


proposto algumas rectificações.
A maioria dos casos relacionava-
se com desafectações das áreas
consideradas de aptidão
agrícola, a que a Comissão de
Acompanhamento deu a maior
atenção, sugerindo aos
interessados a apresentação de
requerimentos à Comissão Re
gional da Reserva Agrícola.

Na sessão camarária de 15 de
Junho foi igualmente aprovada
a Reserva Ecológica do
Município.

espaços verdes.
O vereador do Urbanismo.

António Castro, congratulou
se por finalmente ter sido
encontrada uma solução para
aquele local, que, embora
situado dentro da Vila, há
longos anos se encontrava
desaproveitado.

Um conjunto de projectos
elaborados pela Câmara tendo em
vista o pleno desenvolvimento de
todo o município seguiu para even
tual financiamento do novo Quadro

Comunitário de Apoio, e que, unia
vez executados, representarão uru
investimento de vários milhares de

contos.
De facto, foram avançadas

candidaturas para a supressão da
passagem de nível de Caíde,
construção de um pontão sobre o
rio Mesio em Juzam (Nesugilde) e
para o ordenamento de ttánsito na

Significativo é, entretanto, o
montante dos projectos relativos à
beneficiação e construção de vias
municipais, da construção de uma
via circular à Vila, do acesso ao Alto
de I.ustosa a partir da Vila de
Lousada, e da beneficiação da
estrada municipal 564-2, entre a EN

l3Omilcontos. Poraílministração
directa, entretanto, irão ser
aplicados mais de3O milcontos em
infra_estruturas diversas,
designadamente nas redes
ete’ct,*aj deá,gust. saneamentoede
telecomunicações.

Problema que se a?rastíwa hd
anos, e com o espectro de
desalojamento das empresas
entretanto instaladasnospavilhões
devolutos, com consequente
desemprego elas centenas de
trahall,adores ali em actividade, a
situação da ex-Estofex conhece
agora dias pníspenis, fiuto do
grande empenhamento da
Gmnmn queacahouporcomprar
as instalações, diqonibilizando os
265 mil contos requeridos.

Entretanto, o presidente da
Gimara, Jínge Magalhães,
rnanfl’stou, em audiência
mantida com o ministro do
Emprego, preocupaçãopela i4/lcil
situação actualmente vivida no
tecido industrial concelhio, e deu
conta do investimento ejçciuado
pela autarquia neste sector,
desinadamente na aquisição da
Estofrve noprojecto,já concluído,
da Jlaura zona industrial de
C4íde.

207 e a EN 15 (Nogueira, Macieira
e Senhora Aparecida).

A Câmara propôs também o
abastecimento de água a freguesias
da zona nascente; rede de
saneamento e estação de tratamento
de águas residuais em Torno;
distribuição, beneficiação ou
duplicação do abastecimento de
água à Vila e freguesias limítrofs;
outras redes de distribuição
induídas no programa concelhio de
abastecimento às populações e a
ampliaçãodarededesaneamentoda
Vila.

A nível de equipamentos, as
candidaturas incidiram na
construção de um novo quartel da
GNR, auditório municipal,
biblioteca-museu, nova feira e
mercado e uma central de
camionagem.

Finalmente, outros projectos fb
ram avançados para o
redimensionamento da rede esco
lar, complexo desportivo municipal,
escola de formação profissional e
zona industrial de Caíde.

Por outro lado, Lousada poderá
ainda beneficiar de projectos
considerados «de interesse
intermunicipab, igualmente
sujeitos à comparticipação da
Comunidade Europeia. Trata-se,
por exemplo, da ligação dos
Itinerários Principais 24 e25 à auto-
estrada n°4 (Porto-Bragança), que,
integrada noutras infra-estruturas
rodoviárias, se complementará na
criação de um corredor Norte-Sul,
que atravessa o vale do Sousa a
poente, podendo vir a contemplar a
variante à EN 209.

Ainda no campo das
acessibilidades, com incidência
directa sobre o município
lousadense, destaque para a
beneficiação da EN 207-2 e,
sobretudo, para a construção do IP
9 e do IC-25, além da duplicação e
electrificaçãodalinhado Douro até
Marco de Canaveses.

Como obra de evidente interesse
intermunicipal foi igualmente
apresentada candidatura para a
Estação de Tratamento de Resíduos
Sólidos.

Em suma, trata-se, na verdade, de
um programa de investimento de
incomparável envergadura, que
colocani o município num patamar
radicalmente diferente em termos
debem-estarequalidade de vida das
populações.
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PDM NAASSEMBLEIAMUNICIPAL

AOJ

O Plano Director Munici
pal de Lousada (PDM) está
pronto para aprovação na
Assembleia Municipal, o que,
segundo António Castro,

Instrumento fundamental

para uma boa actividade e

gestão autárquica, o PDM de
Louvada é um dos primeiros da
Região Norte aserconcluído, o
que demonstra bem o
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CÂMARA PREPARA LOUSADA DO FUTURO

vereador do pelouro, deverá
acontecer já na sessão do
próximo ms de Setembro.

De acordo com aquele
responsável, «o inquérito
público foi bastante
participado, com 246 pedidos
de emenda pelos munícipes»,
tendo a Câmara também

empenhamento da Câmara e a
capacidade de trabalho revelada
pelo gabinete técnico que
procedeu à sua elaboração.

QUINTA DAS POCINHAS
COM ESTUDO PRÉVIO

Câmara quer um novo quartel da GNR

OBRAS AVAWÇAM NA EX-ESTOFEX
Decorrem em bom ritmo as

obras de recuperação dos imóveis
da ex-Fstofex para a ciiação do
pólo industrial de Lousack Os
trabalhos de adaptação estão a ser
executados em conjugação com a
Associação Industrial e de acordo
com as solicitações dos industriais
que ali jd se encontravam

Já há estudo urbanístico para a Quinta das Pocinhas

j1LçtaJidO5.

O empreendimento, a conclair
até Dezembro próximo, foi
submetido à comparticipação do
PEDIP (Pnmanm Específico de
Desenvolvimento da Indústria
Portuguesa), tendo os trabalhos
sido adjudicados à firma
»Empreiteiro Quais»por mais de

Está concluído o estudo
prévio da Quinta das Pocinbas,
a ser dentro de dias submetido
à apreciação do executivo
camarário.

O documento aponta para
uma zona habitacional,
complementada com área de
serviços, praceta central e

-- FF

«Uma nova face da Vila» foi
a expressão utilizada pelo
responsável do pelouro para
classificar as perspectivas
abertas com a execução daquele
projecto.

Obras na Estofex concluídas até Dezembro
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Deverá arrancar dentro de pouco
tempoaconstmçãoda varianteàEN
106-2, entre o cmzamento de Ribas e
Noveias.A indusão,esteano, daobra
em PIDDAC ( Plano de
Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Administração
Central),perrniteadmitiro início dos
trabalhos a auto prazo, cinto mais
estar já na posse daJuntaAutónoma
de Estradas (JAE ) o processo
respeitante à expropriação de
terrenos.

O tníârgo é bastante significativo
dado o actual troço, que entrou numa
acentuada degradação, constituir o
principal eixo de ligação entre
PenafleleGuimarães-edaíparatodo
o Minho, representandoaindaa nova
variante a flituza ligação entre o nó de
Penailel da A-4 e o IC-25 (via ri.pida
que vai ligar Felgueiras, Lousada e
Paços de Ferreira ao Grande Porto).

Porouno lado, aCârnaracelebtou
um protocolo com a JAE tendo em
vista a beneficiação da estrada
nacional[ongm-Caíde(cruzamento
com a EN 15, em Arvores). A
responsabilidade da Autarquia
incidirá sobretudo na elaboração do
projecto, que prevê alargamento,
repavimentação, sinalização e outros
melhoramentos.

No tocante à rede municipal, os

culminar, a repavimentação dos
armamentos, que são já um motivo
de orgulho dos lousadenses, criando
condições invulgarmente acrescidas
a residentes, automobilistas e
restantes transeuntes. Num pleno
enquadramento estético, a fonte
cibernética proporciona um
sugestivo embelezamento, sendo
motivo de admiração para todos os
que nos visitam.

Um reforço de 30 mil contos do
PRORN (Programa Operacional
da Região Norte) veio permitir uma
intervenção noutras áreas, pelo queé
justo salientar todo o trabalho de
valorização que a Câmara tem vindo
a empreender, designadamente nas
Ruas visconde de Alenrém e da
Constituição, Praça da República,
Estrada da Bota, acessos e zona
envolvente à Escola Secundária,
Avenida Sá e Meio, Rua Joaquim
Burmester e Rua de Santo André,
onde aqui os separadores de via e
semáft)ros de controlo de velocidade
virão garantir maior segurança aos
alunos das Escolas Preparatória e
Primária de CusteIos.

ALVARENGA-Apoio paraaconstruçõesdaSededaAssociação
«Amigos de Alvarenga»; Condusão do cemitério.

AVELEDA - Verba para demolição de casa em filela, na estrada
Lousada - Caíde, e apoio ao alargamento desta via.

BARROSASSTa EUL&UA - Apoio à construção do caminho
a servir o futuro jardim de inlncia, para muro de suporte em
Rebordelo e para pavimentação em Cabreiros; Apoio para a
construção do Centro Social e da condusão da sede do Grupo
Foldórico, e para o alargamento do cemitério.

BARROSASST0 ESTÊVÃO - Caminho entre a EN (St’
Margarida-Pousada) e Lustosa (Relógio).

BOIM - Pavimentações em Arcas e em S. Jorge; Terraplenagem
na Mata da Costa Apoio financeiro e logístico à compra do
autocarro da União Cultural e Recreativa; Apoio na sede da Junta
para instalação do infantário.

CAfDE - Pavimentações entre Almeida e EN 15, entre Feira
Nova e Lugar Novo e nos acessos à Escola C+S; Vedação da escola
de Estação.

CASAIS - Terraplenagem dos arruamentos do loteamento de
Covilhô; Beneficiação do rés-do-Chão da Sede dajunta para jardim
de inflincia.

CRISTELOS - Melhoramentos na pista de autocrosse Apoios
em pavimentações no Crasto e Barreiro, e em passeios na Rua
Joaquim Burmester.

CERNADELO - Pavimentações de arruamentos em Regadas e
Cruzeiro; Preparação de bermas para o alargamento da estrada
municipal desde Soutelo.

COVAS - Pavimentação entre a capela da Senhora do Amparo e
o Coração de Jesus; Apoio na ligação Igreja-Vmhais.

FIGUEIRAS - Vários arruamentos em Plaina; Apoio à
pavimentação do caminho de Sendão.

LODARES-PavimentaçõesemMdote,Pousada,Sousa, Bairros
e Roupas Terraplenagem para a sede da Junta

LUSTOSA - Terraplenagem do caminho de S. Gonçalo;
Fornecimento de materiais para a electrificação do largo da Igreja;
Beneficiação do jardim de infancia de S. Mamede.

MACIEIRA - Materiais para pavimentação em Cavadinha;
Arruamentos de acesso ao campo de futebol; Apoio no
melhoramento do adro da igreja; Apoio na adaptação do edificio da
antiga ecola para jardim de infi’incia.

MEINEDO - Apoio na construção de muros de suporte no
caminho entre a estrada nacional e o campo de futebol

NESPEREIRA- Pavimentaçõesno lugarda Bola , entre Cruzeiro
e Vila e em caminho transversal à recta de Lagoas; Apoios à
construção da sede da Junta e da Associação de Solidariedade

NEVOGIWE - Pavimentações no lugar da Mouta (junto à
escola do Campo) e do acesso à escola de Lagoas Apoio nas obras
do cemitério, em pavimentação na Boavista e em muros nos
caminhos da Randinha e Bouça.

NOGUEIRA - Alargamento no lugar do Campo;
Pavimentações em Vassoural e do caminho do Outeiro; Subsídio
para a instalação de parque infantil.

ORDEM -Abertura e pavimentação entre a estrada nacional e o
Cruzeiro; Terraplenagem entre Ranhó e Sousela, e Ranhó e
Silvares; Terraplenagem para ampliação do cemitério; Apoio ao
caminho de Real e à pavimentação do largo da Igreja.

PIAS - Apoio para o caminho em Ouriçais, Maquinaria para o
caminho entre Moutados e Igreja; Apoio para execução depasseios
no cemitério e de muros no largo da Igreja; Apoio à sede da
Associação RecreativaeCulturalenacomprade terreno paracampo
de jogos.

SANTA MARGARIDA - Terraplenagem e constnução de cabca
para pavimentação entre a EN e Piage (S. Miguel); Materiais para
o caminho da casa do Outeiro; Subsídio para instalação do parque
infantil.

SILVARES - Terraplenagem entre Mós e afreguesiada Ordem;
Pavimentação em Cancela Nova.

S. MIGUEL-Aberturaepavimentação parcial entre o cemitério
e a EN, em Santa Margarida Apoio na execução do pontão sobre
a ribeira de S. Miguel.

SOUSELA - Abertura entre a estrada municipal e o cemitério;
Aberturaentrea IgrejaeValteiro;Apoiopara muros e pavimentação
em Bouça de Cima; Apoio para muros em Ferrugela; Apoio à
Colectividade Recreativa de Acção Cultural (CRACS).

TORNO - Pavimentação da ponte de Poldras e parte do
caminho do Reguengo; Pavimentação entre a estrada municipal e
o lugar de Banjeiro; Apoio para muros de suporte em Vinha e no
Xisto; Apoio na construção dos caminhos de Poço de Fora e da
Boavista; Apoio à construção da sede do Rancho Foldórico.

VIIÀR DO TORNO - Apoio à construção do caminho de
Alves Construção do refeitório do jardim de infancia de Soutelo.

OBRAS DIGNIFICAM A VILA
Os arranjos urbanísticos dignidadeprópriosdeumasedede face do centro urbano, com

executadosnaVilaestãoadotá-ladas concelho. aumentos das zonas de
infra-estrutuias básicas de que há Apesar dos incómodos causados, estacionamento, remodelação da
muito carecia, proporcionando-lhe, mas que, naturalmente, são rede eléctrica, escoamento de águas
ao mesmo tempo, o acolhimento e a inevitáveis, é possível verificara nova pluviais, saneamento básico e, para
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PRINCIPAIS OBRAS EFECTUADAS NAS FREGUESIAS COM O APOIO DA CÂMARA
(12 Semestre de 1993)

Separadores junto à Preparatória: maior segurança para os alunos

INVESTIMENTOS NA REDE VIÁRJA
investimentos têm sido vultosos, em pelaCâmamdeumdlindroedeuma -

--

grande parte resultantes da pá carregadora, que têm sido constantemente disponibilizados
metodologia seguida pelo Executivo permanentemnente utilizados, pelo para a abertura e rectificação de
de transfrir para as Juntas que o investimento efictuado está a estiadasecaminhos nas mais diversas
competências e meios técnicos e ser ao máximo rendibilizado, e com freguesias, e fiz supor que, até ao final
financeiros, e cujos resultados são natural poupança de tempo e do corrente ano, o apoio da Câmara
francamente animadores, dinheiro, e de uma muito maior àsJuntas poderá triplicarem relação

Nessesentidoseinseriuaaquisição celecidade na execução das obras, a anos anteriores (verpdg 5).

Variante à EN Ribas-Novelas já em PIDDAC
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Numa clara intenção de
prevenção de acidentes, tem o
pelouro de Trânsito da Câmara de
Lousada continuado a fornecer
sinais de trânsito a diversas
flegsiesias, elevando-se já a 900 o
número de sinais colocados desde o
início do mandato, num
investimento superior a 2 500
contos. Apenas duas das 26
freguesias não solicitaram qualquer
tipo de sinais.

A delimitação das confrontações
entre as freguesias e com os
concelhos vizinhos esteve na base da
distribuição de placas reflectorizadas
com o respectivo nome e símbolo da
CEE Reflectorizadas são, também,
as placas com setas indicativas de
lugares, serviços públicos e outros
pontos de interesse, cujo montante,
de acordo com o vereador do sector,

Jaime Moura, rondou os cinco mil
contos, e que igualmente já flamm
distribuídas, preparando-se, assim, a
divulgação no âmbito do Turismo
(ver texto napágina 8).

Entretanto, já fbi aberto concurso
limitado para o fbmecimento de
abrigos a várias freguesias, cuja
ausência é notória.

Naáreada Vila, todas as ruas irão
receber, até ao final ano, placas
identificativas, sendo igualmente
atribuídos números de polícia nas
principais artérias.

Duas figuras locais de prestígio
vão passar a designar duas ruas de
lousada. Trata-se de Hans Isler,
benemérito e pioneiro da indústria
têxtil, e Gorgel do Amaral, homem
do teatro e da cultura, ambos já
falecidos, e cuja homenagem é da
maior justiça.

Projectos em estudo

ÁGUA AO DOMICÍLIO EM
TODAS AS FREGUESIAS
A Câmara quer, no futuro, assegurar o abastecimento

domiciliário de água a todo o município. Nesse sentido, já procedeu
à abertura de concursos para a elaboração de projectos
respeitantes às zonas Nascente e Norte, sendo, respectivamente,
de 11 mil e de 13 mil contos as bases de licitação. Além disso, as
correspondentes candidaturas seguiram para apreciação da
Comissao de Coordenaçao da Regiao Norte, tendo em vista a
eventual comparticipação dos fundos estruturais da Comunidade
Europeia, sem os quais, alias, o empreendimento sera
praticamente Irrealizável a médio prazo.

A soluçao para a zona Nascente esta encontrada uma
prospecção há tempos realizada numa aluvião do rio Sousa
permitiu concluir que o fornecimento decorrena sem perturbaçoes
as freguesias envolvidas. Cemadelo, Tomo, Vilar, Caide, Aveleda e
Macieira.

Relativamente à parte Norte, as hipoteses sao rnultiplas e no
devido tempo as opções serão tomadas. Contempladas seriam
Sousela, Lustosa, Barrosas Santa Eulalia e Barrosas Santo
Estevão, dispondo já parcialmente esta ultima freguesia de
abastecimento domiciliário.

De resto, a área da Vila já se encontra servida por uma rede
capaz, enquanto que para a zona sul o fornecimento, a partir de
captaçoes no rio Tamega, brevemente vai ter inicio Tudo isto
porque o reservatório de Arcas, adjudicado por quase 30 mil contos,
vai começar a ser construido, funcionando como reforço ao centro
urbano e como unidade de abastecimento a Boim e Nespereira, ao
passo que o reservatorio de Lodares, embora mais atrasado, se
encontra bem encaminhado, estando o local já acordado.

Entretanto, nsana altura em que vanos mimicipios do Pais sao
notícia por alegada má qualidade da água, é justo referir todo o
empenho colocado pela Câmara de Lousada na defesa da saúde e
qualidade de vida da população. O vereador do sector, António
Mesquita, salienta o «grande trabalho realizado na Estação de
Tratamento de Águas, com a limpeza e desinfecção da mina e da
conduta até ao Loreto, operação que envolveu «grandes meios
humanos». Por outro lado, os protocolos estabelecidos com o
IAREN, de que o município é sócio-fundador e membro dos corpos
gerentes, e com a Faculdade de Famiácia permitem uma análise
permanente, a que se vai juntar a Instalação de equipamento para
um melhor controlo de cloragem. No entanto, e com todas as
garantias, António Mesquita afirma que «a água é de muito boa
qualidade».

Neste contexto, também, se insere a campanha do poupança
levada a cabo. Apesar de, este ano, não serem adoptadas as
medidas restritivas e penalizadoras de gastos excessivos, nunca
será despropositado alertar para a exigência de um consumo
racional da água pública, pelo que se mantêm em vigor as
proibições oportunamente anunciadasí eliminação de lavagem de
ruas, redução do n(msero de regas de zonas verdes, lavagem de
automóveis, entre outras atitudes de consumo desnecessário, e
que serão passíveis de multa a fixar pela Câmara.

Ainda a nível de trabalhos para uni melhor abastecimento às
populações, António Mesquita mencionou o furo artesiano
executado no lugar de Baixinho, em Barrosas-Santa Eulália, que
velo suprir uma carência desde sempre sentida. A mesma solução
foi adoptada em Oitava (Aveleda), devido a um litígio com um
propnetario que impedia o acesso da agua ao fontanario. Neste
momento, também o lavadouro recebe água em abundância,
estando, inclusive, a ser estudada a colocaçao de um reservatorio
para servir os moradores daquele lugar.

Praticamente toda a área da
Vila está dotada de saneamento
básico. A única excepção até ao
momento é a zona do Loreto,
mas a terceira fase da ampliação
da rede vai contemplar essa área
dentro de dias, terminados que
foram os trabalhos com
plementares realizados nas Ruas
de Santo António e de Albnso
Quintela e numa parte do lugar
da Boavista.

Os efluentes do Loreto serão
canalizados para uma estação
elevatória a construir em
Marecos e daí encaminhados
para a Estação de Tratamento de
Águas Residuais ( ETAR) da
Vila, que assim será rentabilizada
ao máximo. Aliás, nessa mesma

A Vila de Lousada continua a
fornecer uma imagem de asseio,
agora reforçada pela distribuição de
meia centena de recipientes de
polietileno de 110 litros, aplicados
em suportes octogonais pelos mais
diversos pontos do centro urbano.
Uma medida que, dada a eficácia
com que se estáa revestir, poderá, a
médio prazo, ser estendida às
freguesias.

Por outro lado, os prometidos
vidrões já foram instalados, o que
veioperrnitiraselecçãodovidropant
posterior recidagem. Isto para além
do reforço em 60 contentores
atribuídos às Juntas de Freguesia.

Ainda no âmbito do pelouro do
Ambiente, da responsabilidade do
pmf. Luís Pinto da Silva, saliência
para o embelezamento da Avenida
Sá e Meio, através da plantação de
um apreciável conjunto de árvores,
que, conjuntamente com o
melhoramenro estrutural
empreendido naquela artéria, a veio
valorizar significativamente,

passando a constituir uma zona
residencial por excelência.

Igualmente no capítulo da

AUTARQUIA INVESTE NA
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

Além do projecto para a zona Nascente do município

REDE DE SANEAMENTO ABRANGE TODA A VILA
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perspectiva, e pelo mesmo
processo, a ETAR
presentemente ao serviço do
Bairro Dr. Abílio Moreira será
desactivada. Entretanto, os
efluentes provenientes dazona da
Escola Secnndária estão já a ser
drenados também para a estação
geral de tratamento, conforme
sublinhou overeadordopelouro,
António Mesquita.

O mesmo responsável referiu—
se ainda à necessidade de os
munícipes começarem a solicitar
as ligações domiciliárias, que,
aliás, são obrigatórias, pelo que o
contacto com os serviços da
autarquia deve ser feito o mais
rapidamente possível, afim de os
pedidos serem satisfeitos em

-

prazosrazoáveis. António
Mesquita congratulou-se,
igualmente, pela solução
encontradaparao loteamento da
Boavista, um problema que se
arrastava há muitos anos e que
agora conheceu solução, através
defossassépticasconstruídaspela
Câmara

No tocante a outras regiões do
município, merece especial
saliência a abertura do concurso
para a daboração do projecto
paraazonanascente, englobando
apovoaçãodaSenhoraAparecida
e as freguesias de Torno, Vilar,
Cernadelo, Caíde Aveleda e
Macieira. Onze mil contos foi a
base de licitação. A Câmara
submeteu, entretanto, a

respectiva candidatura ao novo
Quadro Comunitário de Apoio,
cujo financiamento será decisivo
para a execução desta obra, cuja
envergadura representa um
investimento de muitos milhares
de contos.

Por outro lado, já em
Setembro, e por administração
directa, deverá arrancar a
ampliação e remodelação da rede
de saneamento da Senhora
Aparecida, de modo a fechar o
núcleo urbano ainda não
abrangido, com os esgotos a
serem canalizados para a mmi

ETAR existente.

HIGIENE PÚBLICA DEFENDIDA
arborização, beneficiadas foram as Bota e outras, com referência ainda De destacar, ultimamente, as
Avenidas Amaro da Costa, para a oferta de centenas de árvores jardinagens, de certo vulto, na
Humberto Delgado, Mário Soares no âmbito das comemorações do Escola C+S de Caíde, Avenida
(junto à Secundária), Ruas da Dia Mundial da Floresta, plantadas Paroquial de Lustosae um pequeno
Constituição (junto ao Senhor dos pelos recintos escolares de todo o recinto do bairro Dr. Abílio
Aflitos), Santo André, Estrada da município. Moreira.
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Mais de 2.500 contos em sinalização rodoviária Ajardinamento da Avenida Paroquial de Lustosa: Câmara sensível ao Ambiente
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Com vista à criação da Zona de
Turismo do Vale do Sousa, vários
trabalhos têm vindo a ser
desenvolvidos- ealguns estão jáem
execução, com financiamento dos
fundos comunitários.

«Penso queoempenhodetodos
os vereadores de Turismo está a
produzir um trabalho que

Jaime Moura, vereador
com o pelouro da
Electricidade da Câmara de
Lousada, não está satisfeito
com a EDP. Apesar de
algumas obras estarem
concluídas, «de modo algum
vieram colmatar as enormes
carências existentes em
diversas freguesias, casos
de Nespereira Meinedo,
Nogueira, Senhora Apa
recida e outras».

Com efeito, vários
quilómetros de redes
encontram-se nas mesmas
condições de há 20 anos e em
vários sítios é difícil ligar um
frigorífico ou uma televisão, e
muito menos conseguir água
de um poço.

« Conhecedores da trans.
formação actualmente em
curso na EDP, e dos cortes
orçamentais a que tem sido

finalmente poderá desenvolver
turisticaniente toda a região e dar a
conhecer todas as suas
potencialidades» - diz Jaime
Moura, responsável por aquele
pelouro na Câmara de Lousada.

Com o logotipo TERRAS
VERDES já criado, com a
elaboração de desdobráveis e

sujeita, entendemos contudo
que o abandono a que o
concelho foi votado ao longo
de vários anos merece um
tratamento diferente, de
modo a colocá-lo a par de
outros que não sentem este
tipo de dificuldades » -refere
Jaime Moura, acrescen
tando que «a Câmara tem as
suas contas em dia com
aquela entidade e tem
colaborado com máquinas e
mão-de-obra para alguns
trabalhos serem mais
facilmente concretizados,
para além da comparti
cipação monetária».

Os graves problemas de
Lousada prendem.se, sobre
tudo, com a necessidade
premente de vários postos de
transformação, e após a sua
conclusão, uma vez que
estão criadas as condições,

proceder à
substituição ou
construção de
novos ramais que
alimentem e levem a
luz aos locais mais
carecidos.

Para se ter uma
ideia das neces
siades existentes,
um inquérito feito
através das Juntas
de Freguesia do
concelho, soli
citando a indicação
das quatro maiores
carências em
termos eléctricos, a
concretizar-se por
parte da EDP, teria
custos superiores a
50 mil contos, não
contabilizando com
a mão-de-obra
necessária.

Englobados na Associação de
Municípios doValedoSousa, estes
seis concelhos adoptaram uma
solução que possa servir, de uma
forma abrangente, os interesses da
região, para, em conjunto,
divulgarem as suas virtualidades,
atrair turistas e captar investidores,
sobretudo do ramo hoteleiro.

No que a Iousada diz respeito,
Jaime Moura garante todo o apoio
à nova estrutura. Embora
afirmando não ser responsável
pelos atrasos verificados na
elaboração do projecto para o
parque de campismo - cujos
teirenos estão praticamente todos
adquiridos pela Câmara - e no
levantamento topográfico para a
praia fluvial de Pias-Aveleda, bem
como pelo impasse surgido com a
praia da freguesia de Casais,
assegura que tudo fará «para que
até ao final do ano se concretize».

Um posto de turismo no centro
da Vila aguarda também a
indicação dos técnicos sobre a sua
melhor localização e respectivo
projecto.

A Cãmara já
despoletou o processo
tendente à construção
de mais uma Escola C+S
(Ciclo e Secundário),
desta feita para a
freguesia de Lustosa,
para a qual irá sujeitar
uma candidatura ao
PRODEP (Programa para
o Desenvolvimento da
Educação em Portugal).

Além desta povoação,
seriam igualmente a
brangidas Sousela,
Barrosas-Santa Eulália e
Barrosas - Santo
Estêvão, pelo que, uma
vez implantada, ficaria
definitivamente
solucionada a questão
do parque escolar do
município.

Por outro lado,
verificando-se uma so
brelotação dos esta
belecimentos de ensino
de Caldas de Vizela, para
onde os alunos de maior
parte daquelas fre
guesias são pre
sentemente encami
nhados, e considerando
os elevados encargos
em termos de trans.
portes escolares, a
construção de uma nova
escola responderia
também a estes
problemas, tanto mais
que o número de
estudantes existentes
igualmente a justifica
em pleno.

Entretanto, foi defi
nitivamente entregue à
Câmara a Escola C+S de
Caíde, num acto
caracterizado, à
semelhança de quando
da entrega parcial, por
rasgados elogios de
responsáveis da Di
recção Regional de
Educação do Norte à
forma empenhada como
a autarquia se envolveu
na execução desta infra-
estrutura.

ACâmarade Lousada solicitou ao
Ministério da Educação a celebração
de contratos-programa para a
construção das piscinas municipais e
do pavilhão gimnodesportivo da
Escola C+S de Caíde, tendo, para o
efeito, elalxuado um memorando
justificativo da necessidade de
implantação de ambas as infra-
estruturas. No mesmo documento
era ainda fundamentada a urgência
dacobertuns do pavilhão do Centm
Cultural e Desportivo de Barrosas-
Santa Eulália. No entanto, ainda não

foi recebida qualquer resposta...
Mas o arranque das piscinas

municipais poderá ocorrer ainda este
ano, tendo a autarquia dotado uma
rubrica orçamental. Por outro lado, a
candidatura ao novo Quadro
Comunitário de Apoio já foi
instruída

O local para a sua implantação
reúne condições invulgarmente

favoráveis, pois, além de se situar
dentro tIa Vila, numa área arborizada
com cerca de 1600 m2, insere-se na
projectada Zona Desportiva, em que
seinduiriamoacojalEstídioMunici
paI e os futuros campo de treinos e
court» de ténis, situando-se no seu
prolongamento o actual pavilhão
gimnodesportivo.

O terreno previsto tem uma área
total deseis mil metiosquadncdos,a
ocupar com uma construção de área
de2. 600 m2,disididapordoispisos,
com piscina coberta e aquecida (com

bancada ligeiramente acima do plano
de água), restaurante e espaço para
exposições.Aiestanteáxeaédestinada
a piscinas descobertas, com tanque de
aprendizagem e cliveisos escorregas e
equipamentos de animação aquática

De referir que o estudo prévio
recolheu já o parecer de diversas
entidades, nomeadamente o RIID
(Rede de Investimentos em Infra-

estruturas Desportivas), Direcção
Geral de Turismo e Serviço Nacional
de Bombeiros.

No respeitante ao pavilhão da
EscolaC+S de Caíde, que nem sequer
consta do projecto inicial, a Câmara
desde sempre considerou a sua
ausência como amputação para a
formação integral dos alunos eparao
seu pleno desenvolvimento psicomo
tor. De referir que o número de
estudantes daquele estabelecimento
deverá passar dos 300 do último ano
lectivo para mais de 700 já este ano.

O esforço da Câmara na
construção da Escola foi, por outro
lado, reiteradamente, reconhecido
pelo Ministério daEducação,equese
traduziu, por exemplo, no
desbloqueamento imediato dos 120
mil contos correspondentes à
comparticipação da autarquia na
obra, adjudicadapor345 700 contos.

ZONA DE TURISMO DO VALE DO SOUSA
mapas por concelho, roteiro de
toda a zona e a sua progessiva
distribuição, os concelhos de
1_ousada, Felgueiras, Paços de
Fei-reira, Castelo de Paiva, Penaflel
e Paredes, que constituem esta
zona de turismo, passarão
concerteza a receber mais
visitantes.

ESCOLA
Piscinas Municipais e Polidesportivo em Caíde

CÂMARA PROPÔS CONTRATOS-PROGRAMA

Torre dos Mouros, em Vilar: património concelhio vai ser potenciado

CÂMARA EXIGE MAIS DA EDP
Zona de expansão da Vila: piscinas ainda poderão arrancar este ano

Cabina em Meinedo: há locais sem
energia para os electrodomésticos.

DESBLOQUEADO LOTEAMENTO DE CASAIS
A venda em hasta pública dos lotes da urbanização de Covilhô, em Casais,

foi a excelente solução encontrada pela Câmara para um impasse que se
vinha arrastando desde há longos anos, e sem solução aparente.

Eram 23 os lotes de terreno, com áreas que variam entre 775 e 3.676 m2,
sujeitos à arrematação, indo as bases de licitação dei. 886$00 a 9.1 90$00.

Em virtude de nem todos terem sido vendidos, nova hasta pública será
levada a efeito em 10 de Setembro, pelas 15 horas, nos Paços do Concelho.
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A educação tem sido uma das
prioridades da Câmara de Lousada,
com a canalização de significativos

apoios financeiros, logísticos e
humanos. E tudo se desenvolve desde
o pré-primário ao ensino superior...

A rede de jardins de infãncia foi
aumentada com a abertura de quatro
estabelecimentos: Alvarenga, Lagoas,
Boim eS. Maniede, cate último a ser
entregue à paróquia de Lustosa, num
total de quase uma centena de
crianças. Outros estão em perspectiva,
e apenas razões burocráticas têm
impedido o seu funcionamento.

A nível do 1’-’ cido, os investimentos
continuam a ser elevados. Destaque
paraarecupeiaçáoeampliaçáodaescola
de Sub-Ribas, em Meinedo, que, com a
preciosa ajuda da Comissão de Pais, se
tomou num edificio modelar. Obras
também na escola do Monte (St”
EuláliadeBarrosas),comabeneflciaçáo
do refeitório, do logradouro e
escoamento de águas pluviais,

culminandocomaexecuçáodeurn furo
artesiano para o abastecimento de água
finalmente se processar sem
perturbações. Beneficiação também na
escola de Cruzeiro 1, em Nespereira:
após a colaboração dos pais na
construção do refeitório, foi mais
recentemente pnxedida à recuperação
geral do edificio edo logradouro. Uma
série de trabalhos foram ainda
realizados na escola de Avelada, através
da abertura de nova área de acesso e
construção de ancxos para lenha e
arrumos.

Do2” e3°cidos,bemcomodo
Secundado, esta edição do Boletim
Municipal faz menção do inequívoco
empenho da autarquia. Todavia, será
oportuno referir as despesas em
transportes escolares, cujos montantes
são elevadíssimos,elevando-se,
provavelmente, a 123 mil contos no
próximo ano lectivo. Mesmo assim, e
em resultado da compra dos autocarros
pela Câmara, haverá uma

mização próxima dos 45 mil contos.
No tocante ao ensino universitário, e

consumado o malogro pelo Governo
do funcionamento dos cursos do
ISDUL (Instituto Superior Douro
Sul), previstos para Lousada, a Câmara
já acordou com a mesma entidade no
processo de criação de uma Escola de
Enfermagem.

Entretanto, seis estudantes do
município matriculados em cursos
superiores foram contemplados com
bolsas deestudo: duas no valorde 100
contosequatmde50contos.Poraquela
ordem, os beneficiados foram Graça
Carvalheiras (Gestão de Empresas na
Universidade da Beira Interior), Paula
Manuela ( Faculdade de Letras do
Porto), Olga Manuela (Contabilidade
na Portucalensede Penaflel), Rui Silva
(Letras do Porto), Ana Cândida
(Gestão de Empresas na Universidade
do Minho) e Rui Magalhães
(Universidade de Trás-os-Montes, em
Vila Real).

A Câmara está a organizar,
wante o Verão, as 1!s Jornadas
Desportivas como forma de
ocupação dos tempos livres das
crianças, sendo já cerca de 60 o
número de participantes, orientados
por um professor habilitado.

Assim, 5 alunos com Idades
entre os 6 e oslO anos têm vindo a
praticar ginástica desportiva,
preparando-se desta forma para a
entrada na Escola Preparatória.

Outro grupo entre 11 e os 16
anos, desenvolve aprendizagens nas
modalidades de andebol,
basquetebol e voleibol.

A animação deccise no Pavilhão
Gimodesportivo , com inscrições

gratuitas, havendo a perpectiva do
prolongamento mesmo após o início
do ano lectivo.

Por outro lado, a Câmara também
contratou uni monitor para a criação
de uma escola de patinagem e de
hóquei em patins, que iguaknente
está a registar apreciável afiuência
A participação é gratuita e é dWigida
a crianças e jovens de ambos os
sexos, deconendo as actividades no
Pavilhão MunicipaL

O vereador do Desporto, prof.
Eduardo Vilar, sublinhou que o a
autarquia está a preparar, pausada,
mas decisivamente, condições para
uma profunda dinamização
desportiva, pensando sobretudo nas
crianças e jovenso.

Os pelouros do Am
biente e da Educação
levaram o teatro « Tudo
Limpinho» a todos os
alunos das escolas
primárias0O pelouro da
Cultura organizou
entretanto uma confe
rência com o escritor
Fernando Guimarães
sobre o poeta lousa
dense Alvaro Feijó, o
lançamento do livro de
Moquinhas, uma
sessão de poesia com
Agostinho Caramelo e
espectáculos de teatro
em Pias e em Meinedo

Facto indesmentível é a melhoria
de qualidade da feira de Lousada,a9
e 25 de cada mês. O vereador do
sector, Francisco Barbosa,
congratula-se pela nova situação,
sublinhando o interesse de maior
número de comerciantes em aqui
instalar o seu posto de venda.

Após a organização há tempos

empreendida, a fiscalização passou a
estar a cargo da Polícia Municipal,
cuja competência é largamente
reconhecida.

Igualmente foram salva
guardadas as condições higiénicas
dos artigos de panificação e
pastelaria, que passaram a ocupar os
espaços para o efeito reservados no

Mercado Municipal.
Mercado que, por sua vez, con

tinua a registar elevada
concorrência, tanto mais que todas
as lojas foram arrematadas, e cuja
diversidade de artigos, aliada às
excelentescondições das instalações,
não fàz surpreender a crescente
afluência de público.
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EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE CRIANÇAS
PRATICAM
DESPORTO
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FEIRA GANHA QUALIDADELOUSADA
ADERE AO

LEADER
O município de

Lousada aderiu ao
Projecto LEADER,
juntando-se assim a
Felgueiras e Paços de
Ferreira no agrupa
mento «Terras do
Sousa», coni os quais
já participou em dois
certames, um dos
quais em Cuba, no
Baixo Alentejo.

Enquanto se a-
guarda a aplicação do
LEADER II, pro
vavelmente só no
próximo ano, estão em
perspectiva novas
acções e vários
projectos no âmbito
deste programa, liga.
do sobretudo à
recuperação de monu
mentos de interesse
histórico e de casas
para turismo de
habitação.

VERÃO CULTURAL CONFIRMA EXPECTATWA
O programa deste ano do «Verão Cultural confirmou a expectativa com que era aguardado: além do espaço para

a pintura e a poesia, urna animação variada e distribuída quase diariamente porjulho e Agosto, com manifestações
musicais para todos os interesses, de bastante qualidade e sem encargos significativos para a autarquia, mobilizou a
população nas aprazíveis noites junto ao monte do Senhor dos Aflitos.

O professor Eduardo Vilar, vereador da Cultura e principal responsável pela iniciativa, sublinha « a grande aposta
junto dos agrupamentos concelhios, em que nenhum foi esquecido, criando-se assim a oportunidade de conhecer os
talentos que vão surgindo ou se vão consagrando «. Uma partilha do pulsar do movimento artístico concelhio.

No âmbito das exposições de pintura, duas estreias: a da profo Celeste Marques, residente na Ordem e natural de
Caíde, que aproveitou também paralançaro seu primeiro livro de poemas - O Grito do Pássaro o; e Maria Inês, natural
da Ordem e residente no Porto que teve finalmente a justa oportunidade de divulgara sua arte na terra natal.

Mercado continua concorrido

FICHA TÉCNICA
VENDA AMBULANTE ESTÁ REGULADA

A venda ambulante passou a estar sujeita a regras próprias, numa atitude que o
vereador do pelouro das Feiras e Mercados considera de extrema oportunidade, tendo
em atenção os crescentes problemas verificados ultimamente nesta área Para
Francisco Barbosa tratava se, igualmente, de uma questão de justiça, dado os
comerciantes devidamente licenciados estarem a ser claramente prejudicados por um
oportunismo a que urgia pôr cobro.

Nesta perspectiva, a Câmara aprovou um Regulamento, actualmente em audiência
prévia, para posterior ratificação da Assembleia MunicipaL Nos termos do documento,
só poderão exercer a actividade de vendedores ambulantes os Indivíduos que, nos
termos legais, tenham obtido autorização prévia para o exercício do comércio,
passada pela Direcção Geral de Coordenação Comercial e estejam munidos do cartão
de vendedor ambulante, de modelo oficial, obtido na Câmara, exceptuando se os dias
de festas municipais, em que será permitida a actividade mediante pagamento da
licença de ocupação do torrado Com esta excepção, e tambem dos dias de feira, a
venda ambulante fica proibida em todo o perímetro urbano da Vila, assim como em
tocais situados a menos de 500 metros de todos os edifícios públicos e religiosos do
concelho, bem ainda nos locais a menos de 50 metros dos estabelecimentos fixos com
o mesmo ramo de comércio.

Além disso, foi estabelecida a proibição de venda de um conjunto de artigos,
nomeadamente carnes, diversas bebidas, medicamentos, insecticidas, móveis,
tapeçarias, aparelhagens rad.oelectricas, instrumentos musicais, discos, ,materiais
de construção, veicutos automoveis, combustiveis e armas

As infracções constituem contra-ordenações puniveis com coimas de 200$00 a 50
000$00 em caso de dolo, e até 25 contos em caso de negligência

De notar que a distribuição domiciliária de pão, leite e outros géneros e artigos
alimentares por conta de comerciantes com estabelecimento montado, bem como a
venda de lotarias, jornais e revistas, não estão sujeitas às disposições deste
Regulamento, salvaguardados os aspectos de higiene quanto à distribuição dos
géneros alimentícios.
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