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Polícia Municipal
preparada para novas lunções
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A Polícia Municipal, durante seis meses, frequentou um curso
organizado pelo Centro de Estudos de Formação Autárquica a
fim de melhorar as suas competências em áreas tão diversas como
formação jurídica, ética e moral, protecção civil e serviço munici
pai de policia.

De acordo com a legislação em vigor, as novas atribuições dizem
respeito à fiscalização de normas regulamentares e aplicação
efectiva das decisões das autoridades municipais, vigilância de
espaços públicos, nomeadamente áreas circundantes das escolas,
guardas de edifícios e equipamentos municipais e, que constitui
uma das inovações mais significativas, a reguiação e fiscalização
do trânsito rodoviários e pedonal.

Manuel Esteves, Maciel Ribeiro, Nuno Ribeiro e Ricardo
Ferreira constituem o actual corpo da Polícia Municipal de
Lousada, prevendo-se a admissão de novos elementos para refor
çarem a capacidade de resposta perante as novas atribuições.

Frente de Atendimento
A partir do dia 1 de Julho começou a funcionar o serviço da

‘fFrente de A tendimento’ resultado da implementação de um proto
colo de modernização administração.

Os seis funcionários afectos a este serviço encontram-se aptos
para atender os utentes em todos os serviços prestados pela
Autarquia, de uma forma mais personalizada e rápida.

Quem se dirige à ‘7Frente de Atendimento” pode usufruir de um
leque vasto de serviços dissociáveis.

Pedir licenciamento de operações urbanísticas e respectivas al
terações, licenciamento de publicidade, ocupação da via pública,
assuntos relacionados com feiras e mercados, licenças de caça e
cartas de caçadores, licenciamento de recintos desportivos e di
vertimentos públicos, pagamento de tarifas de água e resíduos
sólidos urbanos e respectivas anulações ou alterações, mudança e
prolongamento de ramais e contadores. E ainda possível entregar

Governo premeia autarquia

Posto de Atendimento
ao Cidadão

O Posto de Atendi
mento ao Cidadão, a
funcionar no novo edi
fício da autarquia, desde
finais do ano passado,
permitiu solucionar vá
rios problemas, inclusi
ve a cidadàos de fora do
concelho. O balanço é
francamente positivo -

‘Há um acritcimo de pro
cura e as funcionárias
adstritas a este servico estõo devidamenteformadas para darem o adequado
atendimento ás questões propostas e assim tê,,i ajudado a ultrapassar va,ia
dos problemas que era!)) direccionadospa,.afo,.a do concelho” — afirmou o
Presidente da Câmara, Dr. Jorge Magalhães. O autarca salienta
ainda o facto de os munícipes terem a comodidade de à porta de
casa resolverem um conjunto de problemas que, “há nus anos a esta
parte, uiào lhe eram facultados. Dos concelhos i’iajnhos há gente que vem cá
servir-se deste tztjo de ofertas” - sublinhou.

Os serviços prestados vão desde os pedidos de substituição e
de revalidação das cartas de condução, entrega de reclamações ao
Instituto do Consumidor, marcação de consultas e inscrição nos
Centros de Saúde, transferência de processos, pedidos de relató
rios clínicos, pedidos de certidões de registo civil e certidão do
registo criminal. Em estudo encontra-se a hipótese de o aten
dimento vir a ser alargado.

Este projecto foi agraciado pelo então Ministro do Ordenamento,
Isaltino de Morais, com uma menção honrosa por boas práticas de
modernização autárquica. A candidatura à distinção foi integrada
no ámbito da Associação de Municípios do Vale do Sousa.

requerimentos de admissão a concursos de pessoal, ou de pro
postas e concursos de fornecimento, empreitadas de obras públi
cas e prestação de serviços ou entrada de requerimentos
respeitantes a serviços inerntes ás competências das autarquias.

Em breve vai entrar em funcionamento o equipamento
informática que permite aos utentes registar a sua vez por ordem
de entrada, possibilitando que os munícipes aguardem calma e

• Secretário de Estado
da Juventude e Desporto presente

Estádio Municipal
de Hóquei inaugurado

O Estádio Municipal de
Hóquei de Lousada, inau
gurado em Julho, contou
com a presença do Secre
tário de Estado da Juven
tude e Desporto, Dr.
Hermínio Loureiro.

4 partir de hoje Portugal
está mais rico. A qualidade des
ta infra-estrutura enriquece
Lousada, o distrito do Porto e

—

atétodo opafs”—palavras do
Secretário de Estado, que referencia ainda a aposta da autarquia
na descentralização de equipamentos desportivos e na sua execu
ção faseada. A tradição local na prática do hóquei foi, igualmente,
apontada, tendo o Secretário de Estado reafirmado a aposta no
aumento de praticantes da modalidade e que, dentro de poucos
anos, o Estádio Municipal será pequeno para tantos atletas.

O Presidente da Câmara, Dr. Jorge Magalhàes, começou por
agradecer a colaboração de todos os agentes envolvidos na plani
ficação do Complexo Desportivo, nomeadamente federações e
organismos ligados ao desporto, bem como, ‘s intere.rse e boa
tade” dos organismos governamentais no acompanhamento do
projecto.

O autarca referenciou as etapas ainda a executar - construção
do centro de estágios com capacidade para 120 camas, campos
relvados, “health club” (com piscina, salas de musculação, sauna
e aeróbica), pavilhão polidesportivo, “courts” de ténis e estádio
municipal com pista de atletismo.

Torneio de inauguração
com equipas espanholas

A inauguração incluiu um vasto programa, destacando-se uma
homenagem aos atletas veteranos locais, seguido de um torneio
com duas equipas espanholas, Selecçào de Vigo e Santiago Apóstol,
e duas nacionais, Selecçào do Porto e Associação Desportiva de
Lousada, e ainda um jogo com equipas femininas e de sub-16.

Equipamento
único em Portugal
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O Estádio com piso em relva sintética, com custo aproximado
de 600 mil contos, afirma-se pela sua qualidade e inovação sendo o
primeiro a ser construída em Portugal e, mundialmente, existem só
mais três semelhantes localizadas em \iadrid , Barcelona e Sidne

Para além do campo, executada por empreitada, com custo
aproximado de 849 mii euros, cerca de 170 mil contos, a infra-
estrutura é composta por um edifício de apoio com balneários,
salas de apoio e bancada coberta para 1000 pessoas, com custo
superior a 1377 mil euros, cerca de 275 mil contos. Estas duas
estruturas são co-financiadas pelo PONorte, a 5O%, e pelo Insti
tuto Nacional do Desporto,4,O3%.

Foram ainda executadas obras por administração directa que
incluem a construção de acessos complementares, no total de 499
mil euros, 100 mil contos, co-financiados a 75% pelo PONorte.
Realizaram-se ainda intervenções na rede de água e drenagem de
águas pluviais, no valor de 78 mil euros, 15 600 contos, ilumina
ção pública no valor de 59 mil euros, cerca de 12 mil contos e
ainda trabalhos de ajardinamento e outros.

Trata-se de um projecto colectivo que surge como conjugação
das diversas vontades das instituições e organizações que tem como
principal base de trabalho as parcerias.

“Esta nova atitude perante o desporto começajá a revelar osprimeiros
frutos. O Estádio Ã’Iunicial de Hóquei foi escolhido como local para a
realiaçâo do Campeonato da Europa da modalidade em 2004, o que
atesta a sua qualidade e importância” — palavras do Presidente da
Câmara.

O Complexo Desportivo avança e, de momento, encontra-se
em fase final de execução o projecto para o campo multifuncional
em relva sintética para futebol e râguebi.
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comodamente a sua vez.
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No dia 31 de Outubro foi aberta ao trânsito a Variante à EX
106, estabelecendo ligação entre o nó da A4, em Penafiel, e o nó
de Ribas do 1C25.

O troço, numa extensão aproximada de 6 Km, represen
tou um investimento superior a dez milhões de euros, da respon
sabilidade do Instituto para a Construção Rodoviária (ICOR).

Esta Variante possui três ligações à rede existente permitindo
um acesso ao lugar de Nespereira, a ligação à actual EX 106 e ao
1C25, e um nó desnivelado tipo “diamante”, que garante o acesso
ao centro da Vila de Lousada.

Com esta nova via a ligação a Penafiel demora cerca de quatro
minutos e até ao 1C25 o tempo dispendido ronda os três minutos.

Dos trabalhos realizados destacam-se as terraplenagens, dre
nagens, pavimentações, obras acessórias e serviços afectados, equi
pamento de segurança e obras de arte integradas.

Duplicação e electrificação
da Linha do Douro

As obras de duplicação e electrificação da Linha do Douro
encontram-se concluídas, estando a autarquia a ultimar a recupe
ração de arruamentos envolventes.

As freguesias de Meinedo e Caíde de Rei sofreram alterações
significativas com a duplicação da linha férrea.

Em Caíde de Rei, a construção de um nova linha implicou a

-——.

supressão da actual passagem de nível, e a construção de uma via
alternativa. Foi igualmente construída uma a passagem superior
pedonal em Caíde, na estrada de acesso a Meinedo.

No seguimento das obras realizados, a Câmara elaborou um
estudo urbanístico para o largo da Estação.

Mais e melhores
L espaços verdes

Os espaços verdes aumentam e a vila está a ser alvo de alguns
arranjos urbanísticos.

Em Julho, mais dois espaços surgiram no centro da Vila. No
largo da Feira foram efectuadas obras de iluminação do recinto e
a construção de um parque de diversão e lazer com o respectivo
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Nas Pocinhas, nasceu mais um Parque com um jogo de água,
construção de um espaço para actividades lúdicas, iluminação e
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Equipamentos melhoram qualidade de vida
Acessibilidades, ambiente, desporto, cultura e ambiente são apostas realizadas.

O conjunto de infra-estruturas, terminadas e/ou em avançado estado de execução,
apontam uma melhoria da qualidade de vida da população.

Um roteiro pelos principais empreendimentos.

Abertura da Variante
àEN 105

BOLETIM MUNICIPAL

ajardinamento do espaço.

I Ali avança
até ao final do ano

ajardinamento da área.
“Proporcionar melhores condicões estéticas e de acolhimento a todos e, ao

mesmo tempo dzçiz/icar e embelerar os espaços existentes são oplillczbal ob
jectivo”— palavras do Vereador Rui Magalhães

A construção da Ali, que vai permitir a
ligação ditecta de Lousada a Guimaràes e ao
Porto, via Autoestrada 4, deve iniciar-se no
2.° trimestre do próximo ano.

De momento, a Aenor estabelece con
tacto com os proprietários dos terrenos. A
autarquia em conjunto com asJun
tas de Freguesia procedem ao le
vantamento dos restabeleci
mentos e acessibilidades a cons
truir no âmbito das alterações
provocadas pela construção da
nova via.

O apeadeiro de Meinedo foi remodelado com a construção de
um cdi fício de raiz e o encerramento da passagem de nível impli
cou a construção de uma Variante, após a ponte, passando pelo
lugar de Santa Catarina e terminando junto ao Salão Paroquial.

No que concerne ao alargamento da ponte, a Câmara aguarda
a resposta a uma candidatura que submeteu ao ICER (Instituto
para a Conservação e Exploração Rodoviária).

Em Lousada, esta nova auto-estrada vai ter
dois nós de acesso com praça de portagem. Um
deles localizado em Caíde de Rei, no lugar das
Arvores, e prevê a ligação directa à ENI5 com
a construção de uma rotunda.

Outra praça de portagem será localizada em
Alvarenga, com ligação à EN207, junto a
Montegilde, com a construção de uma rotunda
que fará a ligação à rotunda junto ao Hospital
de Lousada. Esta ligação decorre da constru
ção do 1C25.
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Variante à Vila

A 1. fase da Variante à Vila está concluída, dependendo a 2.0

fase dos montantes consagrados no novo Quadro do Comuni
tário de Apoio. A autarquia pretende, no entanto, retomar o
arruamento entre a Quinta do Carvalho e a zona das Piscinas
Municipais, bem como o desvio do trânsito da Variante à ENIO6
em direcção a Ponterrinhas.

L Edifício
bi dos Serviços Técnicos

O Edifício dos Serviços Técnicos já entrou
em funcionamento, estando todos os serviços
concentrados no mesmo espaço físico, enquan
to que os Paços do Concelho serão exclusiva-
mente destinado, à parte política e de assesso
rias. Composto por quatro pisos, mais dois sub
terrâneos, este edifício caracteriza-se pelos es
paços vidrados, mantendo a fachada.

De acordo com o Presidente da Câmara, “um

espaco consentâneo às necessidades e exigências da vida
moderna, criando Iegítimas expectativaspara unia ain
da maior eficiência dos servicor ‘

As obras de remodelação e ampliação do
antigo tribunal estão avaliadas em 2680 000€
(536 mil contos), com uma comparticipação
de 600 000€ pela DGAL (Direcção Geral da
Administração Local). As obras da parte antiga
do imóvel foram co-financiadas pela ON - Ope
ração Norte, a 69,1%.

Reservatúrio de Silvares

O Reservatório de Silvares está concluído, constituindo uma
reserva de modo a precaver qualquer situação anómala que possa
ocorrer no Verão. Com a adesão às Águas Douro e Paiva e a
instalação da conduta adutora a servir as freguesias do Torno,
Vilar, Caíde, 5. Miguel e Sta. Margarida, a rede alcançou a estabi
lidade pretendida. Assim, ficaram assegurados os caudais compa
tíveis à crescente procura que se tem vindo a verificar no conce
lho.

A Câmara de Lousada atribuiu, no pas
sado dia 25 de Julho, as distinções
honorificas, destacando algumas persona
lidades da vida lousadense e também uma
instituição.

A medalha de prata de mérito munici
pal foi atribuída ao Prof. Luís Pinto da Sil
va por constituir uma referência na socie
dade lousadense: professor durante cerca
de 40 anos, no ensino primário e no Colé
gio Eça de Queirós, Subdelegado Escolar,
Juiz da Paz, Vice-Presidente da Câmara e
Presidente da Cooperativa dos Produtores
Agrícolas (Copagri).

Joaquim Rafael (a título póstumo) rece
beu, igualmente, a medalha de prata de mé
rito municipal. Foi presidente da Associa
ção Industrial de Lousada, desportista pra
ticante, colaborador generoso de variadas
colectividades concelhias e patrono de es-

Medalha semelhante foi atribuída aJosé
Domingos de Araújo Dias. É de destacar
o valioso contributo para o reforço do acer
vo da Biblioteca Municipal e ainda a parti
cipação activa ao nível social, político e até

A Meio Lapa (a título póstumo) foi atri
buída a medalha de prata de mérito muni
cipal. Doou à Biblioteca Municipal uma
infinidade de livros, que vieram reforçar,
de forma bem expressiva, o acervo biblio
gráfico, constituíndo um exemplo signifi
cativo da atenção ao concelho que elegeu
para adopção.
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O desportista Pedro Costa foi agracia
do com a medalha de prata de mérito mu
nicipal. É, muito seguramente, a mais
talentosa promessa dos desportistas
lousadenses ao averbar já um significativo
conjunto de triunfos na modalidade de
natação.

Este ano, a Câmara decidiu igualmente
atribuir a medalha de prata de mérito mu
nicipal ao Externato Senhora do Carmo,
que, desde a sua criação, em 1991, o aponta
para uma clara evolução: desde a creche e
jardim de infância, passando pelo 1.0 e 2.°
ciclos do ensino básico, até ao projecto de
implementação do 3.° ciclo, constitui uma
referência na valorização muitas crianças e
jovens do concelho e da região.

BOLETIM MUNICIPAL BOLETIM MUNICIPAL

Câmara atribuiu distinções honoríhcas

--—..--. .• ... -.

económico em Lousada.
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A distinção de Joaquim Rafael
foi entregue à esposa

tabelecimentos de ensino. Pedro Costa representado pela mãe

A medalha de bronze de bons serviços,
que se destina a premiar ex-funcionários,
distinguiu Francisco \Títor da Cunha v1a-
galhães.
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1 Sabores de [ousada
i conquistaram Brive

Quando o pre
sunto e a broa ca
seira, o salpicão e
a chouriça de car
ne, o pão-de-ló e
os bolinhos de
amor, o queijo e
as compotas, fica
ram expostos, na
companhia de vá-
nas modalidades
de vinho verde, o
Encontro Inter
nacional das Ci-

________—- ________-—

— dades Geminadas
passou a registar um fluxo contínuo e unidireccional: a banca de
Lousada.

Em certos momentos a aglomeração chegou a ser compacta.
E, enquanto muitos degustavam os típicos sabores, outros, espe
rando pela vez, aproveitavam para apreciar os contornos das pe
ças de olaria, as miniaturas de madeira, os diversos artigos de
cestaria e a beleza dos bordados, afinal o único produto para ven
da na feira que decorreu em Brive (França), a 200 km de Bordéus,
e a escassos 25 da cidade de Tuile, com quem Lousada estabele
ceu um protocolo de parceria, que justificou esta participação.

Ao mesmo tempo,
material de promoção
turística ajudava a em
belezar o espaço e a
promover o concelho
que, subitamente, ga
nhou enorme notorie
dade por entre as 57 vi
las e cidades presentes
no certame, realizado
em duas tendas gigan

tes, numa área de 1800 m2, para onde convergiram milhares de
visitantes, nos dias 6 e 7 de Junho.

Cerca de 120 jovens acompanhados pelos técnicos representa
ram o Concelho de Lousada em mais uma edição dos Jogos Inter
nacionais da Juventude. O encontro realizou-se em Tuile, França,
entre os dias 29 de vEaio e 1 de Junho. À hora da partida, na
quarta-feira, dia 28, a alegria e boa disposição era a tónica domi
nante à qual se juntou o convívio e a prática desportiva nos dias
que se seguiram. Para os elementos da equipa de futebol, “os Jogos
Internacionais da Juventude sào um encontro em que existe coinpeticào nas
mais diversas ,,;odalidades desportivas entre atletas de váiiospaíres. É uma
altura em que se conhecempessoas com culturas e hábitos dferentes’ Quan
to às classificações e dos resultados conhecidos destaca-se o lo
lugar da equipa de basquetebol masculino, da equipa de ténis de
mesa na prova de pares e ainda algumas provas de atletismo. Em
2.° lugar classificou-se a equipa de futebol, basquetebol femini
no, andebol masculino e alguns atletas da equipa de atletismo.

Colônias
de Férias

Anualmente, a autarquia pro
move programas de colónias de
férias de jovens. Este ano, em Ju
lho, cerca de 60 jovens provenien
tes de Renteria, Espanha, cidade
geminada com Lousada, participa
ram na iniciativa. ‘Lnusada acolheu
novamentejozens de Renteria numa mi-
ciativa que visa o intercámbio e a troca
de e.xpeiiéncias que culmina com a deslocação de um grupo semelhante de

jovens de Lousada a Espanha, naplimeira quinzena de Agosto “-palavras
do vereador do pelouro da Juventude, Prof. Eduardo Vilar. Pos
teriormente, na primeira quinzena de Agosto, um grupo de jo
vens de Lousada deslocou-se a Renteria.

I Posto
de Turismo

O Posto de Turismo
sediado, desde 1995, na
Praça D. António Meireles,
no centro da Vila, tem con
firmado, ao longo do tem
po, a sua importância como
veículo de promoção turís
tica e de divulgação do pa
trimónio local.

De entre as múltiplas actividades desenvolvidas, destaque para
a prestação de informações sobre o concelho e a região, divulga
ção de eventos concelhios, promoção e venda das várias publica
ções municipais e, exposição de livros de autores locais, exposi
ção e venda de artesanato local e de vinhos produzidos no con
celho, nomeadamente na Quinta de Lourosa, Casa do CarregaI -

- Quinta da Tapada e Adega Cooperativa.
As instalações funcionam também como centro de Reservas

das “casas de Sonsa”, da Associação de Turismo em Espaço Rural
do Vale do Sousa, para além de informações relativas à Região de
Turismo Verde Minho, onde o concelho está integrado.

De acordo com a Vereadora do Pelouro do Turismo, Prof.a
Lígia Ribeiro, trata-se de “um local ondepodemos encontrar vários artigos
e iiformações acerca da identidade lousadense”, salientando que ‘pode ser
um meio de contacto co,); todos aqueles que visitam a nossa terra e que,
ligados a ela ou não, se interessam pela maneira de viver em Lousada “.

I Adesão à Região
de Turismo Verde Milho

O Concelho de Lousada aderiu à Região de Turismo Verde
Minho (RTVM) em 28 de Setembro de 2001. A partir desta data,
a autarquia e RTV\I têm tido uma colaboração muito directa.
Um dos objectivos principais da instituição é o apoio à criação de
novos produtos turísticos, promoção e reforço da competitividade
das empresas do sector do turismo e actuação sobre os factores
críticos do sector turístico. Fazem também parte da Região os
concelhos de Amares, Braga, Fafe, Famahcão, Felgueiras, Pare
des, Paços de Ferreira, Penafiel, Póvoa de Lanhoso, Vieira do
Minho, Vila Verde e Vizela.

Para a Vereadora do Turismo, Prof.a Lígia Ribeiro, “a adesão do
concelho é muito importante, pois vivia-se um grande marasmo devido à não
inclusão do T/ale do Sousa, e mais concretamente Lousada, em nenhuma
região tujística. Assim o nosso concelhofoi inserido numa em que se identifica
plenamente ‘

1 Protocolo
com as “Casa
de Sousa”

[OUSADA

TURÍSMO

A autarquia assinou um
protocolo entre a autarquia
e as “casas de Sousa - Asso
ciação de Turirmo no Espaço
Rural e do f”ale do Sonsa”, de
modo a incentivar e mete- -

________________

--

mentar o turismo em espaço rural. Deste modo o Posto de Turis
mo funciona também como centro de reservas de alojamento que
contempla cerca de 50 casas de turismo rural representantes da
região do Vale do Sousa.

Em Lousada, existem algumas casas que pertencem à associa
ção, como é o caso da Casa de Juste, Casa de Lourosa, Casa de
St.o Estêvão, Casa Grande de Vilela e Quinta da Longra. Tam
bém a Casa de Juzam irá implementar turismo rural e de habi
taçào.

[ Património
L.. cultural em mostra

O pelouro do património cultural tem
vindo a promover um conjunto de iniciati
vas que visam dar a conhecer as tradições
e reavivar a memória de tempos passados.

Exposições, palestras, conferência e edi
ções de livro, nomadamente de autores lo
cais falecidos, realçam a importância histó
rica e cultural de todo um concelho.

A Câmara viu aprovadas três
candidaturas ao programa Leader+,
gerido pela Ader-Sousa. Um dos pro
jectos destina-se ao Calvário de AqUedLLlO de Nevogilde

Lodares, monumento religioso constituído por vánas cruzes e um
pelourinho. Outra das intervenções vai realizar-se no Aqueduto de
Nevogilde, com limpeza da área envolvente e do monumento, res
tauro das paredes, execução de iluminação e colocação de sinalética.
A recuperação do Relógio do Sol foi igualmente contemplada estan
do prevista a limpeza da área envolvente, restauro do monumento,
transporte do Relógio para nova posição. Todos os projectos são
financiados a 35%, prevendo-se a sua conclusão até ao final do ano.
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Encontros com cidades geminadas promovem Lousada
O Concelho continua a estreitar laços e a diminuir as distâncias geográficas

que separam Lousada de Tuile, em França, e Renteria, em Espanha.
A realização dos Jogos Internacionais da Juventude, em Tulle, seguida da participação

no encontro das cidades geminadas, permitiu dar a conhecer as potencialidades e os
encantos do Concelho. Durante o mês de Junho Lousada foi visitada por um grupo de
portugueses residentes em Tuile tendo em vista a participação num jogo de veteranos

de futebol. Renteria e Lousada promovem todos os anos colónias de férias.

______

BOLETIM MUNICIPAL

Divulgação das potencialidades locais
Preservar as tradições e dar a conhecer a sua história é uma das formas de divulgar o
Concelho. O pelouro do Turismo e Património leva a cabo um conjunto de iniciativas

que visam projectar Lousada dentro e fora dos seus limites geográficos.

Jovens desportistas
* animaram TuIle

1 Monumentos
recuperados
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“Teia Lúdica”
L até Dezembro

O ‘Teia Lúdica” do pro
grama “Ser Criança” vai pro
longar-se até Dezembro, es
tando previsto até Maio no
projecto inicial, com a excep
ção do Pólo de Cristelos que
foi extinto. A informação foi
adiantada pela Vereadora do
pelouro da Acção Social que

referiu também que tudo ‘rto épossível devido aofacto de Ijaverinteresse
porpan’e da co,nunidade’ No entanto, ficará em funcionamento so
mente a parte de ATLs

Há o intuito de criar em algumas freguesias Instituições Públi
cas de Solidariedade Social (IPSS) ou utilizar as já existentes. Des
te modo em Silvares o processo de criação de IPSS está encami
nhado. Na freguesia de Meinedo, que tem já o estatuto de IPSS,
aguarda a celebração de acordo de cooperação. Outras duas fre
guesias estão em fase de sensibilização da população para a cria
çào das referidas instituições.

Em Junho de 2001 foi implementado o projecto ‘Teia Lúdica”
em Lousada. O projecto esteve espalhado por sete Pólos de Ani
mação divididos por outras tantas freguesias: Cristelos, Figueiras,
Silvares, Torno, Meinedo, Caíde e Casais. Num total de cerca de
170 crianças, entre os seis e os 12 anos, com a excepção de Cristelos
cujas idades variam entre os 12 e os 16. Os Pólos sempre foram a
parte mais visível do ‘Teia Lúdica”, desenvolvendo-se em paralelo
com outras actividades, nomeadamente o atendimento aos
munícipes nas freguesias, inquéritos realizados em Silvares e Ca
sais, sensibilização/formação dos mediadores comunitários e os
vários ateiers (lúdicos e para as famílias).

r: Intervenção
Precoce avança

A autarquia assinou, no início do ano, um protocolo denomi
nado Rede Articulada de Serviços em Intervenção Precoce
(RASIP), sendo o projecto promovido pela 4ve” Cooperativa
Intervenção Psicossocial (ACIP).

locais é vital. Com o Plano Integrado
escola de alunos com insucesso escolar.

A Câmara é a parceira
privilegiada neste projec
to que visa a criação de um
serviço de intervenção
precoce, tendo como base
o apoio a crianças até aos
seis anos portadoras de
deficiência, articulando-se
as mais valias dos serviços
existentes na comunidade.

A Vereadora do pelouro da Acção Social, Prof. Lígia Ribeiro,
acrescentou ainda que este projecto “vai sgn/icar um alívio àspreo
cupacbes dos munícipes que têmfamiliares com problemas de deficiência, po
dendo reabilitar as clianças as clianças ajudando-as a levar lona vida me-
lhor’

1 No combate à droga
_J “Telhados de Vidro”

O Centro Social e
Paroquial de Macieira
(CSPM) candidatou-se
ao programa Quadro
Prevenir II, do Institu
to Português da Droga
e da Toxicodepen
dência, do Ministério
da Saúde, tendo assina
do o mesmo em Setem
bro último.

A Câmara assume um papel cimeiro neste projecto, na medida
em que é a parceira privilegiada através do projecto ‘Teia Lúdica”
do programa “Ser Criança’ que actua também na linha da preven
ção.

O grande objectivo do projecto é prevenir o aparecimento do
uso e consumo de estupefacientes, dotar as famílias de compe
tências pessoais e sociais que lhes permitam lidar e ultrapassar os
problemas relacionados com a toxicodependência.

‘Telhados de Vidro”abrange 200 famílias, cerca de 615 crianças
e adolescentes, em 11 freguesias (Macieira, Cristelos, Figueiras,
Casais, Nevogilde, Silvares, Torno, Sousela, Meinedo, Caíde e
Lustosa).

Rede Social promove parcerias
A Câmara assi

nou, no início do
ano, o protocolo de
adesão ao programa
“Rede So-cial’ Em fi
nais do mês de I’vlaio,
o Instituto de Solida
riedade e Segurança
Social (ISSS) con
juntamente com a

j autarquia apresen
taram o projecto aos possíveis parceiros.

A Rede Social tem três eixos de acção, que passam por desenvol
ver uma cultura de parceria efectiva e dinâmica, promover dinâmi
cas de planeamento estratégico e garantir uma maior eficácia do
conjunto de redes sociais. Os cinco princípios da Rede passam pela
subsiariedade, integração, articulação participação e inovação.

Ano das Pessoas
com Deficiência

A autarquia associou-se às comemorações do Ano
Europeu das Pessoas com Deficiência através da re
alização de uma exposição, organizada pelo pelouro
da Acção Social. A mostra de trabalhos elaborados
por deficientes do concelho que se encontram nas
várias instituições de ensino especial esteve patente
entre os dias 7 e 11 de junho, nas Picinas Municipais
de Lousada.

Até ao final do ano a Câmara levará a efeito ou
tras actividades neste âmbito. Em Outubro terá lugar
uma semana alusiva à deficiência visual, intitulada
‘Para além do que os olhos vé,n’ Pretende-se, deste modo,
uma divulgação das novas tecnologias para deficien
tes invisuais na Biblioteca Municipal.

O mês de Novembro será dedicado às actividades
desportivas das pessoas portadoras de deficiência.

Em Dezembro comemora-se, durante uma se
mana, “Crescer na d/erença” que terá duas actividades
principais. A primeira é a promoção da leitura, acti
vidades lúdicas e de animação a realizar na Bibliote
ca Municipal. A outra actividade será a mostra de
trabalhos feitos durante a semana e divulgação do
registos de todas as actividades realizadas ao longo
do ano.

Para a Vereadora do pelouro da Acção Social,
Prof.a Lígia Ribeiro, este é um modo de “dar a conhecer
aspotencialidades daspessoasportadoras de deficiência do nos

so concelho”, acrescentando ainda que tudo isto é reali
zado “com o intuito de valorizar os seus trabalhos epromover
uma maior aproximação entre toda a população “.

[OUSADA

ACÇÃO SOCIAL

Plano Integrado
de Educação e Formação

O Plano Integrado de Educação e Formação (PIEF) foi de
senvolvido até final deste ano lectivo e contemplou 13 crianças
entre os 13 e os 16 anos, certificando-os para o 2.° ciclo. O PIEF
é um programa no âmbito do Plano para a Eliminação da Explo
ração do Trabalho Infantil, um organismo do Ministério da Segu
rança Social e do Trabalho.

A autarquia surge como entidade gestora e nesse âmbito a
Vereadora da Acção Social, Prof.a Lígia Ribeiro, afirma que “este
pro,gra!na su!gi!/ de um e.fo,co de váriosparceiros, onde a ámara representa
o e/o de li,gaçào e pretende-se não edflcarpor este projecto, rias sim ir mais
além”. O que se pretende é prevenir os riscos inerentes ao ingres
so precoce em meio laboral, promover o desenvolvimento de
competências pessoais e sociais e ainda promover a qualificação
e valorização pessoal.

Estão a ser congregados esforços no intuito de este próximo
ano lectivo ser possível fazer um programa nos mesmos moldes,
para os mesmos destinatários certificando-os para o 3.° ciclo.

S Palestra
sobre a Páscoa

No dia 12 de Abril realizou-se no Espaço Artes, uma palestra sobre a Pás
coa proferida pelo beneditino Frei Geraldo Coelho Dias.

“Páscoa: Festa da Libertacão e da Liberdade” foi o título da comunicação pro
movida pelo pelouro do Património Cultural da autarquia na época de Qua
resma, servindo para meditar um pouco.

De acordo com a Vereadora Prof.a Lígia Ribeiro ‘Frei Geraldo éum homem de
Deus e dos homens muito culto que para aléimi do dom da oratória, tem reconhecidamente o
dom dafé e da intelzgéncia”. A propósito do tema o Frei salientou “que a Páscoa é
marcante, sendo curioso que a Câmara queira levar aos seus munícipes a ideia da Páscoa “.

Durante cerca de duas horas Frei Geraldo fez ainda a ponte entre a festa da
Páscoa, como libertação, e a festa da comemoração da liberdade que é o 25 de
Abril, que este ano se comemoraram em dias muito próximos.
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Apoiar e promover o desenvolvimento da população
Dinamizar programas que visam melhorar a qualidade de vida das diferentes faixas
etárias da população é a base do trabalho desenvolvido pelo pelouro da Acção Social.

O Projecto “Teia Lúdica” tem como destinatárias as crianças e ainda um apoio
direccionado às famílias. O Serviço de Intervenção Precoce privilegia as crianças

portadoras de deficiência e com o projecto “Telhados de Vidro” é dada maior atenção
à prevenção do consumo de drogas. Com a “Rede Social” o estabelecimento
de parcerias entre os diversos agentes

de Formação pretende-se um regresso à

BOLETIM MUNICIPAL
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Em colaboração
com a Suma - Serviços
Urbanos e Meio Ambi
ente, SA, a autarquia le
varam a cabo uma ac
ção de sensibilização de
recolha selectiva.

‘Dar nova vida a todo
o pape/e cartão produzido
nos vá,ios sectores de actiri

dade desenvolvida lias insta/ações da az/taiquia”— era o desfio da inicia
tiva. Para isso foi apresentada a Caixa Mágica onde todos devem
depositar o papel inutilizado.

Sensibilização
L: compostagem

A Câmara está a implementar junto dos pré-primários e EB s
1 uma acção de sensibilização relativa à compostagem. Todos es
tes estabelecimentos que possuam um compostor e cantina a fun
cionar iniciaram em Abril as actividades.

A compostagem é um processo que permite a redução de resí
duos orgânicos e tem como produto final o fertilizante natural,
com um elevado valor agronómico e ambiental, que pode ser uti
lizado, por exemplo, nas hortas das escolas. O principal objectivo
é a redução da quantidade de resíduos depositados em aterro e a
melhoria da qualidade de vida, tendo em vista um desenvolvi
mento sustentável da sociedade.

Para Rui Magalháes, Vereador do Pelouro do Ambiente, “nesta
iniciativa lúdica, cultural e económica todospodem observar afermentação do
composto olgánico e o produto final, vendo que o empenho neste processo
proporcionoufrutos”.

“Limpeza sobre rodas”
L. para automobilistas

As Câmaras de Lousada, de Paços de Ferreira e de Felgueiras
conjuntamente com a SUI’vtA e a Associação de Município pro
moveram mais uma campanha de sensibilização, desta feita dirigida
aos automobilistas. A acção foi realizada através de contactos di
rectos com os condutores, em locais de bastante afluência como
postos de abastecimento, em que foi fornecido um saco de papel
para guardar o lixo produzido em viagem.

“Correr com a mã vizinhança”
As Câmaras de Lousada, de Paços

de Ferreira e de Felgueiras conjunta-
mente com a SUMA — Serviços Ur
banos e Meio Ambiente, L.da e a As
sociação de Municípios do Vale do
Sousa, estão a promover uma campa
nha de sensibilização que visa acabar
com os resíduos volumosos muitas
vezes colocados nas ruas.

O mote da campanha é “correr com
a má i’iinhança é um acto de civismo ‘Ç em
que se pretende transmitir a ideia de
que os velhos monstros são má com
panhia dentro de casa, quando colocados na rua transformam-se
nos piores vizinhos que alguém pode ter. Estes vizinhos podem
ser móveis velhos, electrodomésticos, ou outros objectos volu
mosos.

I Campanha
na restauração

Recentemente, foi implementada uma campanha de
sensibilização realizada pela autarquia em colaboração com a
SUI\’LA. “(],,ia receita para uma ementa peifeita” pretende atingir os
estabelecimentos de restauração. O objectivo é relembrar as re
gras de acondicionamento e introduzir procedimentos para a re
colha selectiva. O sector da restauração é um dos principais res
ponsáveis pela produção de lixo, por isso torna-se imprescindível
passar a mensagem de que se deve “ter boas maneiras” no acondici
onamento e deposição do lixo em qualquer estabelecimento que
queira ter qualidade.

A campanha está a ser realizada conjuntamente em Lousada,
Felgueiras e Paços de Ferreira.

[ EBs ide Lousada
1 amigas do ambiente

A autarquia em colaboração com a SUMA — Serviços Ljrbanos
e Meio Ambiente, S.A e a Associação de Municípios do Vale do
Sousa fizeram uma campanha de sensibilização sobre a deposi
ção selectiva em todas as Eb s 1 do concelho.

De acordo com o Ve
reador do Ambiente, Rui
Magalhàes, “esta é, essenci
a/mente, uma sensibiliacào
para os viais novos que tém a

capacidade de transmitir aos

)nais velhospráticas ambientais
que uge implementar”. O Ve
reador acrescenta ainda
que “quanto mais conscientes

estivermos destaproblemática 1,/aispoderemos diminuir os ateiroí reciclando
mais e, consequentemente, tendo menores gastos e maior aproveitamento de
matérias-primas”., salientando a política dos três Rs.

Jardim de Casais
vence Ecopinheirão

O ‘Ecopinheirào”é um iniciativa muito participada pelas escolas
e jardins de infância através da construção de fitas e estrelas com
resíduos recicláveis com as quais é construída uma árvore de Na
tal gigante. No ano passado o vencedor foi o Jardim de St.°António
Casais estando os trabalhos em exposição na Quinta das Pocinhas.

Esta iniciativa promovida pelo pelouro do ambiente conta com
a colaboração da Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA.

I Jornadas da Conservação
da Natureza

No mês de Março realizaram-se, em Lousada, as 4.as Jornadas
da Conservação da Natureza. Durante os dois dias foram debati-
dos vários temas, entre eles As crianças como agentes de mudan
ça ambiental”, ‘Etica ambiental”, ‘Educação ambiental nas escolas’
‘.4 árvore na escola e na cidade “, Gonservação da Floresta ‘ ‘.4,gncultura
biológica- exemplos de sucesso ‘ entre outros.

Dos vários temas apresentados nos destaca-se ainda a ‘Edii
ração ambiental nas escolas que mereceu destaque porparte dos o,ientadores
de clubes das .EB 2,3 de Lousada, Escola Secundária de Lousada e Escola
Secundária de Barcelos”.

Para o Vereador do pelouro do Ambiente, Rui Magalhàes, “a

colaboração em acções de sensibiliação desta natureZa suige co/no um das
apostas mais signj/icativas de um dos municípios 1)/aisjovens que pretende
incutir valores de preservação do meio natural como forma de melhorar o
legado para as geracõesfuturas”.

LOUSALJA
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Jornadas de Saúde Escolar
de Lousada

A quinta edição das Jornadas de Saúde Escolar de Lousada,
realizada a 14 de Maio, voltou a revelar-se um sucesso pela quali
dade dos palestrantes e pela adesão em massa do público.

Na sessão de abertura, o Governador Civil do Distrito do Por
to, Dr. Manuel Moreira louvou a iniciativa e realçou que “ agrande
aposta para Portugal é a educação e a saúde e ajuncão das duas redentes
resulta lia saúde escolar que implica uma reiposta cabal de toda a comu,nda
de escolar a este desafio.”

O Presidente da Câmara de Lousada, Dr. Jorge Magalhães
direccionou uma atenção especial para os participantes e para as
entidades que colaboraram na organização - “a autarquia em colqil

gação CO!)) as instituições que dinamiZaram esta iniciativapretende cont,ibuir
para o enraiZamento de atitudes consentâneas com as boas práticas de
saúde”.

A diversidade dos temas abordados deu especial destaque
a “ética na escola”, ‘.4 sexualidade na adolescência” e ‘.4 educação sexual
na escola”, a “Gestão de Comportamentos Disruptivos — stress do profes
sor”. ‘..4bordagem dos co,nportamentos desviantes’ “Ciianças neglicenciadas “,

e “Saúde oral”.

Vigilância Múvel
1 Motorizada
Desde Julho encontram-se em actividades duas equipas de vi

gilantes móveis, num total de quatro funcionários, que em conju
gação com a corporação dos Bombeiros Voluntários colaboram
na prevençào aos fogos florestais. A equipas da Vigilância Móvel
Motorizada laboram por turnos das 10h00-16h00 e das 16h00 às
22h00 e aos fim-de-semana das 1 6h00-22h00.

Rede de águas residuais aumenta
A Câmara abriu um concurso para pequenas ampliações na

rede de águas residuais tendo valor base aproximado de 79 mil
euros. Os trabalhos serão executados durante o período de um
ano, em locais a determinar posteriormente de acordo com as
exigências.

No início do ano encerrou um concurso semelhante, no valor
aproximado de 74 mil euros, cuja principais intervenções ocorre
ram nas freguesias do Torno e Aveleda.
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Boas atitudes ambientais
O pelouro do Ambiente tem levado a cabo um conjunto de iniciativas que visam

promover e valorizar o ambiente. As campanhas promovidas apelam, em primeiro
lugar, à separação dos lixos tendo em vista a recolha selectiva e assim uma diminuição

de deposição nos aterros, O alerta é lançado a toda a população, desde as crianças
até aos condutores, passando pelas empresas de restauração.

Recolha
selectiva de papel

BOLETIM MUNICIPAL
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Taça Municipal
.. de Desporto Escolar

A Câmara Municipal de Lousada, através do Pelouro do Des
porto, realizou, entre 3 de Fevereiro e 7 de Março, a Taça I\Iunici
pai de Desporto Escolar, direccionada para todos os alunos das
EB s 2,3 do concelho e Escola Secundária. A organização esteve
a cargo dos grupos de educação física das escolas envolvidas, Os
alunos que participaram inseriam-se em dois escalões distintos, o
primeiro dos 12 aos 13 anos e o segundos dos 14 aos 16 anos.

As modalidades praticadas foram futsal, voleibol, basquetebol,
natação, atletismo, ténis de mesa e andebol. Sendo cerca de 600
participantes das cinco EB’s 2,3 e Secundária.

No final das actividades o Vereador do pelouro do Desporto,
Prof. Eduardo Vilar, referiu que “se notou wn.grande envolvimento da
couiumdade escola,’ nestas provas, deixando uma palavra de apreço a todos
queparticiparam”. Salientando que assim “sepromove o convívio entre a

comunidade escola,; desenvolvendo-se as competências nos planos táctico

coglliti!’o, técnico e sócio_afectivo, c,ilmina;ido numforte e.írito de colaboracão
e entreajuda entre osparticipantes”.

Futebol juvenil
— uue formação?

1
1

—

__- - 1
A Câmara de Lousada, através do Pelouro do Desporto, pro

moveu um seminário subordinado ao tema ‘Futeboljuvenil_ que
forma,cào?”, no Espaço Artes, em finais do mês de Maio.

De acordo com o Vereador do Desporto, Prof. Eduardo Vilar,

“este prete)lde ser um encontro de reflexão acerca do futebol, do papel das
autal’qlaas e sobretudo dafo,’macào dosjovensfutebolistas”,

O encontro teve início com a intervenção do Prof. Eduardo
\7ilar á qual se seguiu “o papel da auta!’qlna no processo evolutivo do

futebol”, pelo Prof. Victor Maçãs. O Prof. Rui Pacheco abordou o
tema “l’antgens dofiitebol de sete em relaç3o aofutebol de 11”. “O treino
nofutebot Uma concepçàopara afo,’ma,cão”foi apresentado pelos Profs.
Miguei Leal e Rui Quinta. José Mota terminou as apresentações
da noite com “a importáncia daformação dojoi’emfutebolista no conte.vto
da equipa sénior’ O seminário foi concluído com o debate e entre
ga dos diplomas.

Sarau de actividades gímnicas

O Pavilhão Municipal de Lousada encheu para assistir a um
mostra de actividades gímnicas, no dia 13 de Junho.

As demonstrações contaram com a participação das turmas
das escolas do concelho, no âmbito do desporto escolar. Assim, a
Escola Secundária apresentou aeróbica, a EB 2,3 de Lousada
danças modernas, a EB2,3 de Caíde de Rei ginástica rítmica e a
EB2,3 de Lustosa ginástica de solo. Nesta mostra participou ain
da o Ginásio Clube da Maia com demonstrações de ginástica
aeróbica e ainda a empresa Lousada Século XXI com a interven
ção das modalidades disponíveis como capoeira, danças de salão,
aero-íit, fit-dance, hip-hop, step e voga.

Nova Biblioteca Municipal
A nova Biblioteca Municipal de Lousada

abriu ao público nos finais do mês deJu
lho do ano passado e já regista uma ade
são significativa de utilizadores.

O Vereador do pelouro da Cultura, Prof.
Eduardo Vilar referiu que as novas instala
ções, no antigo edifício da escola primária
junto aos Bombeiros, respondem a um anti
go anseio da população, que assim “passa a
usl/,7arde lima importante ii!fra-estrutura cultural”.

O empreendimento, um dos mais mo
dernos do país, está dotado de um largo
acervo bibliográfico e de um sistema mui
timédia de fácil acesso.

A empreitada, que respeitou a traça ori
ginal do edifício, rondou os 227 mii con
tos, comparticipados a SO% pelo Instituto
Português do Livro e das Bibliotecas.

A Biblioteca está organizada em função
do utilizador, permitindo-lhe um acesso
directo às estantes, onde se encontram ex
posições de livros, periódicos, cassetes de
vídeo e Cd’s.

Aposta na animação cultural
A animação cultural em Lousada constitui uma realidade, que

conhece cada vez maior afirmação, facto reconhecido, aliás, por
todos os sectores.

Ao longo do ano são múltiplas as iniciativas, com propostas
para todos os gostos e contemplando os diferentes estilos artísti
cos.

No entanto, há três momentos nucleares, que surgem como
pólos principais de um programa, que capitaliza crescente adesão
do público.

O ‘fFolia”, Festival de Artes do Espectáculo (com teatro, cine
ma, música, dança e artes plásticas), que decorre entre Abril e

Maio, a Feira do Li
vro, em finais deju
nho, e o “Verão Cul

tural”, com espectá
culos musicais, ex
posições e Feira do
Artesanato, no mês
de Julho, surgem
como referências
incontornáveis num
roteiro que prima
pela qualidade e va
riedade.

No resto do ano,

[OUSADA

CULTURA

a

sobressai a aposta no teatro, a que não é alheia a Companhia ‘Jan
gada”, residente no Auditório I’vlunicipal, através de um conjunto
de produções, cuja originalidade conquista permanente atenção.

Sessões de cinema, mostras permanentes de artes plásticas,
conferências e jornadas temáticas completam o leque de propos
tas, que têm vindo a ser estendidas às diferentes freguesias do
concelho.

A plena dinamização dos recintos culturais e a captação de novos
públicos surgem como principais objectivos da autarquia, a prin
cipal agente das actividades desenvolvidas.

BOLETIM MUNICIPAL
BOLETIM MUNICIPAL
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Jardim de Infância
de Lustosa

Encontra-se concluída
a empreitada de constru
ção do Jardim de Infância
de Lustosa. O custo total
da obra ronda os 177 mil
euros e é composto por
duas salas, cantina, poli
valente onde está inserida

---—-— a sala de refeições, gabine
te de educadores, instalações sanitárias e espaço exterior com equi
pamento lúdico.

‘Trata-se da construcão de mai.ç imi edffcio ao abrigo do Programa
de E.xpansão da Rede do Pré-escolar e que visa colmatar as necessidades
existentes ,zafreg,eesia de Lustosa”- palavras do \Tereador do Pelouro
da Educação, Prof. Eduardo Vilar.

Obras de melhoramento
nas Escolas

A Câmara está a proce
der a obras de melhora
mentos e remodelações no
parque escolar que se pre
vêem estarem concluídas
até ao início do ano lecti
vo.

NaEBI de Aveledade
correm as obras de remo
delação e ampliação, com
uma intervenção total a

nível de espaço. Assim, serão construídas seis novas salas mais
um polivalente, sanitários, sala de professores, biblioteca e sala de
informática.

Na EBI de Bouça Co
va, em Lustosa, decor
rem obras de reformulação
e ampliação. As obras se-

Em Barrosas, Sto. Estevão, os trabalhos incidem na remoçào
de todas as janelas em madeira e colocaçào de caixilharia em
alumínio, com um custo total de nove mil euros. Na EBI de
Cristelos a intervenção será realizada na cozinha.

Entretanto encontra-se concluídas as obras na EBI de Santo
António, Casais, que incluíram a alteração do soalho para tijoleira
e a colocação de caixilharia em alumínio. Esta obra teve como
custo total cerca de 3600€ e foi articulado com ajunta de Fre
guesia. Intervenções semelhantes estão previstas para a escolas
de São Miguel e Casais.

[ Alunos da Escola Secundária
L... com notas na lnternet

Desde Abril, os alunos da Escola Securidária de Lousada, po
dem ver as classificações deste período escolar através da internet.
Para tal basta acederá página da escola - -wwesec-lousada. rcts.pt
e após inserir o número do bilhete de identidade, visualizar as
notas.

tico, que funciona
como porta-moedas
Multibanco, e permite
efectuar pagamentos
na escola e, através dos
quiosques multimédia
instalados, podem
consultar o saldo exis
tente e, brevemente,
vai permitir controlar
as entradas e saídas.

A instalação do
projecto contou com
o apoio da Associação
de Pais, na aquisição do material informático e nos trabalhos de
instalação) e dos patrocínios da Câmara de Lousada e de várias
empresas fornecedoras da Escola.

A Escola implementou ainda um programa de gestão de ‘lal
tas Diárias” com ligação ao SIGE e disponível nos quiosques ins
talados.

Fernando Dacosta e Antúnio Torrado
na apresentação de “Franczarinas”

Em finais dejanei
ro realizou-se, no Es
paço Artes, um deba
te sobre António Oli
veira Salazar e Fran
cisco Franco. O deba
te foi dinamizado pelo
escritor e jornalista
Fernando Dacosta,
sendo o pretexto para
a apresnetação da

obra ‘Franca,inas” de António Torrado, editada pela Câmara de
Lousada.

Esta obra surgiu de um desafio lançado ao escritor pela Com
panhia de Teatro ‘Jangada”, residente no Auditório Municipal
de Lousada, com a finalidade de criar uma peça que permitisse a
ligação entre Portugal e Espanha, visto que se tratava de uma
produção conjunto com a companhia espanhola 4 Trancas Y
Barrancas ‘

O título do livro ‘Francarinas” constitui fragmentos do nome
dos dois estadistas aos quais é somado o sufixo feminino, o
que anuncia que a peça não é sobre eles, mas sobre elas. Assim,
de acordo com António Torrado, a obra retracta as /iguras-.íom
bras dos dois ditadores. no caso de Franco a mulher; no caso de Salaar a
imagem mat,icial da mãe”.

De acordo com o Vereador do Pelouro da Cultura, Prof. Eduar
do Vilar “ofacto da obra ter sido um verdadeiro snce.rso aqziando da sua
exibição, demonstra a qualidade que António Torrado, ao escreve,; e a Jan
gada, ao representa,; colocaram neste trabalho”.

Livros de Arnaldo
Mesquita apresentados

4qnele”e ‘Dis
persos Diversos” são
os títulos dos li
vros do Dr. Ar
naldo Mesquita
apresentados no
Espaço Artes, no
dia 4 de Abril.

Na sessão de
apresentação, a
Prof.’ Lígia Ribei
ro, em representa
ção da autarquia,
enalteceu o impor

tante papel do Dr. Arnaldo I\iesquita na defesa da liberdade, na
dignificação da intervenção política e na valorizaçâop do papel da
Assembleia Municipal de Lousada, da qual foi membo durante
dois mandatos.

Jurista, natural da Senhora Aparecida, mas com escritório no

[OUSADA

CULTURA

Porto, Arnaldo Mesquita é também um poeta de inegável mérito
com várias obras publicadas, das quais algumas já esgotadas. O
lançamento das obras foi enquadrado num programa de anima
ção, com a participação da Nova Oficina de Teatro e Coral de
Lousada, sob a direcção da Dr. Capitolina Oliveira.

“Looterapia con(m)vida”
• de Marques Pacheco

No dia 5 de Abril foi apresentado o livro “Logoterapia com(m)

vida” da autoria do Dr. António Marques Pacheco.
A análise crítica da obra esteve a cargo da Dr. Inês Fernandes

e do Dr. Adolfo Teles. A animação esteve a cargo da Classe de
Conjunto da Academia de Música de Lousada e do Grupo de
Música Tradicional ‘Revivendo’Ç da Associação Recreativa Santo
André, Crsitelos.

A edição desta obra, da responsabilidade da autarquia, enqua
dra-se num projecto co-financiado pelo Pronorte, medida 1.4.,
que teve como finalidade a promoção do livro e dinamização da
leitura.

! Lançamento de Colectânea
de Autores Locais

A Biblioteca Munici
pal foi o local escolhido
para a apresentação da

__________

Colectânea de Autores
Locais, Volume II.

Trata-se de uma
complicação de traba
lhos originais ou já edi
tados de autores lou
sadenses que se encon
tram vivos.

“Esta é uma forma da
autarquiaprestar lima home—
na.gem, mesmo que singela, a
pessoas que, com regulari
dade, transmitem as suas
ideias,pensamentos e até ima
ginacão, através da escrita “-

palavras do Presidente
da Câmara, na sessão de
apresentação.

Após, a sessão solene,
foram oferecidos aos autores alguns exemplares da obra seguin
do-se uma sessão de autógrafos pelos mesmos.

A edição desta obra, da responsabilidade da autarquia, enqua
dra-se num projecto co-financiado pelo Pronorte, medida 1.4.,
que teve como finalidade a promoção do livro e dinamização da
leitura.

O lançamento do 1 Volume está agendado para 13 de Setem
bro.

BOLETIM_MUNICIPAL
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EDUCAÇÃO

Parque escolar alargado e melhorado
O início do ano lectivo marca a abertura de mais um edifício pré-escolar,

construído de raiz, na freguesia de Lustosa. Entretanto, prosseguem os melhoramentos
em escolas do 1.ociclo, nomeadamente em Aveleda, Lustosa,

Santo Estêvão, Cristelos e Casais.

BOLETIM MUNICIPAL

t

1

Esta novidade surge após a instalação do Sistema Integrado
de Gestão Escolar cujo objectivo é melhorar a vida escolar e onde
cada elemento da co
munidade escolar pos
sui um cartão magné

EB1 Aveleda

Lousada

e
Colectânea
de
Autores
Locais

EB1 Lustosa

rão ao nível do tecto, uma
nova sala para laboratório
e uma outra para infor
mática, biblioteca, cons
trução de polivalente com
grandes dimensões e es- Sistema semelhante está a ser implementado nas EB 2,3 de
paço coberto. Caíde de Rei e de Lousada.

volume II

SETEMBRO/03



LO USADA

EDUCAÇÃOIJUVENTUDE

Todas as escolas
ligadas à Internei

A utilização da Internet, por
parte das escolas do 1.° ciclo, de
Lousada foi apresentado como
caso exemplar no distrito do Por
to.

Esta ideia foi divulgada, nos
inícios do mês de Abril, pela
Fundação para a Ciência Tecno
logia e Sociedade, aquando de
uma reunião com os responsá
‘eis dos municípios no distrito
do Porto para verificar o ponto
de situação da utilização dos
postos Internet nas escolas, em
particular no 1.0 ciclo.

De acordo com o Vereador do Pelouro da Educação, Prof.
Eduardo Vilar “esta reuniào permitiu elaborar o ponto de situação sobre a
real impleinentacão das novas tecnologias nas escolas. O trabalho desem’oh,’i
do no Concelho de Lousada, foi realcado onde toda.ç as escolas do 1.’ ciclo,
desdepúblicas, até instituicõesp,ivadas, tém acesso director e diário à Internet,
podendo consultar o correio electrónico, pesqiasar e até melhorar a pagilia
IVEB da escolas.”

Desta forma, Lousada foi identificado como o mais eficaz, onde
cerca de OO% das escolas têm publicação na \VEB e 75% utilizam
o correio electrónico com frequência.

I Seminário
“Contextos Locais de Educação”

No dia 13 de Maio, a autarquia realizou o seminário “Contextos
locais deEducacào”. Reflectir sobre os agrupamentos, analisar a au
tonomia das escolas e a municipalização da educação foram os
temas em debate no Auditório Municipal de Lousada.

“Debater as novas responsabilidades e competéncias dos vários agentes
da educa,cão é um tema da ordem do dia. As noras responsabilidades são
preocupantes para as autarquias o que obl7ga a um diálogo articulado e
esclarecedor com todos para que seja possível agir em consonáncia e coopera
ção”- palavras do Vereador do Pelouro da Educação.

“Música a brincar”
A Câmara de Lousada estabeleceu um protocolo com o Coro

de Canto Gregoriano de Penafiel, destinado aos alunos do 1.0

ciclo, mais concretamente ao 4.° ano, denominado “.iylúsica a brin
car’ O projecto dividiu-se em duas actividades, desenvolvidas entre
os dias 20 e 25 de Julho na EBI de Silvares, realizando-se a
primeira na escola e a segunda em visitas de estudo a diferentes
locais do concelho.

De tudo isto resultou uma exposição que esteve patente nas
Piscinas Municipais.

I Cursos de Informática
gratuitos para jovens

A autarquia, através
do pelouro dajuventu
de, elaborou uma can
didatura ao programa
‘7Zacos .ivlillenmumn”, que
tem em vista dotar jo
vens, entre os 10 e 18
anos, com conheci
mentos básicos, no âm
bito das novas tecno
logias da informação.
Este programa é da
responsabilidade da Secretaria de Estado da juventude e da Funda
ção para o Desenvolvimento das Tecnologias da Informação.

No concelho de Lousada, candidataram-se duas associações
(Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lousada
e Associação de Desenvolvimento ‘Despertar T7ilar do Torno e
Alentém’9 para acolherem os jovens e fornecerem instalações para
a realização das acções de formação.

De momento, encontram-se, igualmente, em funcionamento
dois Centros inforjovem, estando um deles localizado no centro
da Vila, no edifício Edinor, e um outro na freguesia do Torno, em
instalações contíguas à junta de Freguesia.

“Possibilitar aos mais nYo5 um conhecimento qualJicados e aprofundado
sobre o uso das novas tecnologias é de vital importáncia, visto tratar-se de
umafe,.ramenta de trabalho esse,icial nos nossos dias”— palavras do Vere
ador do Pelouro da Juventude, Prof. Eduardo Vilar.

I Posto de acesso
livre à Internei aberto

A implementação
das novas tecno
logias prossegue
com a abertura dos
postos de acesso à
internet, gratuitos.

Navegar na Inter
net gratuitamente —

este é o principal
atractivo do Espaço
Internet de Lousada,
localizado na Quin
ta das Pocinhas. Este
novo espaço está
aberto de segunda a sábado das 10 da manhã até às 21 horas, com
um pequena interrupção à hora do almoço.

“Pretendemos que o Espaço Internet seja um espaço p,ivilegiado de con
tacto com as novas tecnologias da informaçâo à disposicào de toda apopula
fão e fornecendo o apoio técnico necessário”- palavras do vereador do
pelouro da Cultura, Prof. Eduardo Vilar.

O Espaço de Lousada está equipado com sete postos de aces
so à Internet, sendo um deles destinado a pessoas com necessida
des especiais com monitor táctil e software adequado. O acesso
ao Espaço é livre e gratuito para todas as pessoas que o deseja
rem, ao abrigo de um regulamento interno que estabelece algu
mas normas de funcionamento.

A Última Noite
do Desassossego

A peça estreou-se em Dezembro
do ano passado e voltou a subir a
palco em Março, destinada a alunos
do ensino secundário e ao público
em geral.

Baseada no livro Os Úlimos Trés
Dias de Fernando Pessoa de António
Tabucchi, a JANGADA leva à cena
uma fabulação que imagina a derra
deira noite de vida do poeta. Passa
da no Hospital 5. Luis dos France
ses em Lisboa, onde pela última vez
Pessoa recebe as visitas de seus
Heterónimos e outras pessoas impor
tantes na sua vida, esta é uma noite
onde a realidade e a imaginação se
confundem, e em que o drama, a
ternura e o humor saltam à cena da
forma mais pessoana e inesperada.

Um espectáculo que, a par de pro
— —- mover a obra de A. Tabucchi - um

importante autor da narrativa contemporânea actual - pretende
aproximar o público em geral à vida e obra de Pessoa.

IVERSOS -

* Melhorar a circulação do trânsito

Semáloros no cruzamento
da estrada da Bota

No final do ano, a autarquia, o Governo Civil e a Direcção
Geral de Viação assinaram um protocolo de comparticipação fi
nanceira que visa melhorar a circulação do trânsito.

A comparticipação, de 5O%, ronda os nove mil euros e previa
a colocação de sinalização luminosa automática no cruzamento
da Rua Visconde de Alentém com a Estrada da Bota.

Os semáforos já se encontram instalados e de acordo com o
Vereador do Pelouro do Trânsito, Prof. José Santalha “ esteprotoco
lo suige de zuna candidatura elabo,adapela autarquia e que visa a diminui
ção da sinistralidade no centro da Vila ‘

L Tiu Jouquin
e a Aldeia dos Patudos

LO USADA

TEATRO

A peça estreou-se em \iaio para o público
em geral e volta a cena em Novembro.

Tiu Jouquin e a Aldeia dos Patudos fala-nos
de superstições, amores e dissabores.

Neste espectáculo há lugar para bruxas,
demoniozinhos, rezas e esconjuros. Há ainda
espaço para falar da força de um rio; o rio
Douro.

Em Tiujouquin e a Aldeia dos Patudos os
bonecos contracenam em Português e Mirandês.

Zooling Park
Estreou em Junho para o público em geral

e volta em Novembro destinada ás escolas.
É o humor, é a festa, é a filosofia, é a ciên

eia misturada com crenças religiosas, é o visí
vel e o quase invisível que constróem este
espectáculo este espectáculo tão absurdo e
surpreendente como a História do Universo.

Tudo para divertir e confundir acerca da origem e sentido da exis
tência do Homem neste Planeta Azul.

BOLETIM MUNICIPAL
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As estreias da Companhia de Teatro Jangada
A Companhia de Teatro Profissional Jangada, sediada no Auditório Municipal, tem
levado a cena um conjunto de peças tão diversas e com destinatários diferenciados.

A resposta da população é semelhante em cada estreia - casa cheia.
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