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Primeira proposta apresentada em breve

s
2aSérie

Distribuição Gratuíta BcL T1 M IVI UNIC 1 PAL

O Plano Director Municipal elaborado no início dos anos 90 tinha como intento a preservação e o ordenamento de
Lousada. No ano passado, iniciou-se o processo de revisão do PDM. A primeira proposta de alteração será apresentada
em breve.
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O projecto global de tratamento de esgotos ronda os 4,5 milhões de contos. Para já foram adjudicadas
obras de saneamento para asfreguesias de Silvares, Boim e Nogueira, no valor de 200 mil contos. Na EN
320-1, entre Meinedo e Caíde, as obras de saneamento encontram-sejá concluí4as. p 5
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Estádio, piso sintético, centro de estágios, pista de atletismo

A Câmara está a desenvolver es
forços para avançar com um novo
Complexo Desportivo, O projecto
encontra-se elaborado e a localização
definida, em terrenos na zona limítro
fe entre as freguesias de Cristelos e
de Silvares, nas imediações da Quinta
de Varzielas.

As terraplanagens devem avan
çar em breve e nesta primeira fase,
vai arrancar a construção do Campo
de Hóquei, com piso em relva sinté
tica, topo de gama, e cujas dimensão
são de 90/55 metros.

O projecto inicial foi alvo de al
gumas alterações que surgiram das
várias reuniões de trabalho que a
autarquia desenvolveu com cada
uma das federações. Refira-se ain
da uma deslocação do Presidente
da Câmara e do vereador do Des
porto a Madrid, no mês passado,
que, acompanhados pelo director do
departamento de instalações do FC
do Porto, verificaram “in loco” as
condições dos relvados sintéticos.

O ante-projecto, que mereceu a
comparticipação de fundos comu
nitários, afirma-se pela qualidade
dos equipamentos bem como das
excelentes acessibilidades possibi
litando a todos quanto à actividade
física se dedicam um excelente lo
cal.

O Estádio Municipal é uma das
estruturas projectadas, composto
por campo de futebol, pista de atle
tismo, bancada coberta e desco
berta e demais estruturas de apoio,
para além da construção de cam
pos de apoio à modalidade de fute
bol.

Destaca-se ainda a pista de atle
tismo, com oito corredores e caixas
de saltos, pavilhão desportivo, com
heath club, campos de ténis e cen
tro de estágios. Na zona de lazer,
envolvente ao Complexo, realça-se
o circuito pedonal e de manuten
ção, o parque de merendas, os dois
campos de voleibol e as mesas de
ténis.

Cobertura da bancada até ao final do ano

Novos balneários no campo do Aparecida Futebol Clube
Oanode 1931 marcaafundaçãodeum

clube que, desde então, se tem afirmado
no futebol, principalmente nas suas cama
das mais jovens. Os cerca de 300 sócios
acalentam o desejo de proporcionar aos
seus atletas e visitantes melhores condi
ções para praticar desporto e para apreciar
os diários espectáculos com a bola.

“A nossa principal preocupação era
a construção de uns balneários”- afirma
o Vice-presidente do Clube, António Car
doso. Desta forma, com o apoio técnico da
autarquia, elaboraram um projecto para
esta nova infra-estruturas que candidata
ram ao sub-programa 2, destinada a pe
quenas obras com orçamento até 10 mil
contos. Esta comparticipação estatal de
cerca de 60% atribui ao Aparecida Futebol
Clube um subsídio que ronda os 5900
contos destinado à construção dos balne
ários, que inclui ainda roupeiro, posto

médico, sala para o árbitro e, na parte de
baixa, vai funcionar como garagem para a
carrinha do Clube. O início das obras está
previsto ainda para este mês. O terreno
dos balneários, na extremidade do campo,
do lado direito, era pertença do clube exis
tindo uma parcela que foi cedida pelo Sr.
António Mesquita.

“É nossa intenção ainda até ao final
do ano, seforpossível, pôr uma cobertu
ra numa parte da bancada, com cerca de
30 metros e que vaitera capacidadepara
200 pessoas” — afirmou o Vice-presiden
te, António Cardoso, tendo esta obra o
apoio da Câmara de Lousada e dos parti
culares.

Apoio na formação
às camadas jovens

A equipa do Aparecida Futebol Clube

tam com o apoio precioso do Trei
nador Pereirinha que , há três épo
cas, treina diariamente as várias
equipas das camadas jovens.

O trabalho desenvolvido pela di
recção do Clube que tem como Presi
dente o Sr.Afonso Joaquim Ribeiro
Araújo, nem sempre se afigura como
fácil, tendo em conta as poucas re
ceitas que dispõe.

Terraplenagens para o Complexo Desportivo para breve

Projecto inicial do Complexo encontra-se em fase de revisão

A - Estádio G - Praça N - Portaria
B - Campo de Hóquei H - Circuito de Manutenção O - Health Club
C - Centro de Estágios 1- Desportos Radicais
D - Court Ténis Coberto J - Parque Merendas
E - Court Ténis com Bancada L - Campo de Treinos/Formação
F - Courts Treinos M - Pavilhão Desportivo

classificou-se em 10.° lugar no Campeonato
dai •a Divisão Distrital, sendo dada especial
atenção à formação das camadas jovens.

Assim, divididos por três equipas, in
fantis, iniciados e juvenis, os cerca de 70
atletas disputam torneios distritais, encon
trando-se a equipa de juvenis nas meias
finais da Prova Extra de Juvenis, da Associ
ação de Futebol do Porto.

As camadas jovens do clube con

Assembleia Municipal de Lousada
A Assembleia Municipal de Lousada reuniu-se no passado dia nove de Junho,

tendo como pontos da agenda a aprovação de uma alteração ao quadro de pessoal,
a aprovação da taxa pela venda do Cartão “Lousada Jovem” e ainda uma alteração à
Postura sobre recolha resíduos.

No período antes da ordem do dia foram abordados os comunicados da Juventude
Social Democrata e da Comissão Política do PS publicados na imprensa local.

O líderda bancada socialista, Prof. Altino Magalhães, apelou aos jovens para que
usem da “imeligência e dairnaginaçãoj acriar e realizarobras concretas”, e não
apenas para criticarem.

O deputado César Ferreira, Presidente da JSD respondeu que não aceita lições de
moral pelo simples facto de seremjovens e exemplificou com iniciativas alegadamente
promovidas, referenciando ainda o processo da enação do Conselho Municipal da
Juventude.

Odeputado Mário Sérgio, do Partido Socialista, afirmou por seu turno que as várias
Juntas de freguesias e respectivas associações têm exercido as suas actividades com
o apoio camarário, tendo sabido demonstrado o seu apreço nas devidas ocasiões.

“Há 10 anos, era impensável que Lousada tivesse as estruturas para aprática
do desporto que dispõe hoje Era zmpensável que umjovem de Lousada integrasse
a selecção nacional nas mais diferentes modalidõdes”, sublinhou.

O Presidente da Câmara, Dr. Jorge Magaihães, reiterou a importância dajuven
tude em ter ideias e pujança, e referiu que, como autarca, tem procurado empregar
aomáximo as suas qualidades no desempenho do cargo, tendo sempre comointento
imprimir uma imagem positiva, refutando os ataques aos antecessores.

Respondeu também a uma questão levantada pelo Presidente da Assembleia
Municipal sobre as obras em curso na freguesia de Meinedo para a construçâo da
capela mortuária afirmando tratar-se de um processo com parecer favorável do
IPPAR (Instituto Português do Património Arqueológico) com posterior licencia
mento pela Câmara, por respeitar parâmetros legais

O plenário aprovou um voto de louvor à Associação Desportiva de Lousada
(ADL) «pelo brilhante campeonato da sua equipa defutebol napresente época”,
e à equipa júnior de Hóquei de Sala da ADL pela conquista do título de campeão
nacional.

LOUSADA
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Revisão do Plano Director Municipal

Primeira proposta apresentada em breve
O Concelho concretizou o seu Plano

Director Municipal (PDM) no início dos
anos 90, tendo como prioridade o ordena
mento e a preservação de uma terra onde
a qualidade de vida fosse a tónica domi
nante.

Recentemente, a autarquia entendeu
que era necessário proceder-se a uma
melhor adequação do Plano, tendo inicia
do a sua revisão há cerca de anos anos.

Para o Presidente da Câmara, Dr. Jorge
Magalhães “este revisão teve sempre
comoprimeiros eprincipais interlocuto
res os munícipes e a resolução de deter-

minados problemas que se colocam, no
meadamente no que diz respeito a terre
no que se encontravam inseridos na Re
serva Agrícola Nacional ou na Reserva
Ecológica Natural”.

Desta forma, o primeiro passo con
sistiu no atendimento personalizado
aos interessados, o que permitiu a de
terminação, pela equipa técnica, de di
versas situações de desequilíbrio do
território.

Pos teriormente, os vários locais fo
ram visitados pela equipa do Plano de
forma a obter elementos caracterizan

tes e formular propostas correctas para
o processo de revisão do PDM.

A visita a todas as freguesias do
Concelho foi compiementada pelo con
tacto com os eleitos locais a fim de
apresentar algumas soluções e reco
lher outros elementos corresponden
tes aos anseios.

Finalizado este trabalho de interli
gação com os munícipes, encontra-se
em fase de elaboração uma primeira
propostá que será brevemente apre
sentada à população.

Há cerca de dois meses, os serviços

técnicos da autarquia dispõem do Pia
no Director Municipal em suporte in-1
formático.

Tendo em vista, proporcionar uma
consulta fácil e rápido destes planos
e ainda garantir a sua actualizaçãO”
permanente, a Câmara de Lousada foi
a primeira autarquia, na região norte.
a informatizar toda a cartografia do
Concelho.

Refira-se ainda que a Câmara já
recebeu solicitações de empresas pú
blicas e privadas para a utilização da
cartografia informatizada.

Melhorados acessos à Vila

Dando seguimento à beneficiação a Câmara Municipal está a ultimar o
do arruamento a partir de Nespereira, arranjo de um dos principais acessos

à Vila, entre a rotunda junto à Fabin

ter e a Rua Visconde de Alentém,

para quem se desloca de Penafiel e
Paredes.

Depois da execução de diversas

infra-estruturas (nomeadamente sa
neamento, escoamento de águas plu

viais, rede eléctrica, etc.), da cons
trução de baías de estacionamento,

de passeios e de um separador cen
tral, será por fim aplicado um tapete

betuminoso.

A melhoria das condições de cir

culação, mas com velocidade limi

tada para a salvaguarda da segu
rança dos peões (sendo este acesso

muito utilizado), constituem objecti

vos desta importante intervenção, a
concluir-se antes das Festas Gran

des do Concelho, a realizar no final

deste mês.

Obras para breve

Variante à EN 106
já adjudicada

A construção da Variante à
EN 106, entre Lodares e Ribas,
foi adjudicada à SCAL (Socie
dade de Construções Alberto
Leal), de Penafiel, devendo as
obras iniciar-se muito brevemen
te.

A empreitada consiste na exe
cução de um troço de cerca de 5
Km, que terá uma aproximação à
Vila de Lousada, nas proximida
des do cruzamento de Nesperei
ra e do Eurocircuito da Costilha.

Dos trabalhos fazem parte ter
raplenagens, drenagem, pavi
mentação, sinalização, protecção
e segurança.

Separador impede velocidade excessiva

Até ao final de Agosto

Verão nas Piscinas Municipais
des praticadas no Complexo, desde a
natação, aeróbica e ténis, entre outras.

Desporto a todo o vapor

O Complexo Lousada Século XXI
abriu as piscinas exteriores no passado
dia 1 de Junho. No terceiro ano de funci
onamento, muitas são as actividades a
desenvolver até Agosto (data de encer
ramento).

As piscinas estão abertas ao público
durante todo o dia. Os adultos pagam
450 escudos e as crianças (até aos 14
anos) 350 escudos. O sol e o bom tempo
são os atractivos principais para uma
visita ao Complexo das Piscinas Munici
pais de Lousada. O escorrega, os guar
da-sóis e a animação são a proposta para
os dias quentes que se avizinham e, à
semelhança de anos anteriores, o bar
das piscinas exteriores estará em funci
onamento.

Os mais pequenos podem usufruir de
um programa especial. “Férias Desporti
vas”, assim se chama ao conjunto de
actividades que as crianças podem de
senvolver. O funcionamento deste pro
grama é simples: os pais deixam as crian
ças durante a manhã nas piscinas e estas
podem experimentar as várias modalida

Mesmo quando o sol não aparece a
população de Lousada pode usufruir de
várias modalidades desportivas pratica
das no Complexo das Piscinas. Natação,
natação escolar, aeróbica, step, ginástica
localizada, hidroginástica, ténis, muscu
lação, sauna, j accuzi e ,mais recentemen
te, solário e banho turco. Todas as moda
lidades têm um custo unitário de 500 escu
dos por hora. Contudo os praticantes de
sauna ejaccuzi e banho turco podem tam
bém utilizar a piscina com o mesmo bilhe
te. O solário tem um modo de pagamento
distinto: cada ficha de cinco minutos
custa 250 escudos.

Para Domingos Costa, gestor de Lou
sada Século XXI, “estas são boas ofertas
para a população de Lousada e arredo
res”. São praticados preços razoáveis e
existem ainda os descontos inerentes a
protocolos estabelecidos com a Câmara

de Lousada e também com a Caixa Geral de a intenção defazerprotocolos com vári
Depósitos. Assim, os funcionários destas as outras empresas públicas e privadas.
entidades vêm os preços niais reduzidos. Sendo a qaalidade dos serviços o mais
No entanto, Domingos Costa afirma “ter importante”, acrescenta.

LOUSAIJA



ambiente4julho2000

Debate e discussão no Auditório Municipal

II Jornadas do Ambiente em Lousada
As 2.s Jornadas do Ambiente,

organizadas pelo Pelouro do Am
biente, realizaram-se no passado
dia 12 de Maio e registaram uma
grande adesão de técnicos, autar
cas e demais população.

“As Jornadas têm como ob
jectivo base a sensibilização
para as questões ambi

entais.E, e de facto, penso
que as pessoas estão cada vez
mais sensibilizadas. Justa
mente pela adesão às Jorna
das, que foi num número ele
vado de participantes, pela
forma como intervieram em
termos de colocação de per
guntas aos palestrantes.”- fri

sou o Vereador do Pelouro do
Ambiente.

Para o Vereador do Ambien
te, Rui Magalhães, os professo
res, como educadores, assumem
um importante papel nesta área.

Por isso a eles lhe dirige pala
vras de apreço- “Uma palavra
de grande apreço para os pro

fessores do concelho que,jun
tamente connosco, têm cola
borado e contribuído decisi
vamente para que a ideia do
ambiente se incuta nas pesso
as e que haja uma requalifi
cação ambiental, não só em
Lousada, como também no
Vale do Sousa”.

Semana do Ambiente com participação dos mais novos
“O Espanta Mau Ambiente” foi o

nome do concurso inter-escolas que
integrou as actividades desenvolvidas
durante a Semana do Ambiente, que
decorreu de

“O Espanta Mau Ambiente” foi
um desafio dirigido a todos os esta
belecimentos de ensino do conce
lho e visou a criação de comporta
mentos dereutilização do lixo. Nes
te âmbito a escola tem um papel
preponderante, na medida em que
mobiliza a cultura e formação cívi
ca relativas a estes temas. A men

• sagem que importa passar é que o
lixo possa ser visto como o início de
um novo processo produtivo- a reu
tilização.

De acordo com o Vereador do
Ambiente, Rui Magalhães, “a ques
tão dos espantalhos será também
um desiderato para os jovens
que começam a ter a interven
ção directa naquilo que é a “con
fecção” do ambiente”.

Os trabalhos do concurso esti
veram expostos no Monte do Se
nhor dos Aflitos e no Auditório
Municipal , onde se atestava a gran
de participação das escolas e a
imaginação de cada uma.

As escolas puderam visitar a
exposição e ver um filme relacio
nado com a data, fazer desenhos,
fazer pequenos trabalhos reutilizan

do materiais e levar documentação
sobre noções básicas do ambiente.
No entanto, outras iniciativas fo
ram levadas a cabo, tais como a
visita dos mais novos ao Ecocentro
e à Ecoteca. Foram também dispo
nibilizados vários vídeos relativos à
temática ambiental para as esco
las.

A Biblioteca Municipal também
se associou à iniciativa e, durante
toda a semana, teve patente uma
exposição de bibliografia sobre o
ambiente bem como a possibilidade
de os interessados pesquisarem em
CD- Rom’s sobre a temática

O Bibliomóvel visitou as escolas
mais distantes, levando documen
tação da Ecoteca e vídeos alusivos
ao tema.

Roteiro turístico ambiental

O Dia do Ambiente em Lousada foi
assinalado pelo anúncio da criação de
um roteiro turístico ambiental para o
Concelho. Esta será a forma de privile
giar o património e as infra-estrutras
ambientais. A apresentação do roteiro
está prevista para o início do próximo
ano, sendo a conjugação dos espaços
verdes com os locais que fazem a histo
rio da concelho. Esta iniciativa resulta da
parceria entre o Pelouro do Ambiente e
do Turismo.

Os espantalhos animaram o Monte do Senhor dos Affitos

Entrega de prémio dos Concurso ‘Espanta Mau Ambiente”

-
-

_

Alunos criam trabalhos a partir so lixo

_2. : i

LOUSADA

O espantalho e a bicicleta - um
dos premiados

Exposição apreciada por miúdos
e graúdos

LZ. -
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Construção de novo depósito para abastecer a Vila

200 mil contos para saneamento

dade de reserva para 48 horas.

Com uma cobertura de cerca de
80% do Concelho, no âmbito da rede
de abastecimento de água, e com a
expansão da rede a outros locais, a
autarquia aposta no sistema geral de
drenagem e tratamento de águas resi
duais.

Recentemente foi aprovada a exe
cução de uma parte do sistema geral,
no valor de 125 mil contos que se
destina a servir as freguesias de Sil
vares, na Quinta das Pocinhas, Boa-
vista e lugar da Igreja, e ainda em
Nogueira na parte da zona a norte da
EN 207 inclusive.

Para o Vereador do Pelouro do
Ambiente, Rui Magalhães “este é o
continuar de um esforço económi
co muito avultado que a autarquia
tem vindo a desenvolver e que se
iniciou com a rede de abstecimen
to prosseguindo com o tratamen
to e drenagem das águas residu
ais. Trata-se uma verba muito avul

tada que pretender resolver algu
mas das necessidades mais bási
cas das populações”.

De igual forma, foi aberto concur
so para abastecimento e rede de es
gotos que contempla a ligação do lu
gar da Costa, na freguesia de Boim, à
ETAR, cujo valor da empreitada ron
da os 52 mil contos.

Na EN 320-1, entre Meinedo e
Caíde finalizaram as obras para a
construção da rede de saneamento,
através de um colector principal
que ligará as duas freguesias. Es
tas obras inserem-se no Programa
Geral de pavimentação entre Meine
do e Caíde.

O projecto global de tratamento
de esgotos para todo o concelho
aponta para investimentos na or
dem dos 4,5 milhões de contos, pelo
que se aguarda o apoio do III Qua
dro Comunitário de Apoio.

A cobertura actual da rede de

tratamento de águas residuais ron
da os cerca de 27% abrangendo a
área da Vila, Aparecida, Boim, Pias,
Romariz (em Meinedo) e uma parte
de Figueiras, no lugar da Plaina.

“Devido à taxa de cobertura
baixa, esperamos que até ao fi
nal do mandato possamos atin
gir o patamar dos 50%, que im
plica um investimento de cerca
de dois milhões de contos “- fri
sou o Vereador do Pelouro do

Ambiente.
“Vamos avançar com a cons

trução de um depósito de água
de grande capacidade, na zona
da Vila, com capacidade de re
serva para 48 horas” - referen
ciou o Vereador, acrescentando
ainda que a rede vai prosseguir na
zona norte, nas freguesias de Fi
gueiras, Covas, Lustosa e Souse
la, sendo privilegiados os grandes
aglomerados.

Sapadores e Vigilantes em actividade

Medidas locais para prevenir e combater os incêndios
A Comissão Especializada em

Fogos Florestais Municipal de Lou
sada põe em acção algumas das ini
ciativas locais que visam a preven
ção e o combate aos incêndios.

As Brigadas de Sapadores inicia
ram as suas actividades no dia 15 do
mês passado e prolonga-se até ao dia
15 de Outubro. Da mesma forma, a
vigilância móvel motorizada percor
re o concelho até ao dia 30 de Setem
bro, estando prevista para o mês de
Julho o patrulhamento pela GNR.

Detectar focos de incêndio e pro
teger as áreas dos eventuais incen
diários são as tarefas das quatro
patrulhas de vigilância actuando em
estreita colaboração e parceria com
os Bombeiros Voluntários, o mesmo
acontecendo com o trabalho desen
volvido pelas brigadas de sapado
res.

Entretanto, está a decorrer o con
curso para a construção e repara
ção de caminhos florestais. Com
uma extensão a rondar os 45 Km, o
Presidente da Comissão, Rui Maga
lhães, refere que “se pretende um
acesso directo e rápido aos locais
mais escondidos e alvo de fre
quentes incêndios “.

A localização dos caminhos si
tua-se entre as freguesias de Caíde
de Rei, Meinedo e Lustosa.

De igual forma, vai ser constru
ído um ponto de água, a localizar
entre as freguesias de Meinedo e
Caíde.

O ponto de água existente entre
Sousela e Ordem vai ser ampliado,
aumentando a capacidade de recep
ção de água.

A Comissão Especializada de Fo
gos Florestal Municipal, volta a im

plementar a detecção precoce de forma essencial de preservar a fio-
qualquer tipo de incêndio como a resta.

Alunos evacuados com segurança

Simulacros nas escolas
A Comissão de Protecção Ci

vil Local, no âmbito de urna reco
mendação da Direcção Regional
de Educação do Norte (DREN)
tem levado a cabo simulacros de
incêndios nas Escolas Básicas 2,3

e na Secundária de Lousada.
Para o Presidente da Protec

ção Civil, Rui Magalhães “esta
é uma forma de testar a apli
cação do Plano de Emergência
da escola, analisando a res

posta à evacuação, a forma
adequada como utilizar os ex
tintores e as bocas de incên
dio”.

Na Escola Secundária a na
EB2,3 de Nevogilde tratou-se de

uma explosão de gás. na cozinha
da escola, seguida de incêndio.

Está prevista a realização de
mais dois sirnulacros, sendo um
na EB2,3 de Lousada e na EB2,3
de Caíde de Rei.

Partes das freguesias de Silvares, Nogueira e Boim vão bene
ficiar de saneamento. O projecto total implica um investimento
na ordem dos 4,5 milhões de contos.

Avançam ainda as obras para o abastecimento de àgua na
zona norte e na Vila vai ser construído um depósito com capaci

1
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Obras na EN 302-1, entre Meinedo e Caíde

Vigilantes e sapadores previnem incêndios

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Iniciativas para jovens e adultos

Actividades e animação de Verão no Concelho
A habitual animação de Verão,

promovida pela Câmara Municipal,
apresenta novamente, este ano, um
programa variado, com diferentes pro

postas: música tradicional portugue
sa, de baile, moderna, lígeira e típica,
até fados, música clássica e jazz fa
zem parte de uma lista, a que também

não faltam exposições e a sempre
apreciada Feira do Artesanato (ver
programa na última página). Embora
apostando nos artistas locais, a Câ

mara traz igualmente vedetas da can
ção nacional: Milénio (15 de Julho),
Pedro e os Apóstolos (dia 22), Móni
ca Sintra (dia 25) e Micaela (26).

Associações e iqusadenses galardoados

Entrega de distinções honoríficas
A Câmara de Lousada volta a distinguir personalidades ou associações que desenvolveram a sua vida ou a sua actividade em

prole do Concelho e das suas Gentes. Desta forma, no próximo dia 28, pelas 18h30, no Auditório Municipal de Lousada proceder-
se-á à Sessão Solene de entrega de distinções honorificas, aos seguintes homenageados:

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE LO USADA
MEDALHA DE OURO DE MÉRITO MUNICIPAL

A missão humanitária dos Bombeiros de Lousada constitui um modelo notável
de coragem, solidariedade, altruísmmzo e amor ao próximo, acrescendo ainda o facto
de assinalar 70 anos de vida.

SENHOR HANS ISLER
MEDALHA DE OURO
DE MÉRITO MUNICIPAL

Evocar o nomne do senhor Hans Isler

éfazer referência a um cidadão que con

tribuiu, de modo marcante, e comumente

aceite, para o progresso de Lousada.

Em primeiro lugar, pelo incremento

e desenvolvimento industrial, pelo seu

carácter ben emérito, distribuindo apoi

os e incemztivos a diversas colectividades

e instituições do concelho.

SENHOR

Jovens aderem em grande número

Ocupação dos Tempos Livres 2000
A Câmara de Lousada lança no

vamente o convite a todos os jovens,
com idades entre os 15 e os 25 anos,
para participarem no OTL (Ocupa
ção dos Tempos Livres) 2000.

Após a inscrição no Gabinete de
Acção Social e devido à elevada
adesão será feita uma selecção dos

jovens que vão integrar o OTL 2000.
Para a Vereadora do Pelouro da

Juventude, Pror. Lígia Ribeiro, a
elaboração dos projecto teve em vis
ta um contacto directo dos jovens
com o Concelho, de forma a propor
cionar um ocupação saudável do tem
po de férias ao mesmo tempo, que

permite a valorização sociocultural
dos jovens.

Os projectos que foram aprova
dos pelo Instituto Português da Ju
ventude são: “Vigia da Terra de Sou
sa”, “Saúde Escolar”, “Lousada Eco
lógica”, “Animação Turística”, “Mo
mentos de lazer em época balnear”,

“Porta aberta à cultura”, “Os livros
são nossos amigos”, “Promoção tu
rística do património “e “Memórias
de arquivo”.

Os projectos iniciam-se no dia 3
de Julho e terminam no início do mês
de Setembro, sendo atribuído uma
bolsa aos jovens.

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA MUSICAL DE LO USADA
MEDALHA DE PRATA DE MÉRITO MUNICIPAL

SENHOR
JOAQUIM DA SILVA ERNESTO PIRES
MEDALHA DE BRONZE MEDALHA DE BRONZE
DE MÉRITO MUNICIPAL DE MÉRITO MUNICIPAL

Tem sido preponderante a capacidade de iniciativa da Associação de Cultura
Musical de Lousada na promoção da cultura e da componente musical. Ofacto de
estar a comemorar 25 anos de existência representa uma oportunidade emblemática
para ser distinguida pelo Município.

A abertura de Lousada à Europa,
nomeadamente através dos acordos de
geminação, tem o contributo do lousa
dense senhor Joaquim da Silva, que, a
partir de Tulie, cidade para onde emi
grou, desenvolveu um meritório traba
lho de aproximação entre as duas comu
nidades.

As Festas Grandes de Lousada comis
tituem um importante cartaz de promo
ção da nossa terra. Na sua organização,
ao longo dos anos, passaram inúmeros
elementos, mas o senhor Ernesto Pires,
com 56 anos de dedicação, e ainda acti
vo na actual Comissão, representa um
exemplo de zelo, de apego e de sacrifício.

LOU&4DA
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A Câmara de Lousada, através
do Pelouro do Desporto, volta a
realizar as Férias Desportivas, des
tinadas aos jovens.

O programa pretender dar se
guimento ao realizado nos anos an
teriores, tendo como novidade a
introdução de duas novas modali
dades que são o ténis e a espeleo
logia.

As férias desportivas decorrem
durante o mês de Julho, entre os

dias 3 e 28, e Setembro, de 4 a 15.
As inscrições podem ser feita no
Pavilhão Municipal ou no Posto de
Turismo.

“As Férias desportivas 2000
são a proposta saudável para a
ocupação das férias escolares,
onde os jovens convivem, prati
cain desporto e aprendem coi
sas novas” — refere o Vereador
do Pelouro do Desporto, Prof.
Eduardo Vilar.

Férias dos mais novos com local certo

Actividades de Tempos Livres em expansão
Com o alargamento e a consolida

ção da rede pré-escolar, torna-se ur
gente a criação de espaços para as
crianças entre os 6 e os 12 anos, após
o horário escolar.

A criação de salas de Activida
des do Tempos Livres encontra-se
em expansão no Concelho, tendo
duas delas, uma pertencente da As
sociação “Ao Encontro das Raízes”
e outra do “Centro Social e Paroquial
de Macieira”, já estabelecido um
acordo de cooperação com o Centro

Regional de Segurança Social.
A Câmara de Lousada presta o

apoio na organização do espaço, re
crutamento de pessoal e na organi
zação do processo de criação de um
Instituição Particular de Solidarieda
de Social, condição essencial para a
realização do acordo de cooperação.

“Esta é a forma mais indicada
para ocupar as crianças após a
escola, onde desenvolvem activi
dades lúdicas e recreativas, ao
mesmo tempo, que são apoiados

na realização de tarefas escola
res”- defende a Vereadora do pe
louro da Acção Social, Pror. Lígia
Ribeiro.

Desta forma, em Silvares, nos pré
dios construídos a custos controla
dos, funciona a sala “Aprender brin
cando”.

São cerca de 20 crianças que
frequentam o ATL durante a parte
da tarde, sendo assegurado o trans
porte desde a escola. Durante o pe
ríodo de férias o horário vai ser alar

gado e passa a funcionar todo o dia.
Em Caíde de Rei, dinamizado pela

Junta de Freguesia, existe uma outra
sala, composta por 25 crianças, com
transporte para as crianças.

A Junta de Freguesia de Meine
do coordena, igualmente, uma outra
sala de Actividades de Tempos Li
vres cujo plano de actividades se
encontra i nti mamente rei acionado
com as necessidades das crianças,
para além do apoio que é prestado
às famílias.

Colónias de férias 2000

Jovens espanhóis de férias em Lousada
Na passada segunda feira, dia 3,

chegou a Lousada um grupo de jo
vens,comidadesentreos l0eos 14
anos, que vão participar numa Coló
nia de Férias.

Até ao dia 17, domingo, o Con
celho será o local escolhido para
desenvolverem as suas activida
des e para descobrirem a nossa
terra. Jogos, brincadeiras, visi
tas e espectáculos fazem parte
da programação variada para aos
15 dias que vão residir no Conce
lho.

Esta iniciativa surge no âmbi

to da geminação entre Lousada e
Renteria e no mês de Agosto, de
16 a 29, será a altura de um gru
po, composto por cerca de 50
jovens, conhecerem Espanha.

Para o Vereador do Pelouro
da Cultura “esta é mais uma
das formas de estreitar laços
de cooperação e até de amiza
de. E o propiciar aos mais no
vos experiências únicas que
emnergem de um contacto real e
directo com uma cultura dife
rente e até com um realidade
geográfica fora do habitual”.

Verão Cultural com programa recheado
De 14 a 21 de julho

III Feira de Artesanato
O Pelouro do Turismo volta a promover mais uma realização da Feira de

Artesanato.
De 14 a 21 de Julho, a Feira será o espaço a visitar para apreciar o

trabalho dos artesãos.
Para a Vereadora do pelouro do Turismo, Pror. Lígia Ribeiro “esta

terceira edíção tem em vista a promoção dos produtos locais e regio
nais e dar a conhecer o que de mais antigo e tradicional se produz no
Vale do Sousa”.

Pavilhão Municipal

Férias Desportivas 2000

4

Renteria, no Pais Basco, está geminado com Lousada, desde 97
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Curso iniciou-se em Abril

Escola Oficina

acção social 8 julho 2000

de floricultura e jardinagem

A Câmara de Lousada, através de um
protocolo com o IEFP de Penafiel promove
uma escola oficina de floricultura ejardi
nagem. As aulas teóricas iniciaram-se no
dia 10 de Abril e esta acção de formação é
composta por 560 horas de teoria e 1120 de
práticas, que serão ministradas nos jar
dins e estufa da Vila.

Para a Vereadora do pelouro da Acção
Social, Profa. Lígia Ribeiro, “esta escola
oficina vem ao encontro de pedidos ma
nifestados pelos nossos munícipes. A
qualidade daformação vai-lhespermitir
a, médio prazo, a criação do seu próprio
emprego, ou então os requisitos necessá
rios para se candidatarem a um emprego
na área da jardinagem efloricultura.”

Os destinatários deste curso são de
sempregados de longa duração ejovens à

Funcionários da Câmara
em Convívio

O dia 1 de Julho foi assinalado com a
realização do passeio anual dos funcioná
rios da Câmara. O percurso traçado teve
sempre como destino a Serra do Gerês,
com paragens nas Caldas das Taipas, para
o pequeno almoço, e na Póvoa do Lanho
so, para uma visita ao Castelo e Santuário
da Nossa Senhora do pilar.

Após a visita às termas do Gerês, o

Técnicas da Acção Social e Vereador-a--’

Atendimento Social
às quartas-feiras

o Gabinete da Acção Social proporciona um atendimento social, sema
nalmente, aberto a todos os munícipes interessados.

Inicialmente o trabalho era desenvolvido somente pela Vereadora da
Acção Social Profa. Lígia Ribeiro e , desde há cinco anos, conta com o apoio
de técnicas de serviço social.

Assim, às quartas-feiras, durante todo o dia é prestado apoio aos
munícipes que requerem informações sobre o Rendimento Mínimo Garan
tido, como aceder à habitação social, instituições onde podem deixar os
filhos durante o horário laboral e apoios à subsistência, entre outras.
‘ Para a Vereadora do Pelouro da Acção Social, Prof0. Lígia Ribeiro
“este é um espaço de apoio aos munícipes onde tentamos apresentar
pista de resolução para os vários problemas que nos são apresentados.
Quando não é possível apontar um solução mais imediata «, elabora
mos u m processo individual de cada munícipe e asseguramos todo o
acompanhamento à posteriori. Há sempre uma resposta para cada
solicitação.”

Em média, são atendidas cerca de 10 pessoas e quando fazem a
marcação é elaborada um ficha de triagem, pelos serviços administrativos,
onde consta a identificação do munícipe e o respectivo assunto. Posterior-
mente, as técnicas elaboram um processo familiar onde é descrita a
situação económica e profissional, os tipos de problemas existentes e ainda
as características do agregado.

Comissão de Protecção de Menores de Lousada

Casos de negligência
são os mais frequentes

A Comissão de Protecção de Menores de Lousada, que reúne mensal
mente, agrupa várias entidades como a Segurança Social, que actualmente.
presíde, a Câmara de Lousada, o Ministério Público a Delegação Escolar,
o Centro de Saúde a GNR, O Instituto Português da Juventude, a Santa
Casa da Misericórdia e uma Associação de Pais. Em actividade desde
1995, o maior número de casos tratados pela Comissão estão relacionados
com a negligência, que provoca absentismo à escola, comportamentos
desviantes, para além de surgirem casos e abuso sexual.

Para a Vereadora do pelouro da Acção Social, Prol”. Lígia Ribeiro “o
trabalho realizado até agora pela Comissão revela-se extremamente
profícuo, tendo em vista as situações de desvio que já conseguiu
resolver através de um apoio técnico às famílias. Grande parte das
vezes, temos conhecimento dos casos quando as crianças deixam de
estar somente com a família e começam a frequentar o jardim de

j!Jnfância ou a Escola”.
O trabalho desenvolvido passa, fundamentalmente, pelo acompanha

mento da situação familiar, por parte dos técnicos, e só em último recurso
pelo retirar da criança/adolescente da família. Este tipo de casos é
conhecido através de informações sociais sobre casbs do conhecimento das
técnicas, através de denúncias escritas o ainda por cartas anónimas.
Segue-se a elaboração do processo e o pedido da Comissão ás famílias para
que possa intervir. Posteriormente, é desenvolvido um trabalho contínuo e
intenso com as famílias de forma a corrigir determinados tipos de compor
tamento desviantes, ao mesmo tempo, que é dado apoio à criança, colocan-
do-a no jardim, na escola ou numa sala de Actividades dos Tempos Livres.

A autarquia, que anteriormente exerceu a presidência da Comissão,
presta apoio ao nível logístico, secretariado, técnico para o acompanha

Lmento da situação, para além dc ser um membro da mesma.

BOLETIM MUNICIPAL

L

procurado 1.0 emprego. Os 15 formandos
beneficiam de uma bolsa de formação,
correspondente ao salário mínimo nacio
nal que acresce o subsídio de alimenta
ção.

“A Câmara preocupada com a for-
inação dos seus munícipes candidatou-
se à implementação de várias escolas
oficinas e, até ao momento, esta foi a
aprovada, no seguimento de um traba
lho quejá desenvolvemos no ano ante
rior” — acrescenta a vereadora do Pe
louro da Acção Social, Prol”. Lígia Ribei
ro

Esta iniciativa repete-se novamente

este ano, tendo em vista a qualificação
dos recursos humanos, numa área onde
subsiste a falta de mão-de-obra qualifi
cada.

almoço foi serviço n Estalagem de S.Bento
da Porta Aberta. Depois, os cerca de 200
funcionários seguiram em direcção ao
Campo do Gerês, sem esquecer a visita ao
Museu Etnográfico de Vilarinho das Fur
nas.

O caminho de regresso incluiu uma
passagem por Terras de Bouro em direc
ção a Vila Verde.

Lousada acolhe Jogos Internacionais

Jovens de Lousada
em Renteria

Lousada esteve, novamente, representada
nos Jogos Internacionais da Juventude,
realizados em Renteria (País Basco — Espa
nha),de lia 14 de Maio.

A participação lousadense reuniu cer
ca de 100 jovens que competiram nas
modalidades de andebol, atletismo, bas
quetebol, futebol, natação, ténis de mesa
e xadrez, num encontro com representan
tes das cidades de Tuile (França). Buca
reste (Roménia), Bury (Inglaterra), Due
Ville (Itália), Schondorf (Alemanha) e Ren
teria. Outro aspecto curioso destes Jogos
foi a apresentação da edição do próximo
ano, a decorrer precisamente em Lousada.
Esta foi uma iniciativa inédita, onde a de
legação portuguesa pôde “apresentar, em

Renteria, toda a programação dos Jogos
do próximo ano, dando conta dos regu
lamentos, locais, horários, e demais iii-

formações”, salienta o Vereador do Des
porto, Prof. Eduardo Vilar.

Algumas são as inovações, como a
introdução de seminários de debate do
interesse juvenil, nomeadamente as polí
ticas de juventude na Europa. De acordo
com Eduardo Vilar “pretende-se dar um
novo cariz a estes encontros, pois enten
demos que este debate público aberto à
comunidade pode ser umfactor de apro
ximnação e enriquecimento culturalpara
todas as delegações”, salientando o facto
de ser “um desafio grande em termos organiza
tivos”

FICHA TÉCNICA - LOUSADA MUNICIPAL - Propriedade da Câmara Municipal
de Lousada
Director - O Prezidente da Câmara (Dr. Jorge Magalhães) Coordenador O Assessor
de Tmprensa (Prof. Luís Ângelo Fernandes)
Redactoras - Dra. Ana Cana e Dra, Sede - Câmara Municipal dc Lousada - 4621) Lousada Tel.
255820533 - 255820500 - Fax 255820550
Paginação: Orlando Rocha, Com. Imp.e Pub., Lda. - Paredes Impressão: Coraze - Oliveira
de Azeméis Depósito Legal n.° 49113/91
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Descongestionar a Escola de Caíde e de Lousada

Nova EB 2,3 para o Concelho
O concelho foi visitado, no mês passa

do, por técnicos da Direcção Regional de
Educação do Norte (DREN) tendo em vista
a escolha de um terreno para lançar a nova
EB 2,3 do Concelho.

As freguesias a servir com esta nova
escola são Macieira, Aveleda, Nogueira,
Cernadelo, Santa Margarida e São Miguel.
O edifício a construir será composto por
24 salas acrescido de complexo desporti
vo ao ar livre e pavilhão gimnodesportivo.
As diligências efectuadas pela Câmara
têm como finalidade a diminuição do
número de alunos que actualmente fre
quentam as EB 2,3 de Caíde e de Lousa-
da.

Para o Vereador do Pelouro da Educa
ção, Prof. Eduardo Vilar “trata-se de uma
obra de extrema importância e urgência
para o Concelho. Daspreocupações ma
nifestadas emergiu a ideia de avançar
com a maior urgência com esta obra”.

A escolha do terrenos encontra-se em
fase de estudo, tendo como factores pre

ponderante os acessos e a tipologia do
terreno, sendo a sua aquisição posterior-
mente negociada.

Obras na EB 2,3 de Lousada

A recuperação da EB2,3 de Lousada
forma-se como uma das prioridades do
Ministério da Educação. Assim está em
preparação um plano de intervenção,
cujas obras se vão iniciar no campo de
jogos, com a colocação de novo piso e
ampliação e recuperação das bancadas e
ainda o tratamento de taludes ajardina
dos envolvente. Numa segunda fase, as
obras contemplam a recuperação do
Pavilhão Gimnodesportivo e a coloca
ção de novo piso e recuperação da es
trutura existente. Na terceira fase a inter
venção será direccionada para os res
tantes taludes e plataforma superior da
escola de forma a garantir mais condi
ções de segurança e novas áreas de
lazer.

Actividades em Destaque

As escolas de Lousada, dos dife
rentes ciclos de ensino, estão aposta
das num projecto inovador: aprofundar
a cultura científica dos alunos, e, por
extensão, da comunidade em geral. As
1.as Jornadas sobre o Ensino Experi
mental, que se realizaram nos dias 29 e
30 de Maio contaram com discussão
de princípios orientadores, no Auditó
rio Municipal, e apresentação de exem
plos desenvolvidos em diferentes es
colas do concelho, em quiosques ins

A sala dos quatro
anos, do Externato Nos
sa Senhora do Carmo,
recebeu o prémio de
1.0 classificado no con
curso sobre a preven
ção rodoviária, ao nível
distrital e nacional.
“Quero ser um pé segu
ro”- este era o tema do
concurso deste ano e
os trabalhos a apresen
tar, no âmbito do pré-
escolar, podiam ser ex
pressão dramática ou plástica. As cri
anças dos quatro anos criaram uma
história sobre o que deve fazer o pézi
nho quando vai à rua. Cada um através
de carimbagem do pé, com digitinta,
participou e depois ilustrou com um
desenho alusivo à mensagem de cada

talados no Espaço Artes.
A iniciativa pertenceu a várias es

colas, nomeadamente do j0 ciclo
com projectos do Programa “Ciência
Viva”, EB 2,3 de Lousada e de Lusto
sa, e Escola Secundária de Lousada,
que contam com a colaboração do
Pelouro da Educação da Câmara Mu
nicipal, Equipa dos Apoios Educati
vos, Centro de Formação de Profes
sores e Faculdade de Ciências do
Porto.

Técnicos da DREN visitam terrenos para a nova EB 2,3

Escolas apostam
na componente científica

Jangada representa
“Barca do Inferno”

Externato Nova Senhora do Carmo

l lugar em Concurso
sobre Prevenção Rodoviária

A dinamização do teatro em Lousada promovida pela autarquia tem tida como
resposta do público — casa cheia.

Desde Dezembro a Companhia de teatro profissional Jangada e várias amadoras
têm preenchido os serões de fim dc semana em Lousada. Em finais de Dezembro a
companhia profissional “Jangada” fez a sua apresentação pública. Ambas as peças
apresentadas , “Os dois ladrões”, de António Pina, e “Frei Luís de Sousa”, de
Almeida Garrett, foram sucessos. Uma nova peça foi apresentada recentemente.

O “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, no Auditório Municipal, teve na
plateia um público diferenciado, desde a população em geral até aos alunos dos 2.0
e 3.°s ciclos.

Ur. José Calçada foi orador

500 anos da descoberta do Brasil
com conferência e exposição

A Câmara de Lousada assinalou os 500 anos da Descoberta do Brasil através de
várias iniciativas, que decorreram durante o mês de Abril e Maio.

Assim, no dia 13 de Maio, o Espaço Artes foi olocal escolhido para uma conferência
sobre a efeméride. a cargo do Dr. José Calçada, Inspector do Ensino Secundário e
Presidente do Sindicato dos Inspectores, é diplomado emHistória pela Universidade de
Coimbra. Na mesma ocasião foi também inaugurada uma exposição evocativa.

parte da história.
Para a educadora, Isabel Fonseca

“este concurso é extremamente alician
te tendo em conta que a avaliação do
júri tem como primeira preocupação
distinguir os trabalhos que foram exe
cutados mesmo pelas crianças”.

LOUSÂDA
ROLETI UflilL
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO

Nos termos do decreto-lei n.° 448/9 1, de 29 de Novembro, com a actual redacção, torna-se
público que a Câmara Municipal de Lousada procedeu em li de Abril de 2000, o Alvará de
Loteamento n.° 07, em nome de José Pinto da Costa, com residência no lugar de Loureiro,
freguesia do Torno, concelho de Lousada, através do qual é licenciado o Loteamento, e as
respectivas Obras de Urbanização, que incidem sobre o prédio, sito no lugar de Guetiz,
freguesia do Torno, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lousada, sob o n.° 00589/
151298 inscrito na matriz predial rústica sob o art.° 1067, da respectiva freguesia.
Area abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Area total do prédio 1350 m2
Area do prédio a lotear 800 m2
Area total de construção 345 m2
Volume total de construção 1035 m3
Número de lotes um com a área de 534,5 m2
Número de pisos máximo, dois pisos (RJChão + andar)
Número de fogos total, 1 fogos
Número de lotes para habitação 1 lotes
Area de cedência para o domínio público municipal 265,5m2
Finalidade: alargamento da via pública, de acordo com planta arquivada nos serviços da Câmara

Municipal.
Para Conclusão das Obras de Urbanização foi fixado o prazo de 360dias.

Paços do Município de Lousada, 11 de Abril de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara, O Vereador, José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO

Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29 de Novembro, com a actual redacção, torna-Se público que a Câmara
Municipal de Lousada procedeu em 27 de Março de 2000, às alterações ao lote n.0 1800 Alvará de Loteamento 0.0

1/1992, em nome de Agostinho Neto de Sousa, residente no lugar de Touta, freguesia de Louredo, concelho de Paredes.
e deque é proprietário do referido lote a Sr.8 Cristina do Céu Soares Pacheco, residente em Estrada, freguesia de Pias,
concelho de Lousada, através do qual é licenciado o Loteamento, e as respectivas Obras de Urbanização, que incidem
sobre o prédio, sito em Calvário, freguesia de Silvares, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lousada, sob
o n.° 00092/060989 e inscrito na matriz predial rústica sob o art.° n.0 3 da respectiva freguesia, e estando o referido lote
descrito na Conservatória do Registo Predial de Lousada sob o n.0 00214/250392 e inscrito na matriz predial Urbana
sob o art.° 761.
Área abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Arca total do prédio 39 117,07 m2
Arca do prédio a lotear 31 981,07 m2
Arca total de construção 18 641 m2
Volume total de construção 46813,5 m3
Número de lotes 43 com a área de 500 m2 a 1 211,25 m2
Número de pisos máximo, dois pisos (R/Chão + andar) + cave
Número de fogos total, 41 fogos
Número de lotes para habitação 41 lotes
Para instalação de equipamentos públicos são cedidas as seguintes parcelas; o lote n.° 43 destinado á instalação de

equipamentos e o lote n.° 34 para construção do edifício da sede da Junta de Freguesia.
Área de cedência para o domínio público municipal 718lm2
Finalidade arruamentos (4364m2); baias de estacionamento (983m2); passeios (1834m2)de acordo com planta

arquivada nos serviços da Câmara Municipal.
Para Conclusão das Obras de Urbanização foi fixado o prazo de 360dias.

Paços do Município de Lousada, 27 de Março de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara, O Vereador, José Faria Santalha, Prof.

S.R

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
Nos termos do decreto-lei n.°448/9 1, de 29 de Novembro, com a actual redacção, toma-se público que a Câmara

Municipal de Lousada procedeu em 04 de Abril de 2000,0 Alvará de Loteamento n.° 06, em nome de Alfredo
José Nogueira Alves, com residência no lugar de Quinta da Costa, freguesia de Boim, concelho de Lousada,
através do qual é licenciado o Loteamento, e as respectivas Obras de Urbanização, que incidem sobre o prédio,
sito em Quinta da Costa, freguesia de Boim, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lousada, sob o
n.° 00033/030485, inscrito na matriz predial rústica sob o art.° 309, da respectiva freguesia.
Arca abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Arca total do prédio 50 129 m2
Arca do prédio a lotear 4457 m2
Arca total de construção 1630 m2
Volume total de construção 3375 m3
Número de lotes 5 com a área de 840 m2 a 895 m2
Número de pisos máximo, um pisos (R/Chão) + cave
Número de fogos total, 5 fogos
Número de lotes para habitação 5 lotes
Arca de cedência para o domínio público municipal 157m2
Finalidade arruamentos: passeios de acordo de acordo com planta arquivada nos serviços da Câmara Municipal.
Para Conclusão das Obras de Urbanização foi fixado o prazo de 360dias.

Paços do Município de Lousada, 04 de Abril de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara, O Vereador, José Faria Santalha, Prof.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
(Alteração ao Aviso datado de 24-06-93)

Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29 de Novembro, com a actual redacção, torna-se público que a Câmara
Municipal de Lousada procedeu em 28 de Março de 2000,o Alvará de Loteamento n.° 05/2000, em nome de José Júlio
da Cunha Moreira, com residência no lugar de Fonte Cova, freguesia de Nogueira, concelho de Lousada, através do qual
é licenciado o Loteamento e as respectivas obras de urbanização que incidem no prédio sito no lugar de Fonte Cova,
freguesia de Nogueira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lousada, sob o n.° 00287/100599, omisso na
matriz predial urbana, tendo sido feita a participação em 06 de Maio de 1999, ainda não tendo produzido nesta data os
seus efeitos., conforme certidão das finanças emitida em 13 de Março de 2000.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Arca total do prédio a lotear 655 m2
Arca total de construção 621 m2
Volume total de construção 1552,5 m3
Número de lotes dois com a área de 250 m2 a 405 m2
Número de pisos máximo, dois pisos (r/chão + andar + recuado) e cave
Número de fogos total, 2 fogos
Número de lotes para habitação 2 lotes
Para Conclusão de Obras de Urbanização foi fixadõ o prazo de 360 dias.

Paços do Município de Lousada, 28 de Março de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara, O Vereador, José Faria Santalha, Prof.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
(Aviso publicado no Boletim Municipal

datado de 14/09/98)

Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29
de Novembro, com a actual redacção, toma-se
público que a Câmara Municipal de Lousada
procedeu em 17 de Abril de 2000, às altera

ções no lote n.°2 do Alvará de Loteamento
n.° 08/98, em nome de António da Cunha
Moreira, sito em Feria Nova, freguesia de Caíde
de Rei, e de que é proprietário do referido lote
o Sr. José Jorge Monteiro Santos, que a seguir
se transcrevem:

- Área de Construção que passa a ser de
384m2, alterando da mesma forma a área total
de construção que passa a ser de 1504m2;
- Volume total de construção que passa a ser

de 5136,16 m3, passando a existir cave no
referido lote, mantendo-se todos os dados con
tidos no Aviso inicial.

Paços do Município de Lousada, 17 de Abril de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor

Presidente da Câmara,
O Vereador,José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
(Alteração ao Aviso datado de 8 de Março de 1999)

Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29
de Novembro, com a actual redacção, torna-
se público que a Câmara Municipal de Lou
sada procedeu em 2 de Maio de 2000, ás
alterações ao Alvará de Loteamento n.°
03/99, em nome de Jorge Manuel Teixeira da
Silva e José Maria Carvalho Ribeiro, sito em
Figueiredo, freguesia do Torno, que a seguir
se transcrevem:

- Área dos lotes —582 a 646 m2;

- Área de cedência- 272 m2 para arruamen
tos, mantendo-se todos os lados contidos no
Aviso inicial.

Paços do Município de Lousada, 2 de Maio de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor

Presidente da Câmara,
O Vereador, José Faria Santalha, Prof.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO

Eduardo Augusto Vilar Barbosa, Professor, na qualidade
de Vice Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

Torna público que, nos termos dos art.°s 1.0 e 3.° (n.°s 1e2)
do Decreto-Lei n.° 18 1/70, de 28 de Abril e por despacho
do Vice Presidente do Instituto Português do Património
Arquitectónico, de 29 de Fevereiro de 2000, foi determina
da a abertura do processo de instrução relativo à eventual
classificação do conjunto constituído pela a) Casa das
Vinhas; b)Casa do Carreiro de Baixo; c)Casa do Pedregal;
d) Casa de Juzãm; e) Casa do Carreiro de Cima; O Casa da
Afreita, freguesia de Nevogilde, Concelho de Lousada,
distrito do Porto e conforme planta inserida no processo
respectivo, e que pode ser consultada nos dias úteis, nas
horas normais de expediente.

Mais, faço saber que, na fase de instrução do processo de
classificação, o imóvel em causa e os localizados na respec
tiva zona de protecção ficam abrangidos pelas disposições
legais em vigor, designadamente o n.°2 do art.°18 da Lei
n.°13/85, de 6 de Julho, o Decreto-Lei 205/88, de 16 de
Junho, o Decreto-Lei n° 42/96, de 7 de Maio e o Decreto-
Lei n.°120/97, de 16 de Maio, pelo que não poderão ser
demolidos, alienados, expropriados, restaurados ou trans
formados sem autorização expressa daquele Instituto.
Convidam-se assim, os interessados, a apresentar quais

quer reclamações no prazo de trinta dias, que tenham por
objecto a ilegalidade ou inutilidade da constituição ou
alteração da servidão ou a sua excessiva amplitude ou
onerosidade.
E, para constar, se publica este e outros de igual teor, que

vão ser afixados no átrio dos Paços do Município e do
departamento de Urbanismo.

Lousada e Paços do Município, 10 de Abril de 2000

O Vice-Presidente da Câmara
Professor Eduardo Augusto Vilar Barbosa

julho 200011 publicações
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO

Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29 de Novembro, com
a actual redacção, torna-se público que a Câmara Municipal de
Lousada procedeu em 11 de Maio de 2000, ás alterações nos
lotes n.°(s) 5,15,19 e 27 do Alvará de Loteamento n.° 2188,
em nome de Anselmo Barbosa Marques Leal, sito em Covilhô,
freguesia do Casais, e de que são proprietários dos referidos lotes
os Sr(s) Francisco Fernando Rodrigues; Carlos Alberto Jesus da
Costa, João Batista da Costa Ferreira e Cidália Maria Neto
Barbosa, respectivamente e que a seguir se transcrevem:

que a seguir se transcrevem:

Lote n.° 5
- Area de construção que passa a ser de 3l7m2, passando a

existir um anexo com a área de 57m2;
Lote n.°15
- Arca de construção que passa a ser de 322m2;
- Area de implantação que passa a ser de 161m2;
Lote n.°19
- Arca de construção que passa a ser de 370,5m2 passando a

existir um anexo com a área de 40,50m2;
- No referido lote está aprovada a construção de edifício

composto por cave e um piso (r/chão);
Lote n°27
- Arca de construção que passa a ser de 408m2;
- Arca de implantação que passa a ser de l74m2, passando a

ecisitr iam anexo com a área de 60m2.
Alterando a área total de construção que passa a ser de 31

493,5m2 e o volume total de construção que passa a ser de 94
560,8m3

Paços do Município de Lousada, 11 de Maio de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador, José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO

Nos termos do decreto-lei n.° 448/9 1, de 29 de Novembro, com
a actual redacção, torna-se público que a Câmara Municipal de
Lousada procedeu em 11 de Maio de 2000, o Alvará de
Loteamento n.° 08, em nome de Casa S. Pedro — Administração
Agrícola e Imobiliária. Lda, com sede no lugar de casa da Torre
— Rosende — freguesia de raimonda, concelho de Paços de
Ferreira, através do qual é licenciado o Loteamento, e as
respectivas Obras de Urbanização, que incidem sobre o
prédio, sito no lugar de Piedade, freguesia do Sousela, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Lousada, sob o n.° 00072/
20 1288 inscrito na matriz predial rústica sob o art.° 488, da
respectiva freguesia.
Area abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Arca total do prédio 30 330 m2
Arca do prédio a lotear 25 101 m2
Arca total de construção 12 121,5 m2
Volume total de construção 25 978,5 m3
Número de lotes 28 com a área de 128 m2 a 1000m2
Número de pisos máximo, cave + três pisos (RIChão + 2andares)
Número de fogos total, 41 fogos
Número de lotes para habitação 25 lotes
Arca de cedência para o domínio público municipal 10 662m2
Finalidade: passeios, estacionamentos e área de plataforma (8

836m2) e jardim/futura ampliação do cemitério (A- 1 826m2),
de acordo com planta arquivada nos serviços da Câmara Muni
cipal.
Para Conclusão das Obras de Urbanização foi fixado o prazo de

540 dias.

Paços do Município de Lousada, 11 de Maio de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador,José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
(Alteração ao Aviso datado de 8 de Março de 1999)

Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29 de Novembro, com a actual
redacção, torna-se público que a Câmara Municipal de Lousada procedeu em
8 de Maio de 2000, ás alterações dos lotes n.’(s) 3 e 4 do Alvará de
Loteamento n.° 12/97, em nome de João Cardoso Ferreira da Costa, sito em
Paiva, freguesia de Aveleda, que a seguir transcrevem:

- No lote si.0 3 a área de construção passa a ser de 223,5m2 e a área de
implantação passa a ser de l28,5m2;

- No lote n°4 a área de construção passa a ser de l92m2 e a área de
implantação passa a ser de 1 l2m2;

- A área total de construção passa a ser de 1005m2;
- Volume total de construção 372t,50m3, mantendo-se todos os dados

contidos no Aviso inicial. -

PaÇOS do Município de Lousada, 8 de Maio de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador, José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29 de Novembro, com a actual

redacção, torna-se público que a Cãmara Municipal de Lousada procedeu em
23 de Maio de 2000, á alteração ao lote n.° 27 do Alvará de Loteamento n.°
5/94, em nome de Augitur - Sociedade Empreendimentos Imobiliários., L.da,
sito em Mata da Costa, freguesia do Boim, e de que é proprietário do referido
lote o Sr. Abílio José dos Santos Soares, que a seguir se transcreve:

- Arca de implantação que passa a ser de 1 05m2;
- Arca de construção que passa a ser de 304,30m2;
- Do mesmo modo é alterada a área total de construção que passa a ser de

13 687,45m2, o volume total de construção que passa a ser de 46 236,60m2,
mantendo-se todos os dados contidos no Aviso inicial.

Paços do Município de Lousada, 23 de Maio de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador, José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO

Eduardo Augusto Vilar Barbosa, Professor, na quali
dade de Vice Presidente da Câmara Municipal de
Lousada:

Torna público que, nos termos dos art.°s 1.0 e 3,0 (n.°s
1e2) do Decreto-Lei n.° 18 1/70, de 28 de Abril e por
despacho do Vice Presidente do Instituto Português
do Património Arquitectónico, de 1 8 de Fevereiro de
2000, foi determinada a abertura do processo de ins
trução relativo à eventual classificação do Castro de
S.Domingos, freguesia de Cristelos, Concelho de Lou
sada, distrito do Porto e conforme planta inserida no
processo respectivo, e que pode ser consultada nos
dias úteis, nas horas normais de expediente.
Mais, faço saber que, na fase de instrução do proces

so de qualificação, o imóvel em causa e os localizados
na respectiva zona de protecção ficam abrangidos
pelas disposições legais em vigor, designadamente o
n.°2 do art.°18 da Lei n.°13185, de 6 de Julho, o
Decreto-Lei 205/88, de 16 de Junho, o Decreto-Lei n°
42/96, de 7 de Maio e o Decreto-Lei n.°120/97, de 16
de Maio, pelo que não poderão ser demolidos, aliena
dos, expropriados, restaurados ou transformados sem
autorização expressa daquele Instituto.
Convidam-se assim, os interessados, a apresentar

quaisquer reclamações no prazo de trinta dias, que
tenham por objecto a ilegalidade ou inutilidade da
constituição ou alteração da servidão ou a sua exces
siva amplitude ou onerosidade.
E, para constar, se publica este e outros de igual teor,

que vão ser afixados no átrio dos Paços do Município
e do departamento de Urbanismo.

Lousada e Paços do Município, 14 de Abril de 2000

O Vice-Presidente da Câmara
Professor Eduardo Augusto Vilar Barbosa
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29 de Novembro, com a actual

redacção, toma-se público que a Câmara Municipal de Lousada procedeu
em 5 de Junho de 2000, ás alterações nos lotes n.°(s) 2 e 3 do Alvará
de Loteamento n.° 06/96, em nome de Joaquim Ribeiro, sito em
Travessa, freguesia de Pias, e deque é proprietário do referido lote a Sr.°
Margarida José Guimarães Costa, que a seguir se transcrevem:
- Os referidos lotes passam a ser um só lote, designado pelo lote n.°2

com a área de 1105m2;
- Área de implantação que passa a ser de 240m2;
- Arca de construção que passa a ser de 320m2, alternando da mesma

forma com a área total de construção que passa a ser de 6 291,8m2;
- Volume total de construção que passa a ser de 6557m3. passando

a existir um anexo com a área de 80m2 e cave no referido lote, mantendo-
se todos os dados contidos no Aviso inicial.

Paços do Município de Lousada, 5 de Junho de 2000

Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara,
O Vereador, José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
Nos termos do decreto-lei n.° 448191, de 29 de Novembro,

com a actual redacção, torna-se público que a Câmara
Municipal de Lousada procedeu em 30 de Maio de 2000, ás
alterações nos lotes n.°(s) 7 e 34 do Alvará de Loteamen
to n.° 04194, em nome de Herdeiros de José Paulino Faria
de Freitas Neto, rep. por Jorge Manuel Ferraz Freitas Neto,
Sito em Boavista, freguesia de Silvares, e de que são
proprietários dos referidos lotes os Sr.(s) Carlos Alberto
Moreira dos Santos e Jorge Miguel Aleixo Valente, que a
seguir se transcrevem:

- No lote n.° 7 passa a existir um comércio no r/chão;
- No lote n.° 34, a área de construção passa a ser de 639m2

e a área de implantação passa a ser de 213m2;
- Area total de construção que passa a ser de 14 33l,82m2;
- Volume total de construção que passa a ser de 39,502,5m3

mantendo-se todos os dados contidos no Aviso inicial.

Paços do Município de Lousada, 30 de Maio de 2000
Por Subdelegação de competência do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador, José Faria Santalha, Pro!.
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Auditório Municipal:

Teatro de Revista: “2000 Vai Ser Brasil”. pela Companhia Lops de ALmeida (Teatro Sá da Bandeira)

2 - 19h00: Transmissão da Final do Campeonato da Europa
.

-
3 - Chegada de jovens de Renteria para Colónia de Férias

.

7 - Concerto de Música de Câmara (Piano. Oboé e Claronete) Qrg. Academia de Musica

8 - Grupo de Fados e Baladas de Coimbra

9 - Concerto de Jazz pelos “Dixie Gangr

13 - Concerto da Banda de Lousada

: 1

1

a s

1

1
L

1
Campo da Feira:

De 14 a 21 - Feira do Artesanato

. 14 - Ronda do VaIe do Sonsa

15- Actuação dos MILÉNIO

Inauguração da Exposição de Imagens,

dor Mário Fonseca (Espaço Artes)

: 16 Tarde: Cavaquinhos de Lodarçs

Noite Cantor Joacjm deSousa

17- Grupo “Irreveentes”

Regresso’de jovens a Ren&ia

18- GrupoEbrol5andÇ

19 - Grup’o Entitela

20 - Banda Nova Aliança

21 - Gaivotas do Rio Sousa

22 - PEDRO E OS APÓSTOLOS (Campo da Feira)

Noite de fado com Fadistas de Lousada: Mélanie, Joaquim Cardoso, Salomé,

António Mendes, José Mendes e Margarida Mendes (Auditório Municipal)

23 - Tarde e Noite Festival de Bandas Rock do concelho

24-Tunas Académicas

- Ana Oliveira e MÓNICA SINTRA

26- Nuno Regadas e MICAELA

27 - Pentágono

28 * 18h30 Sessão Solene de atribuição de Condecorações Ftonoríficas (Auditório Municipal)

31 - Encerramento da Exposição de Imagens, do Dr Mário Fonseca (Espaço Artes)

Espectáculos sempre a partir das 22H00
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