR,
mento Urbano, ajardinamento
que decorreu do Bairro Dr.
no Centro de Abílio, Monte
Congressos de [isboa (antiga Fl[), no mês Senhor dos Aflitos, entre muitos outros.
de Fevereiro. Neste espaço divulgou-se o Campeonato

A autarquia de [ousada, através do Europeu de Hóquei em Campo a realizar
pelouro do Ambiente, associou-se à iniciativa em [ousada entre 25 e 31 de julho.

Incêndios florestais — estratégias de prevenção
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EDUCAÇÃO

Taça de PortuaI
de Voleibol

No passado dia 24 de Fevereiro, realizou-
se, no Pavilhão Municipal, a final da Taça
de Portugal de Voleibol Sénior Feminino,
numa organização da autarquia conjunta-
mente com a Associação de Voleibol do
Porto. As equipas que disputaram a Taça
foram o Castelo da Maia G.C. e o Ancor
Clube Sport Madeira, sendo o resultado
final 3-2.

O Vereador do Desporto, Prof. Eduardo
Vilar, salienta que “o voleibol é uma modal
idade que se pretende implementar no
concelho, e nesse sentido a autarquia assi
nou um protocolo com a Associação de
Voleibol do Porto, para que os mais novos
pratiquem uma variante desse desporto
que é o gira-volei”. As escolas estão a tra
balhar nesse sentido até ao encontro
nacional que se realiza em junho.

Desporto Escolar
cativa jovens

A Taça Municipal de Desporto Escolar está
a decorrer com a adesão de inúmeros
alunos das escolas. As modalidades prati
cadas são futsal, voleibol, basquetebol,
natação, atletismo, ténis de mesa, xadrez e
andebol.

De acordo com o Vereador do pelouro do
Desporto, Prof. Eduardo Vilar, a Taça de

Desporto Escolar, à semelhança de edições
anteriores, pretende “desenvolver o gosto
pela prática das diferentes modalidades,
bem como a estratégia, a astúcia e a uti
lização de movimentos corporais”.

A selecção olímpica da Polónia venceu
os dois jogos que disputou com a
selecção nacional no Estádio Municipal de
Hóquei em Campo de [ousada.

A selecção encontrava-se em
preparação há mais de um ano, desde
Dezembro de 2002 , tendo passado por
países como Austrália, Nova Zelândia,

Na sessão oficial de recepção à selecção
olímpica o Presidente da Câmara, Dr. jorge
Magalhães, reforçou a necessidade de
estreitar laços de cooperação com um dos
futuros
me m
bros da
União
Europeia
reforçan
do o con
te nta
mento
de ser “o
primeiro
jogo ofi
cial a rea
lizar no
Estádio
Municipal de Hóquei com a presença de
equipas de tão grande qualidade”. O
autarca referenciou trata-se de um investi
mento do município com recurso a apoios
comunitários e fruto da prática intensa da

Malásia e Portugal. O estágio em Portugal
iniciou-se no dia 14 e prolongou-se até ao
dia 24 de Fevereiro e, para além da
realização dos jogos incluiu ainda uma
série de treinos no Estádio e a preparação
física nas Piscinas Municipais de [ousada
com natação, musculação, sauna, jacuzzi,
entre outros.

modalidade no concelho.
O Presidente da Federação polaca de

Hóquei reforçou a qualidade do Estádio
de Hóquei de [ousada considerando-o

um dos melhores da Europa e do mundo
destacando não só a qualidade do
campo, mas também as infra-estruturas
de apoio, as boas acessibilidades e ainda
a forma calorosa como foram recebidos.

Festejos de Carnaval

Os festejos de Carnaval foram rechea
dos de muita folia e divertimento compro
vados na enorme adesão de participantes
e público aos desfiles organizados pela
autarquia.

Os vários estabelecimentos de ensino
público e privado integraram o desfile de
Carnaval, percorrendo as ruas da vila. Os
que aceitaram o desafio de exibir os dis
farces e máscaras receberam da autarquia
um prémio monetário. No dia de Carnaval,
o desfile foi alargado a todos.

1
O Conselho Municipal de Educação

tomou posse no dia 18 de Dezembro e, no
primeiro encontro, foi aprovado o regi
mento, feita uma apreciação genérica dos
seus objectivos e designado um secretário,
representante das associações de pais e
encarregados de educação.

O Conselho voltou a reunir em janeiro
tendo como ordem de trabalhos temas
relacionados com a fuga à escolaridade
obrigatória, interrupção precoce da esco
laridade, o ponto de situação da carta
educativa e as perspectivas, estratégias e
planificações das novas escolas.

A EB 1 de Bouça-Cova, Lustosa foi refor
mulada e ampliada pela autarquia e a
inauguração dos novos espaços decorreu
em Dezembro do ano passado.

As obras contemplaram uma nova sala
para laboratório, outra para informática,
biblioteca, um polivalente com grandes
dimensões e espaço coberto. De acordo
com o Presidente da Câmara, “a autarquia
proporciona, conjuntamente com a esco
la, junta de Freguesia e Comissão de Pais,
uma prenda aos alunos desta escola e
toda a comunidade de Lustosa”.

O Presidente da Câmara de [ousada acen
tuou as parcerias estabelecidas realçando o
importante papel da Comissão de Pais como

determinante em todo este conjunto de
obras que se tem efectuado”. Foi referencia
do o facto do Presidente da Comissão de
Pais ter assumido a responsabilidade pela
obra o que propiciou um contributo impor-

Durante a interrupção da scoa decor
reram os “banhos de informática”, dias 5,
6 e 7 deste mês, nas redes locais de com
putadores instaladas nas EB 2, 3 e na
Escola Secundária de [ousada.

Nestas salas estiveram 534 alunos dos
4° anos de escolaridade das escolas do
1° Ciclo para trabalharem noutro contexto
do que vêm fazendo nos computadores
das suas escolas. A única diferença
residia em existirem mais possibilidades
de interacção, pelo facto de se estar pe
rante um maior número de “pequenos
utilizadores” que, em simultâneo, se
encontram em diferentes pontos do con
celho. Para facilitar a
interacção foram criadas
64 contas de correio
electrónico articuladas
por cinco listas de dis

tantíssimo para que as obras fossem execu
tadas de forma célere. O papel dos profes
sores foi igualmente realçado que “de forma
atenta e empenhada nos tem “obrigado” a
acompanhar este processo evolutivo”.

Para o Presidente da Comissão de Pais,
Israel Ferreira, “esta obra deve ser entendi
da como um ponto de partida tendo em
vista a melhoria das condições de vida da
população de [ustosa”. O Presidente da
junta de Freguesia agradeceu à autarquia
pela realização de mais uma obra signi
ficativa em Lustosa.

O início deste ano lectivo, 2003/2004,
marcou a abertura das portas de mais um
edifício do pré-escolar na freguesia de
[ustosa, no lugar de Penas. O custo total
da obra rondou os 177 mil euros.

O existente jardim de Infância de S.
Mamede foi igualmente alvo de obras de
ampliação.

tribuição de correio que permitiram a
difusão de milhares de mensagens ge
radas pelas nossas crianças.

De acordo com o Vereador do Pelouro
da Educação, Prof. Eduardo Vilar, “esta
dinâmica só foi possível pelo grande
envolvimento de todos, destacando o
espírito de projecto das escolas do 1°
Ciclo do concelho e dos diferentes
Agrupamentos de Escolas envolvidos”.

É ainda importante referir que mais de
metade destas crianças demonstrou já
estar dotado com as competências em
TIC que são pedidas a todos os por
tugueses. Assim, a Escola de hoje, entre

outros novos desafios
inclui-se que os alunos
atinjam as competências
básicas em tecnologias
durante o ensino básico.

Pa1lhão Municipal acolhe final da Taça

Estágio da selecção olímpica polaca
Durante dez dias, a selecção olímpica polaca, classificada entre as melhores

do mundo, esteve em [ousada a fazer um estágio de preparação para os
pré-olímpicos de Madrid. No Estádio Municipal de Hóquei em Campo

realizaram uma série de treinos e dois jogos com a selecção nacional. A
preparação física incluiu ainda natação, musculação, sauna e jacuzzi nas
Piscinas Municipais. A qualidade dos equipamentos e o acolhimento

propiciado foram vezes sem conta realçados pelo Presidente da
Federação polaca, treinadores e jogadores.

Melhorias no Parque Escolar

Selecção polaca vence equipa nacIonal

Inauguração de melhoramentos na EB 1 de Bouça Cova

Máscara do robol encantou

“Este estádio é sem dúvida um dos melhores da Europa”
Conselho de Educação Com a participação de mais de 500 crianças

“Banhos de Informática” para alunos das escolas

1
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LO USADA

No dia 22 de Março, a autarquia, através
dos pelouros da juventude e do Trânsito,
realizou um seminário intitulado
“Segurança rodoviária” destinada a alunos
do 9.° ano da EB 2,3 de [ustosa, EB 2,3 de
[ousada e Escola Secundária.

Durante a tarde os alunos e professores
puderam estabelecer diálogo com o
Chefe da PSP, josé Mendonça Soares, de
modo a analisar as principais causas dos
acidentes de viação e alertar para as suas
consequências. Como mote para o
debate foi exibido um pequeno filme inti
tulado “Entre a vida e a morte”, abordan
do temas como a falta de civismo, pre

“Mortos, vivos, sexo e droga” foi o título
de uma palestra, no Auditório Municipal,
promovida pela EB2,3 de Lousada e que
teve como orador o Prof. Pinto da Costa.

A manhã do dia 10 de Fevereiro foi desti
nada aos alunos do 8.° e 9.° anos e à tarde
o debate foi alargado aos professores dos
sários agrupamentos do concelho.

O Prof. Doutor Pinto da Costa referiu que
“estas acções não são benéficas, são sim
indispensáveis” e que deveriam ocorrer em
todas as escolas como complemento às
aulas. Os temas em debate nem sempre

venção, limites de velocidade, distância
de segurança rodoviária, sonolência,
álcool, condições meteorológicas adver
sas, entre outros. O filme terminou com
uma frase para pensar: “a prevenção e a
segurança rodoviária são uma respon
sabilidade de todos”.

Os alunos colocaram ainda questões
mais directamente ligadas ao seu quotidi
ano, como seja a prevenção de acidentes
junto às escolas e também o policiamen
to, de modo a prevenir o tráfico de droga.
Violência doméstica e policiamento
desportivo são outros assuntos que des
pertaram a curiosidade dos jovens.

são abordados no seio familiar “existe uma
barreira sócio-cultural em muitas famílias,
devido à distância de idade entre pais e fi
lhos que é bastante grande”.

“A menina do
vestido de pau”
na [B 2,3 de Lustosa

“A menina do vestido de pau”, foi o tema
da peça teatralizada pelos alunos do 5.° e
6.° ano da EB 2,3 de Lustosa. Os pequenos
actores subiram ao palco em finais de
Dezembro, na mesma altura, em que se

procedia ao lançamento do livro “A menina
do vestido de pau”, escrito por Renata Gil e
ilustrado por um professor da escola, josé
Augusto Rocha.

Iniciativas para
a juventude

Fotografar Lousada
A Câmara vai realizar um concurso

fotográfico cujos temas são o património
natural, cultural, arquitectónico e humano

do concelho. Os trabalhos podem ser
entregues até dia 21 de junho na Câmara,
onde pode ser consultado o regulamento.

No final haverá lugar para uma exposição
com todos os trabalhos, na primeira
quinzena de julho. O primeiro prémio é de
500 euros, o segundo de 250 euros e o ter
ceiro de 125 euros.

[ousada Rock 2004
[ousada Rock 2004 é o nome do festival

que, pela primeira vez, se realiza no conce
lho. O evento decorre de 11 aiS de julho,
no espaço da feira. As três bandas vencedo
ras actuam no dia 22 de julho no âmbito
das festas concelhias.

Para concorrer as bandas devem ter músi
cos de [ousada ou de Vale do Sousa. Todos
os interessados devem enviar as maquetes
para o departamento de Educação, Cultura,
Desporto, Turismo e Acção Social, até 11 de
junho.

O primeiro prémio será de 750 euros, o
segundo de 500 euros e o terceiro de 250
euros. O regulamento pode ser consultado
na Câmara.

) Informação para os jovens
Brevemente a Câmara disponibilizatá um

conjunto de informações para a juventude.
Deste modo, pretende-se ter um local onde
os jovens possam ter acesso a informações
de ária índole como iniciativas da autarquia,
bolsa de emprego conectada com os centro
de emprego da região, serviço de voluntari
ado, informações várias do Instituto
Português da juventude, e de informações
de outras autarquias.

Durante todo o
ano, o pelouro dos
transportes, apoia as
escolas do concelho
nas deslocações que
realizam registando
se, semanalmente,
um elevado volume

Percorrem cerca de 1500 Kin por semana
de saidas percorren
do mais de 1500 quilómetros.

Desde as visitas de estudo, idas ao
teatro ou à biblioteca municipal e ainda
participação em actividades relacionadas
com o desporto escolar, palestras ou
acções de sensibilização fora da escola, o
transporte é assegurado pela autarquia
gratuitamente.

De acordo com o Vereador dos trans
porte, Prof. josé Santalha “ esta é mais
uma das formas de apoiar a actividade das
escolas sendo as solicitações em número
muito elevado. Os três autocarros da
autarquia encontram-se ocupados quase
na totalidade, havendo a necessidade de
adquirir, pelo menos mais um ou dois
mini-autocarros a muito curto prazo”.

Visitas ao Castelo de Guimarães, ao
Parque das Nações, Serralves ou ao

jornadas da Ciêncía

Nos próximos dias 26, 27 e 28 de Maio
realizam-se as IV jornadas da Ciência e
Tecnologia em [ousada, no Auditório
Municipal. As jornadas estão divididas
em duas partes, onde na componente
teórica estão agendadas intervenções de
sárias pessoas ligadas a esta área. No
Espaço Artes e nas salas polivalente da
Biblioteca Municipal decorrerá a compo
nente prática em que as escolas apresen
tam propostas de actividades experimen
tais e onde os mais novos podem trocar
experiências e também tomar contacto
com a realidade das Tecnologias da
Informação e Comunicação.

Esta iniciativa pretende ser uma parti
lha de experiências e um modo de pen
sar questões relacionadas com esta área
do conhecimento.

LOUSADA

DIVERSOS

Pavilhão da Água são
as mais frequentes
não faltando as
deslocações ao
nordeste transmon
tano ou à cidade uni
versitária de Coimbra.

O fim-de-semana
geralmente é

preenchido com os passeios organizados
pelas associações locais, juntas de
Freguesia ou ainda as visitas ao património
local. Os passeios da terceira idade, as idas
ao Santuário de Fátima preenchem o ca
lendário durante todo o ano.

“Os passeios e os convívios que se rea
lizam nas diversas freguesias do concelho
assumem-se como momentos impor
tantes de animação associando-se a autar
quia a estas iniciativas que fomentam o
contacto entre as pessoas e o conheci
mento de novos locais e infra-estruturas”-
frisou o Vereador Prof. josé Santalha.

De igual forma, a autarquia assegura as
deslocações das associações desportivas,
sempre que possível, contribuindo desta
forma para o fomento e incremento da
prática desportiva.

Comunidade Urbana
A Assembleia Municipal de [ousada

aprovou a adesão do concelho à
Comunidade Urbana do Vale do Sousa e
o respectivo projecto de estatutos na
reunião do passado dia 15 de Fevereiro.

A ComUrb do Vale do Sousa, que vem
substituir a actual Valsousa, e que se afir
ma por ser a primeira no pais foi apre
sentada publicamente em janeiro, com a
presença do Primeiro Ministro, Dr. Durão
Barroso. O Auditório Municipal foi o local
escolhido destacando-se o apelo do go
vernante à descentralização e a inter
pelação do Presidente da Valsousa, Dr.
Alberto Santos, para que esta região seja
vista com as suas carências e potenciali
dades.

EDUCAÇÃOICULTURA E JUVENTUDE
REVISTA MUNICIPAL

Jangada apresentou “Auto da Índia” Lançamento e teatralização do livro

A companhia de teatro jangada, com o
apoio da autarquia, estreou a peça “Auto
da índia”, nos inícios do mês passado.

A peça apresentada é, de acordo com a
jangada teatro, uma obra que ensina e
diverte pois “às cinco personagens do
Auto da índia acrescentou-se o Velho do
Restelo, personagem extraída da obra de
Luíz de Camões”.

O Vereador do pelouro da Cultura, Prof.
Eduardo Vilar, afirma que “esta é mais uma peça de grande valor histórico e artístico que
a companhia de teatro residente de [ousada se propõe apresentar ao público”.

A peça foi ainda apresentada aos alunos do concelho que frequentam o 9.° ano.

REVISTA MUNICIPAL

Transportes gratuitos

TEM e “O Morgado de FaFe em Lisboa”

O Teatro Experimental de Magnetense apresentou em janeiro e Fevereiro, no Auditório
Municipal, e em Março no Centro Paroquial de Sousela, a peça “O Morgado de Fafe em
Lisboa”, de Camilo Castelo Branco.

A peça, em dois actos, retrata duas mentalidades distintas que se defrontam. Por um
lado em Lisboa capital de vício e corrupção, por outro, as serranias do Minho, os solares,
as cidades provincianas e aristocráticas que aparecem fechadas e empedernidas num esti
lo de vida ultrapassado.

Alunos do 9.° ano esclareceram dúvidas

Seminário sobre segurança rodoviária

Prof. Pinto da Costa falou para professores e alunos

1
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Cartão jovem
pode ser adquirido
no Espaço Internei

Quem desejar obter o Cartão jovem
pode fazê-lo no Espaço Internet de
[ousada.

Os interessados com idades com
preendidas entre os 12 e 25 anos, que
pretendam adquirir o cartão podem diri
gir-se ao espaço entre as 10h e as 12h30
e as 14 e as 21h, de segunda-feira a
sábado, munidos do bilhete de identi
dade ou passaporte e de 5,99 euros.

De acordo com o Vereador do
pelouro da juventude, Prof. Eduardo
Vilar, “o Espaço Internet continua a
aumentar as ofertas aos mais jovens.
Assim, pretende-se que o acesso ao
Cartão jovem seja mais fácil e directo”.

Acresce referir que o cartão é válido
por um ano, a contar da data de emis
são, e permite a obtenção de descontos
em determinados serviços e estabeleci
mentos comerciais pré-estabelecidos.EB 2,3 de [ousada promoveu paleslra

[OUSADA MunicIpal — Propriedade da Câmara Municipal de [ousada
Director: O Presidente da Câmara (Dr. Jorge Magalhâes) — Coordenação: Gabinete de Imprensa - i.uis Ângeio Fernandes, Ana Cana Fonseca e Ana Paula
Ribeiro. Sede: Câmara Municipal de [ousada — 4624-909 [ousada — Telefone: 255 820533/Fax: 255 820550 — imprensa@cm-iousada.vaisousa.pt —
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Pilmelro-minlslro apaddnhou Comurb do Vale do Sousa
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