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PASSOS DO CONCE[IIO

TEMPO
DE ESPERANÇA

Terminado que está o ano de
1992, não podemos deixar de nos
congratuiar pelo conjunto de
realizações levadas a efeito nestes
últimos 12 meses.

Discriminar todas as iniciativas
tomadas pela Câmara seria,
naturalmente, enfadonho, apesar
de o avanço que o Município veni
registando ser resultado, precisa
mente, do esforço permanente
que, dia a dia, hora a hora, temos
dedicado à causa colectiva.

No entanto, estruturas como o
abastecimento de água, a entrada
em funcionamento da ETAR e
consequente ligação da rede de
saneamento, a escola C+S de Caíde,
que já abriu as suas portas, as
novas escolas primárias de
Macieira, de Nevogilde e de
Cristelos, a aquisição da Estofex e
a repavimentação dos arru amen
tos na área da Vila, não podem ser
ignorados. E não só pelos
montantes dos investimentos,
dado que o benefício público
desses equipamentos é bem mais
difícil de quantificar.

Por outro lado, a inscrição do
IC-25 em PIDDAC abre excelentes
perspectivas de desenvolvimento,
e sem dúvida que constituiu uma
grande vitória da região.

Entramos agora no último ano
de mandato. Sem tentações nem

inibições, continuaremos a
trabalhar com o entusiasmo de
sempre.

Esperam-nos dificuldades, pela
austeridade imposta pelo poder
central às autarquias e pela
propropalada transferência de
competências, designadamente de
sectores para os quais as Câmaras
não se encontram prepara
das.Tudo isto a juntar ao conge
lamento dos fundos estruturais da
Comunidade Europeia...

Mas, movidos pela esperança e
com fé no futuro, vamos
prosseguir. Lousada merece!

O Presidente da câmara

Trata-se, de facto, de uma atraente
fonte ornamental e luminosa, cujo
enquadramento visual, por se situar
num local estratégico, vai ser objecto
das atenções, tendo , inclusive, já
despertado o interesse de outras
Câmaras.

Refira-se que a parte de
construção civil foi inteiramente
executada por administração directa,
num trabalho de qualidade elogiado
por vários sectores.

Todo o jardim da Shell está a ser,
entretanto, remodelado, dando,
assim, prosseguimento às obras de
repavimentação das principais
artérias do centro urbano. Melhores
condições de circulação paraveículos
e peões, zonas de estacionamento,
escoamentos de águas pluviais,
remodelação da rede eléctrica e
construção de caixas de saneamento
têm acompanhado cada empreendi
niento.

Devido a uma dotação suple
mentar na ordem dos 35 mil contos,
vai, igualmente, ser procedida a
unia intervenção de fundo nas

vêm colmatar unia grave lacuna, que
colocava em perigo a população
estudantil e restantes transeuntes. A
empreitada foi adjudicada por 10 mil
e 300 contos.

mo, no montante de 280 mil
contos.

Entretanto, os trabalhado
res daquela antiga indústria
de mobiliário vão reaver o
valor dos créditos originados
pela falência da empresa.
Tratava-se de um ponto, para
cuja resolução a Câmara
sempre lutou, esforço que foi
coroado de êxito.

Estão, assim, finalmente,
criadas condições para a
criação de um verdadeiro
pólo industrial, e afastada a
amargura de um eventual
desalojamento das empresas
que, entretanto, foram ocu
pando, a titulo precário, os
pavilhões devolutos.

Enquanto as obras de recu
peração das instalações vão,
brevemente, ter início, o
vereador do pelouro dos
Armazéns e Oficinas, António
Castro, aponta a possibilidade
da Câmara apostar no local a
melhoria das condições da-

Vila com nova face

FONTE LUMINOSA É ÚNICA NO PAÍS
A fonte cibernética,

implantada na Praça
da República, assume
características únicas
no País, e vem propor
cionar à Vila mais
beleza e dignidade.

Trabalhadores recuperam créditos

CÂMARA COMPROU A ESTOFEX
A Câmara iIunkialjá

procedeu aopagamenio dos

265 milcontos referentes à

aquisição do património

imobili4rio da ex-Estofex.

Recorde-se que o Tribu.

na! do Círculo Judkiiil de

Paredes reconheceu a

r
candidatura conjuntil apre

sentadapeha Câmara epela

AssociaçãoIndustrialcomo

a mais favorável, pondo,
assim, termo a um caso

que se arrastou durante

váriosanos, eem queforam

propostas diversas solu

ções.

Ií
Arruamentos: uma intervenção defundo.

Investimento ultrapassa 620 mil contos

Avenidas Sá e Meio e do Senhor dos
Aflitos.

Por outro lado, os arranjos
exteriores do pavilhão gimnodes
portivo e arruamentos de acesso

O valor do investimento a
realizar vai, contudo, ultra
passar os 620 mil contos, dada
a necessidade de obras de
recuperação e adaptação das
instalações (para onde estão
orçados mais de 316 mil
contos) e da correspondente

j elaboração de estudos e
projectos em que se prevê

uma despesa próxima dos 40
mil contos.

Apesar de o PEDIP finan
ciar 55% do total do inves
timento, ou seja, cerca de
324 mil contos, tornava-se
imperioso garantir o capital
complementar, que acabou
por ser assegurado pela
Câmara, com o recurso à
contracção de um emprésti

MELHOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA

quele departamento. Inclusi
vamente, afirma, com a dota
ção de áreas de apoio, designa
damente estação de serviços
e bombas de gasolina para a
frota municipal.

O vereador da Electricidade, Jaime Moura,
congratulou-se pela substancial melhoria
verificada na iluminação pública na área da
Vila e anunciou melhoramentos para as
Avenidas Sá e Melo e Combatentes da Grande
Guerra. Defendeu, por outro lado, o reforço
da iluminação em todas as ruas de acesso ao
centro da Vila, para ultrapassar os dese
quilíbrios actualmente existentes.

No tocante às freguesias, considerou que a
EDP não correspondeu às insistências por si
efectuadas nem àquilo “que as Juntas
pretendiam”. O responsável do sector
manifestou-se, todavia, esperançado numa
melhoria da situação para 1993, mas esclareceu
que a sua função é apenas de “elo de ligação”
entre juntas, Câmara e EDP, estando, por isso,
limitado na sua intervenção.

PARQUE INDUSTRIAL EM CAÍDE

O Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Sousa deu por

concluido o projecto para a construção de um parcfuê
‘ Industrial em Caide, junto a estrada nacional 1jf1el

Amarante).
r A opção da Câmara pelo local foi, em grande medida,

definida pelas acessibilidades de várias vias de comunicação,

dada a proximidade do nó de Castelões (IP-4), do futuro

entroto do IP-9 e da linha férrea do Douro.

ociaçio com os proprietariopara a

os vai, agora, ser lniciadaø

LOUSADA
COM VIA RÁPIDA

O Plano de Investimentos
da Administração Central
(PIDDAC), de 1993 inclui a
variante à estrada nacional
207 (Itinerário Comple
nientar n. 25).
Trata-se da via estruturante
que vinha sendo insisten
teniente defendida pela
Câmara de Lousada e pelas
suas congéneres de Fel-
guelras e de Paços de
Ferreira, dadas as possibi
lidades de acesso rápido ao
Grande Porto, designada-
mente aeroporto e porto
de Leixões.
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Os ensaios positivos realizados na
estação de tratamento de águas residuais
(ETAR) permitiram a entrada em
funcionamento da rede de saneamento
básico, que serve, praticamente, toda a
área da Vila.

Trata-se de uma infra-estrutura
fundamental, justificando, inteiramente,
o investimento de muitos milhares de

dos no município. Entretanto,
é de sublinhar que, pela

consequências do Verão.
Maior vigilância nos reserva
tórios e medidas racio
nalizadoras do consumo - que
a população compreendeu -

contribuiram para o forneci
mento finalmente se proces
sar em perfeita regularidade.

responsáveis da CcRN.

Este último congratulou-se
pelo andamento dos traba
lhos, dada a adjudicação ter
acontecido em 31 de Dezem
bro de 1990 e o PDM ter
ficado pronto precisamente
um ano depois, ou seja, dentro
do prazo inicialmente fixado
pelo Governo. No entanto, a
prorrogação entretanto decre
tada permitiu efectuar alguns
acertos.

Quinze entidades estão,
presentemente, a apeciar o
documento, seguindo-se um
período de 60 dias para a
CCRN se pronunciar. Deste

— modo, perspectiva-se que, nos
princípios de 1993, estarão
reunidas condições para o
inquérito público ter lugar.

Entretanto, o vereador do
pelouro do Urbanismo, Antó
nio Castro, voltou a sublinhar
a importância do PDM para a
protecção dos recursos natu

ao estabelecer uma disciplina
urbanística e um ordenamen
to do território, através de
regras bem definidas, é um
instrumento fundamental
para uma boa actividade e
gestão autárquica, pondo
termo ao imprevisto e à
improvisação.

António Castro, reuniu-se,
entretanto, com vários téc
nicos ligados à construção civil
para uma assimilação do
espfrito e avaliação das expec
tativas sobre o documento.

O responsável autárquico,
que vem apelando para uma
maior qualidade das constru
ções, a fim de o município se
afirmar como alternativa habi

tacional ao Grande Porto,
disse ser fundamental a
implantação de espaços
verdes e de zonas de lazer e
recreio para a promoção do
bem-estar dos habitantes.

“Temos a felicidade de
viver numa sede de con
celho e num concelho
ainda não prejudicados em
termos de urbanização” -

acrescentou.

Nesse contexto, anunciou
para breve a apresentação de
uma proposta ao executivo
camarário no sentido da
elaboração do Plano Geral de
Urbanização da Vila.

CÂMARA ALARGA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Está concluída a ligação entre os reservatórios

de Penafiel e de Lousada no projecto de abaste

cimento de água ao sul do munidpio, apartir de
captações no rio Tâmega. Presentemeiite, ultimam-
se osprojectos de construção dos reservatórios de
Boim e de Lodares.

t

PDMJÁ ENTREGUE...
A Câmara de Lousada procedeu, formalmente,

em meados de Setembro, à entrega do Plano

Director Municipal (PDM), na sede da Comissão

da Coordenação da Região Norte.

o presidente da tâmara, dr. Jorge Magalhães,

chefiou a delegação, compostapelo dr. Edmundo

Magalhães (responsável pelo Gabinete que

* elaborou o documento) epelo eng.2Adriano Santos

(elemento de ligação entre a Comissão de

- Acompanhamento e a Autarquia), e que foi

recebida pelos eng.°5 Landau e Oliveira Sousa,

Água do Tâmega para a zona sul do município...

O vereador do pelouro,
António Mesquita, perspecti
vou que, no próximo Verão,
pelo menos a área da Vila já

rais do município e para o seu
desenvolvimento criterioso e
sustentado.

De facto, o Plano Director,

primeira vez em muitos anos,
a área urbana não sofreu as

1. -*

...e do rio Sousa para a zona nascenie

possa receber a água resul
tante deste importante em

preendimento, um dos mais
vultosos de sempre realiza-

AVANÇAM LIGAÇÕES À REDE DE SANEAMENTO
contos num equipamento de evidentes
benefícios colectivos.

As ligações, que são obrigatórias, já
começaram a ser efectuadas (ler
extracto do regulamento no
suplemento desta edição) e a Câmara
solicita aos munícipes o contacto com
os seus serviços, a fim de os trabalhos
decorrerem de urna forma rápida e
organizada.

Entretanto, está a ser finalizado o
projecto de ampliação da rede de
saneamento na Senhora Aparecida,
cujos trabalhos serão levados a cabo no
decurso do ano de 1993. Do mesmo
modo, encontra-se em fase de
conclusão o projecto de saneamento
para a zona do Loreto, na área da Vila,
com ligação a efectuar à fossa colectiva,
a construir em Marecos.

Terriiório será disciplinado

E VEREADOR
DO URBANISMO PROPÕE PGU
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Com escorregas e restaurantes

PISCINAS COM ESTUDO
APROVADO

O estudo prévio de construção das piscinas municipais de
1ousada mereceu já o parecer favorável do RIID (Rede de
Investimentos em Infra-estruturas Desportivas) e da Direcção
Geral de Turismo, devendo o empreendimento ser brevemente
posto a concurso.

Por outro lado, estão a ser organizadas candidaturas com vista
aoflnanciamento da obra, cujo custo deverá ultrapassar os300 mil
contos.

Piscina coberta e aquecida (com bancada estrutura, a implantar nos terrenos anexos
para cerca de 300 espectadores), tanque de ao Estádio Municipal, e aos futuros “courts”
aprendizagem aquecido, equipamento de de ténis.
animação aquática, escorregas, restaurante A zona destinada ao empreendimento
conicapacidadeparaumacentenadepessoas, tem uma área total de cerca de 6 niil metros
espaços para exposições e actividades quadrados, sendo ocupada com construção
culturais, e uma vasta zona de aparcarnento de área de 2600 metros quadrados, dividida
automóvel compõem esta importante infra- por dois pisos.

PARQUE ESCOLAR
RENOVADO

.Dooniunicípio de um
:e0lais consentâneo com
Tladcs actuais, e no espírito da

aplicação dos novos progranias
curriculares, é o objectivo d
investimento que está a ser canalizad
para o 1. ciclo do ensino básico.

Deste modo, já foram efectuadas
obras de total recuperação nos edifícios
de Barrosas - Santo Estêvão, Santo
António - Casais, Cernadelo, Casais
Meinedo, Cruzeiro 1-Nespereira
Macieira (edifício antigo), Pias, Bairral
e Moreira- Sousela, Lustosa, Lodares,

1, ELaç e,Sanfins do Torno e
übseinedo, este com a

Comissão de Pais.

o.ouolatlo, de acordo com o
w1rdo pelouro, a Câmara tem
pa apoiar o funcionamento de
refeitórios, quer com obras de
adaptação, quer com a atribuição de
subsídios. O ardo Vilar
adiantou mesmo quec60% das
escolas já dispõemdeo condigno,
e, só no corrente antivo, vão ser
disponibilizados i contos para o
seu funcionamento.

Aliás, o montante dos subsídios, é, a
nível do a ciclo, bastante significativo:
para expediente - 286 contos; para
limpeza -516 contos; para aquecimento
- 10 contos por cada uma das 140 salas
de aula; para livros e material escolar
- 3 mil contos.

Entretanto, entraram já em
funcionamento os novos edifícios de
Macieira, Lagoas 2 (Nevogilde) e de
Cristelos, num total de 20 salas, dotadas
das mellores condições de ensino-
aprendizagem.

A Delegação Escolar, por outro lado,
agradeceu o financiamento de 250
contos, além dos transportes,
disponibilizados pela Câmara quando
da visita de estudo ao jardim zoológico
dc Lisboa do terceiro conjunto de
escolas que não havia sido ainda
abrangido.

-. ..

SUPI M N *
DINAMISMO DO MUNICÍPIO

IMPRESSIONOU
O GOVERNADOR CIVIL

O Governador Civil do Porto manfestowseprofundamente
impressionado com o desenvolvimento que o município de Lousada

vem conhecendo e garantiu intercederjunto do poder central
para a concretização de váriosprojectos, designadamente

aspiscinas municipais, o auditório e o alargamento da rede
de saneamento. Foi na visita de trabalho que, há alguns meses atrás,

efectuou ao nosso município, que o dr. Fernando Meiofelicitou
continuamente o esforço que, sobretudo a nível autárquico, está

a ser despendido, afirmando que 1ousada registou um crescimento
harmonioso, dotando-se de um conjunto de infra-estruturas que
transportarão apopulaçãopara o bem-estar e qualidade de vida

desejados. Na deslocação esteve acompanhadopela Vice-Governadora,
dr. Cândida Oliveira, epelopresidente do Centro Regional

de Segurança Social.
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SUPLEMENTO

Sessão de 26 / 6 / 92

- 1.! Revisão ao plano de actividades e 1. orçamento;

• Criação de dois lugares de carreira técnica-profissional (de
construção civil) de 2.’ classe;

- Criação de 4 lugares de motorista de pesados;

• Ratificação da execução de trabalhos a mais efectudos na
enipreitada de abastecimento de água ao sul do conceilio;

- Ratificação da deliberação da aquisição de rastos para máquinas
Buldozer Caterpillar, tipo D4;

- Ratificação da deliberação de adjudicação da reparação da
viatura Volvo, de matrícula FZ-48-23;

- Ratificação da deliberação da adjudicação da reparação da
máquina de rastos Buldozer Caterpillar, tipo D4.

Sessãode 25/9/92

- Fixação da percentagem de 1.3 da contribuição autárquica sobre
prédios urbanos;

- Lançamento de derrama de 10% sobre a colecta do imposto
sobre o rendimento de pessoas colectivas do ano de 1992;

- Ratificação da deliberação da Câmara da adjudicação, por ajuste
directo, de trabalhos a mais na obra “Abastecimento de água ao sul
do concelho”;

- Ratificação da deliberação da Câmara da adjudicação, por ajuste

directo, de trabalhos a niais na obra “Reparação e beneficiação do
edifício para instalação do D.T.F.”;

- Ratificação da deliberação da Câmara da adjudicação, por ajuste

directo, dos trabalhos a mais na obra “Pavimentação e beneficiação
de armamentos na vila de Lousada”;

- Ratificação da deliberação da Câmara da adjudicação, por ajuste
directo, da reparação de viaturas à firma “Auto-Reparadora Augusto
Gomes, Ld’ “;

- Alteração à Tabela de Taxas e Licenças;
- Moção da CDU repudiando a tentativa do Governo de transferir

novas competências para as autarquias (particularmenteno domínio
da acção social) e que por elas não sejam consensualmente aceites
no âmbito da Associação Nacional de Municípios.

O facto foi, aliás, continuamente salientado
pelos técnicos da Direcção Regional de
Educação do Norte e dos Equipamentos
Educativos que ali se deslocaram, e o
empenhamento da autarquia traduziu-se,
fundamentalmente, em disponibilização
financeira: 30% do valor da empreitada, que
rondou os 345 700 contos. Uma compar
ticipação penalizadora, atendendo às
limitações financeiras do município e a
critérios desiguais praticados pelo Ministério
com outras Câmaras.

Mas se o envolvimento da autarquia ainda
compreendeu o acompanhamento da obra e
apoio diverso, o esforço não vai terminar
aqui: a ausência de um pavilhão
polidesportivo foi considerado pelo
presidente da Câmara como amputação de

Educação, e com linhas arquitectónicas
bastante sugestivas. Refira-se que a entrega
do estabelecimento foi apenas parcial,
dado haver unia parte ainda em obras,
que, todavia, se encontra perfeitamente
delimitada, não interferindo com o normal
decorrer das aulas.

Depois de, no ano lectivo passado, ter
entrado em funcionamento o jardim de infância
de Alvarenga, é a vez de, este ano, a educação
pré-escolar se estender às freguesias de
Nevogilde, Boini e, provavelmente, Lustosa (S.
Mamede), Casais, Pias, Aveleda e Macieira.
Aliás, apenas dificuldades burocráticas têm
impedido de o alargamento não estar já
consumado.

O vereador da Educação, proL Eduardo
Vilar, revelou que outros pedidos já foram
avançados, pelo que, no próximo ano, a rede do
pré-primário deverá cobrir todo o município.
Nesse sentido, os serviços técnicos elaboraram
já um projecto-tipo de estabelecimento, bastante
funcional e numa agradável linha arquitectónica.

Com acção reivindicativa

CÂMARA PRESSIONA SAÍDA DAS FINANÇAS
A necessidade de melhor acomodação Nesse sentido já intentou uma acção Neste contexto, a Câmara entende

dos funcionários, a obrigar a uma reivindicativa para, de uma vez por que aquele departamento não pode
remodelação dos Paços do Concelho, todas, o problema ser resolvido, tanto continuar a usufruir de espaço a título

têm sido razões apontadas pela Câmara mais que a Direcção Geral de Contri- gratuito, não se interessando minima

para a ocupação do piso inferior, onde buições e Impostos já garantiu outras
mente por aqueles que, de facto, são
seus proprietários, vendo-se a edilidade

se encontram instaladas a Repartição de instalações há bastante tempo, obrigada a pagar rendas, quando tem
Finanças e a Tesouraria da Fazenda estranhando-se que ainda não tivesse instalações que poderia ocupar e
Pública, procedido à mudança. rendibilizar.

Escola C+S de Caíde já em funcionamento

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
ENALTECE ESFORÇO DA CÂMARA

Para aEscola C+Sde caíde ter
entrado em funcionamento no

passado mês de Outubro, com
cerca de 300 alunos, a câmara
desempenhou umpapel cruciah

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A Assembleia Municipal de Lousada deliberou favoravelmente sobre os seguintes assuntos:

Câmara Is vestiu 120 mil contos

unia estrutura pedagógica imprescindível ao
crescimento integral dos alunos. Mas as
diligências para a sua construção não vão
terniinar.

No tocante à Escola, trata-sede uni edifício
de um único bloco, coni dois pisos, inserido
num novo projecto-tipo do Ministério da

A. M. aprorou trabalhos a maIs no abastedmenlo de água

MAIS JARDINS DE INFÂNCIA

Jardim de Alvarenga: município aposta no pré-primário
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À semelhança de muitos
outros centros urbanos do País,
a área da Vila poderá, dentro de
algum tempo, vir a ser contem
plada com a instalação de
vidrões. Está também prevista a
colocação de recipientes de
polietileno de 110 litros para
substituir, parcialmente, os
deselegantes (e até certo ponto,
contraproducentes) contentores.

Nesse sentido vai uma
proposta que o vereador do
Ambiente, professor Luís Pinto
da Silva, apresentou brevemente,
ao executivo camarário, na linha
da melhoria das condições de
bem-estar da população, que tem
caracterizado aquele pelouro.

De resto, prosseguem, com o
mesmo entusiasmo, os trabalhos
de arborização e embelezamento
dos diversos espaços públicos,
sendo, no entanto, de lamentar a
destruição de muitas papcleiras
ao longo de várias artérias, numa
total ausência de respeito pelo

esforço alheio. Do mesmo modo,
é de condenar a danificação de
alguns jardins, culminada, em
certos casos, com o roubo de
plantas de valor considerável.

Bidões e contentores conti
nuam, entretanto, a ser distri

MERCADO COM QUALIDADE

O mercado municipal continua a registar
bastante afluência, ao ponto de as lojas
devolutas já terem siclo totalmente ocupadas,
uma vez que a única sobrante da última
hasta pública já tem compradores. Em boa
hora, pois, a Câmara decidiu concluir aquela
construção.

A feira, por seu turno, também melhorou
de qualidade. O vereador do sector, Francisco
Barbosa, congratulou-se pelo reordenamento
verificado e pela importante acção
fiscalizadora, que passou a ser exercida pela
Polícia Municipal.

Da responsabilidade de Francisco Barbosa
é, ainda, o pelouro das viaturas. A frota
automóvel continuará a merecer a melhor
atenção, depois de fortemente reforçada.
Várias reparações têm sido levadas a efeito
(ver em suplemento, pág. VIII), em ordem
à boa prestação de serviços. Entretanto,
alguns veículos vão ser adquiridos para
colmatar lacunas ainda existentes.

“TERRAS VERDES” PROMOVE TURISMO
Os municípios do Vale do Sousa irão, dentro em

breve, constituir-se em zona turística autónoma,
sob a designação de “Região de Turismo Terras
Verdes” - anunciou Jaime Moura, vereador da
Câmara de Lousada, acrescentando estar apenas
Castelo de Paiva excluído do projecto, dado já
pertencer à Região da “Rota da Luz”.

EM DEFESA DO AMBIENTE

Panorâmica do Vale do Meslo e andor da Senhora AparecWa. belezas naturais e cultura tradicional podem serfactores de promoção turística

Vlki à espera de ,‘ldrões

Inclusivamente, o logotipo já foi globalmente a região, e, posteriormente, trabalho será apreciado por um técnico
escolhido estando igualmente aprovado cadaum dos municípios. Nessaestratégia, ‘profundamente ligado” ao sector (o
um projecto no âmbito do PRORN está prevista a edição de desdobráveis, Dr. Luís Nunes da Ponte), e adiantou a

(Programa Operacional da Região Norte), mapas e roteiros, além de um disco elaboração de um dossier, já entregue na
no montante de 18 mil contos, para a alusivo à região e, eventualmente, de um Comissão de Coordenação da Região
produção de material de divulgação, hino concelhio. Norte, sobre possíveis acções a

Numa 1 . fase, o objectivo é promover Jaime Moura disse, ainda, que o desenvolver no nosso município.

buídos pelas freguesias, bem
como a remoção de algumas
lixeiras (como por exemplo a de
Romariz), a fim de a higiene
pública ser cada vez niais
defendida.

De salientar que, para uma

PARQUE DE CAMPISMO COM TERRENO GARANTIDO

completa funcionalidade na
recolha de lixos, o vereador do
pelouro defende a consagração
no Orçamento de 1993 da verba
necessária para a aquisição de
mais uma viatura, que, de facto,
é indiscutivelmente pertinente.

As negociações para a aquisição de terrenos do futuro
parque de campismo municipal estãopraticamente concluídas,
e algumas parcelas já foram escrituradas.

Trata-se de uma área de 30 mil metros quadrados, nas
freguesias de Cernadelo e Macieira, e localizada junto ao rio
Sousa.

O vereador do Turismo,Jaime Moura, disse que se o projecto
for executado a curto prazo, a primeira fase do empreendimento
poderia arrancarem 1993, contando, para isso, com o refórço
do orçamento do seu pelouro.

Ficou, entretanto, concluído o projecto da praia fluvial de

Casais, no rio Mesio, sendo, agora, aguardado o parecer dos
Serviços Flidráulicos, tendo em vista o início das obras no
próximo ano.

A praia fluvial de Aveleda e Pias está mais atrasada,
aguardando o levantamento topográfico.

Após salientar a atracção que a fonte luminosa, no centro
da Vila, vai constituir,Jaime Moura salientou a importância de
proporcionar maior animação àVila durante o Natal, justificando
assim as ornamentações luminosas, que novamente este ano,
abrilhantam a quadra, com a colaboração do comércio local.

SINALIZAÇÃO REFORÇADA
NAS FREGUESIAS

Equipamento de sinalização, placas reflectorizadas indicadoras de localidades, de
scrviços publicos e dos limites das freguesias, platas toponinuc1s e abrigos de
transportes publiws c vasto o conjunto de niatenal com que o pelouro do Trânsito,
dirigido por Jaime Moura, está e pretende contemplar as freguesias, com base em
levantamentos efectuados pelas Juntas.

Parte deste equipamento já foi entregue, outra começa a sê-lo e a restante o ano de
93 completará a distribuição.

Na Vila teve, entret tnto, lugar a instalaçío de niobiliario urbano, enquanto o
Regulamento de trânsito já conheceu a aprovação (ler na página V).

Jaime Moura, por outro lado, propôs o nome de Hans Isler para designar a Rua de
Santo André e manifestou-se concordante com a deliberação da Assembleia Municipal
em perpetuar o nome de Gorjel do Aniaral, sugerindo, para o efeito, a designação da
actual Rua dos Bombeiros.

O vereador do Trânsito anunciou, ainda, ir tomar medidas a fim de, brevemente, a
Vila ficar servida com números de polícia tendo, nomeadamente, em conta maiores
facilidades no âmbito da distribuição postal.
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Apesar do programa bastante
sobrecarregado, foi positiva a deslocação
do Presidente da Câmara a Macau, num
contributo para aproximar mais inten
samente daquele território os portu
gueses do Continente e Regiões Autó
nomas, quando faltam sete anos para a
transferência da sua soberania para a
República Popular da China.

O 6. Seminário Europeu para a
juventude, que, no último Verão,
decorreu em Londres, contou com a
presença de uma jovem de Lousada,
Tratou-se de Cândida Manuela Coelho
Garcês, de 16 anos, residente cm

A presença do dr. Jorge Magalhães
contribuiu, pois, para a valorização do
desenvolvimento regional, divulgação
do património cultural e turístico dos
municípios portugueses e transcendência
dos valores da cultura portuguesa - alguns
dos objectivos da Exposição Portugal na
Rota do Oriente, em cujo programa a
visita se inseriu.

Meincdo, e que, graças às excelentes
notas obtidas no 1O. ano na Escola
Secundária de Paredes, foi seleccionada
pela Câmara de Lousada, que colaborou
na iniciativa, pagando todas as despesas
de deslocação.

A Escola nova de Cristelos
acolheu um público atento
para assistir ao lançamento
dos livros “A Neta” e “Eu e os
Outros”, do médico de Paredes
António Mendes Moreira, e
que teve no escritor dr. Viale
Moutinho a sua intervenção
crítica. O Coro dos Professores
de Lousada animou o sarau
cultural. Recorde-se que, no
corrente ano, a Câmara já
havia pronunciado o lança
mento das obras do prof.
Fausto Quintas, e do livro
“Imagem”, do jovem lou
sadense Orlando Pinto
(“Moquinhas”).

EXPOSIÇÕES
CONCORRIDAS

Relação das últimas
exposições organizadas pela
Câmara Municipal, sempre
muito concorridas:

- Cartoonismo, de Onofre
Varela; (*)

- Grafites, de Rui Truta;
- Joalharia e ourivesaria

artesanal, de Agostinho
Mendonça; (*)

- Cerâmica, de Julieta Meio;
- Pintura, de Alberto

Campelo Ferreira;
- Colectiva de pintura e

cerâmica artística de Júlio de
Sousa Magalhães, Rui Mário
da Silva, Augusto Quintela e
Antonino Ribeiro; (4.)

- Pintura, de Paulo Barros.

(j Com a colaboração da Caisa Geral de
Depósitos.

ADL E CAL:
UTILIDADE
PÚBLICA

A Câmara deu parecer
favorável à declaração de
utilidade pública para a
Associação Desportiva de
Lousada e para o Clube
Automóvel de Lousada, cujos
processos estão a decorrer.

A substituição ao Estado e
o engrandecimento do
munícipio estiveram, entre
outras razões, na base da
decisão.

13 ÇLE1 M rvl LJ F’J 1 Cl F’ AL Q E L U SAL

PRESIDENTE EM MACAU... MENDES MOREIRA LANÇOU LIVROS

...E MELHOR ALUNA NA INGLATERRA

ARTESANATO

DIVULGADO

O artesanato de Lousada esteve

representado eni importantes

certames da região, com a
competência e a arte de alguns
dos nossos artesãos.

As feiras do sector em Mato

sinhos e Vila do Conde, aAgrival
e a Facitâmega foram ocasiões

privilegiadas para aquilo que
Francisco Barbosa, vereador do

pelouro das Feiras, considera
como “boas oportunidades
para a divulgação da nossa
riqueza variada de ofícios
tradicionais.”

30 JOVENS NA EXPO/92

Mendes Moreira e ViaJe Moutinho

Ao aderir à iniciativa do Comissariado monitores designados pela autarquia, os
Português para a Exposição Universal de jovens (seleccionados de acordo com as
Sevilha, a Câmara de Lousada proporcionou classificações escolares) deslocaram-se no
a3oestudantesdoconcdllioumainesquecível autocarro da Associação de Cultura Musical
experiência. Aco mpanhados de dois e integraram-se no desfile das comemorações

O concerto conjunto,
no Templo do Senhor
dos Aflulos, do Círculo
Porluense de Opera
e da Régie Cooperativa
Sinfoniafoi o
acontecimento
cultural mais sublime
do ano.
Sob a direcção
arlíslka do maestro
Manuel Iva Cruz,
foi interpretado
“Libera Me’
de Domingos
Bomletnpo.

do Dia de Portugal. Tiveram, ainda,
oportunidade de visitar os principais pontos
de interesse da Expo 92, de ofertar uma
medalha do concelho à hungria e de assistir
a um concerto de música moderna.

1
Director
Coordenador
Sede
Depósito Legal

1 Cornposiçao e impressão

&

1

O Presidente da Câmara ( dr. Jorge Magalhães);
O assessor de imprensa (prof. Luis Angelo Fernandes);
Câmara Municipal de Lousada — Teis. 8114 07 / 8; 8114 27 / 8; Fax 8114 21 — 4620 Lousada
N.’ 49113 / 91
Tipografia Maia e Menezes, 4560 Penafiel

Fotos a capa e contracapa gentilmente cedidas por “Fotografia Orpheu” - Lousada
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M:.lAL .

Com escorregas e restaurantes

PISCINAS COM ESTUDO
APROVADO

O estudo prévio de construção das piscinas municipais de
1ousada mereceu já o parecer favorável do RIID (Rede de
Investimentos em Infra-estruturas Desportivas) e da Direcção
Geral de Turismo, devendo o empreendimento ser brevemente
posto a concurso.

Por outro lado, estão a ser organizadas candidaturas com vista
aoflnanciamento da obra, cujo custo deverá ultrapassar os300 mil
contos.

Piscina coberta e aquecida (com bancada estrutura, a implantar nos terrenos anexos
para cerca de 300 espectadores), tanque de ao Estádio Municipal, e aos futuros “courts”
aprendizagem aquecido, equipamento de de ténis.
animação aquática, escorregas, restaurante A zona destinada ao empreendimento
conicapacidadeparaumacentenadepessoas, tem uma área total de cerca de 6 niil metros
espaços para exposições e actividades quadrados, sendo ocupada com construção
culturais, e uma vasta zona de aparcarnento de área de 2600 metros quadrados, dividida
automóvel compõem esta importante infra- por dois pisos.

PARQUE ESCOLAR
RENOVADO

.Dooniunicípio de um
:e0lais consentâneo com
Tladcs actuais, e no espírito da

aplicação dos novos progranias
curriculares, é o objectivo d
investimento que está a ser canalizad
para o 1. ciclo do ensino básico.

Deste modo, já foram efectuadas
obras de total recuperação nos edifícios
de Barrosas - Santo Estêvão, Santo
António - Casais, Cernadelo, Casais
Meinedo, Cruzeiro 1-Nespereira
Macieira (edifício antigo), Pias, Bairral
e Moreira- Sousela, Lustosa, Lodares,

1, ELaç e,Sanfins do Torno e
übseinedo, este com a

Comissão de Pais.

o.ouolatlo, de acordo com o
w1rdo pelouro, a Câmara tem
pa apoiar o funcionamento de
refeitórios, quer com obras de
adaptação, quer com a atribuição de
subsídios. O ardo Vilar
adiantou mesmo quec60% das
escolas já dispõemdeo condigno,
e, só no corrente antivo, vão ser
disponibilizados i contos para o
seu funcionamento.

Aliás, o montante dos subsídios, é, a
nível do a ciclo, bastante significativo:
para expediente - 286 contos; para
limpeza -516 contos; para aquecimento
- 10 contos por cada uma das 140 salas
de aula; para livros e material escolar
- 3 mil contos.

Entretanto, entraram já em
funcionamento os novos edifícios de
Macieira, Lagoas 2 (Nevogilde) e de
Cristelos, num total de 20 salas, dotadas
das mellores condições de ensino-
aprendizagem.

A Delegação Escolar, por outro lado,
agradeceu o financiamento de 250
contos, além dos transportes,
disponibilizados pela Câmara quando
da visita de estudo ao jardim zoológico
dc Lisboa do terceiro conjunto de
escolas que não havia sido ainda
abrangido.

-. ..

SUPI M N *
DINAMISMO DO MUNICÍPIO

IMPRESSIONOU
O GOVERNADOR CIVIL

O Governador Civil do Porto manfestowseprofundamente
impressionado com o desenvolvimento que o município de Lousada

vem conhecendo e garantiu intercederjunto do poder central
para a concretização de váriosprojectos, designadamente

aspiscinas municipais, o auditório e o alargamento da rede
de saneamento. Foi na visita de trabalho que, há alguns meses atrás,

efectuou ao nosso município, que o dr. Fernando Meiofelicitou
continuamente o esforço que, sobretudo a nível autárquico, está

a ser despendido, afirmando que 1ousada registou um crescimento
harmonioso, dotando-se de um conjunto de infra-estruturas que
transportarão apopulaçãopara o bem-estar e qualidade de vida

desejados. Na deslocação esteve acompanhadopela Vice-Governadora,
dr. Cândida Oliveira, epelopresidente do Centro Regional

de Segurança Social.

6



SUPLEMENTO

A primeira intervenção na sessão
solene de boas-tindas pertenceu ao

presidente da Assembleia Municipal,
dr. Mário Fonseca. No entanto, o

discurso defundo foi da autoria do
presidente da Câmara, no qualfez

referência aos “investimentos de vulto”
que estão a ser levados a cabo, ao

mesmo tempo que e4danava as
ansiedades do concelho, apelando,

mesmo, em alguns casos, à intervenção
do Governador Civil. Em resposta, o dr,
Fernando Meto enalteceu o “esforço de

transformação” que Lousada tem
rindo a assinalar, enquadrando-o com

o papel das autarquias “no ritmo de
progresso de País’ eque tem “exigido

do poder central mais
correspondência’

Seguiu-se uma sessão de trabalho com
a vereação e serviços municipais, uma

rápida visita ao Centro de Saúde e uma
conferência de Imprensa.

A chegada do responsável máximo
do distrito era aguardada pelos
presidentes da Câmara e da Assembleia
Municj)al, epela formatura
dos Bombeiros Voluntários, junto
aos Poços do Concelho.

O ciclo de visitas a diversos
empreendimentos iniciou-se (após inua
curta passagempela Assembleia
Lousadense) pelo quartel dos
Bombeiros, onde estão em curso
Importantes obras de ampliação.

Opavilhão munlcpalfoi o local
da segunda paragem, onde parte
da comitiva tomou, pela primeira vez,
contacto com esta magnflea unidade
desportiva.

A estação de tratamento de águas
residuais (ETAR) foi, Igualmente,
objecto de atenção. O Governador Civil
deslocou-se, seguida mente, ao pólo
Industrial da e»Eslofez

1.4

:
—5.----

Os dirigentes da AssocIação Recreativa
e Cultural de Pias subll,zharam as
dificuldades e especializas com a

construção da sua sede e auditório.
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Com aprovação unânime da
Câmara e da Assembleia Municipal,
o regulamento de utilização do
pavilhão gimnodesportivo entrou
em vigor.

O objectivo último do desen
volvimento desportivo no município
de Lousada consagra o acesso fácil
dos cidadãos a práticas desportivas,
pelo que a utilização daquela estru
tura terá, assim, de responder a
quatro objectivos de actividade. Em
primeiro lugar, actividades que
respondam às necessidades educa
tivas e formativas da juventude; em
segundo, actividades que respondam
às necessidades de prática despor
tiva especializada, e reservada,
portanto, a uni núniero restrito de
praticantes escolhidos, natural
mente, entre os mais aptos técnica
e fisicamente; eni terceiro lugar,
actividades que respondam às
necessidades de manutenção da
saúde, e, finalniente, as que pre
encham problenias da necessidade
de ocupação de tempos livres.

Por outro lado, a Câmara reco
nhece o desporto como “indispen
sável ao funcionamento

harmonioso da sociedade”,
constituindo “importante factor
de equilíbrio, bem-estar e de
desenvolvimento social’.

Refira-se que as instalações são
compostas por unia nave única
subdividida por três módulos, com
salas de apoio à formação no nível
superior e instalaçõesde apoio à
actividade desportiva no piso
inferior. O aproveitamento dos espa
ços poderá ser variado, com desta
que para o ginásio, preparado para
modalidades tão diversas conio o
voleibol, ginástica acrobática, ande-
boi, futebol de salão, futebol de
cinco, basqueteboi e hóquei em
patins.

As instalações, que são geridas
pela Câmara Municipal, contarão
coni uni técnico de desporto, que,
entre outras atribuições, terá a seu
cargo a organização das actividades,
análises, planos e sua execução e
controlo. (O seu recrutamento
está a ser estudado pela
Câmara).

De acordo com o regulamento, o
pavilhão seráutilizado regularniente
pela Escola Secundária, de segunda

a sexta-feira, das 8 às 17h30, es
tando, das 16 até às 24 horas,
disponível para a Câmara Municipal.
A Câmara reserva-se ainda ao direito
de utilização das 8 às 12 e das 14 às
18 horas de sábado.

Quanto à cedência, poderá ser
de dois tipos: regular (que prevê a
utilização em dias e horas previa-
mente fixadas ao longo do ano) e
pontual. Os pedidos para a cedência
regular devem ser formulados até
31 de Julho de cada ano, para a
Câniara publicar, até 15 de Agosto,
editais coni as respectivas cativações,
que tomarão em linha de conta di
versas prioridades.

Está, igualmente, previsto um
conselho desportivo, a constituir
por uni representante de cada clube
ou associação estatutariamente
reconhecida e utilizadora, pelo
vereador do pelouro e pelo técnico
de desporto. De entre as atribuições
deste órgão, conta-se a emissão de
parecer sobre o plano anual de
actividades, balanço e apreciação
do relatório do técnico de desporto,
sobre a atribuição dos tenipos de
utilização e sobre eventuais

inquéritos de apuramento de
responsabilidades, contando com
reuniões de trabalho ordinárias du
rante três vezes por ano.

Taxas de utilização, também já
ratificadas pela Assembleia Muni
cipal, apontam várias possibilidades
e prevêem ainda diversas isenções,
designadamente escolas, organis
nios públicos e deficientes, enquanto
os portadores do “Cartão Jovem”
beneficiam de uni desconto de 50
por cento.

Verificando-se que a entidade
utilizadora não respeita as normas
regulamentares e a conduta dos
seus atletas ou responsáveis é incor
recta será suspensa da utilização do
Pavilhão e instaurado inquérito
cujos intervenientes serão: Câmara
Municipal; técnico do Desporto;
encarregado do Pavilhão; entidade
infractora e Conselho Desportivo
do Pavilhão Municipal.

Aquando da realização de
actividades desportivas ou outras
que importem a venda de bilhetes e
policiamento, estas constituirão
encargo e responsabilidades das
entidades requerentes.

SUPLEMENTO

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO
DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO

(excertos)

Os trabalhos seguiam em bom ritmo na construção da Escota C+S de Caíde. O dr. Fernando Meio também tisualizou o euroelrcuilo da Costilha, sem dúrida
O presidente da Câmara salientou que a comparticipação de 30% pela autarquia um dos principaisfactores de divulgação do nome de Lousada
no custo total da obra é ‘penalizadora ‘ e manifestou-sepreocupado pela Escola
nãoficar dotada do pavilhão gimnodesporilto “estrutura pedagógica
verdadeiramentefundamentalpara o desenvolvimento Integral dos alunos’ Alvarenga conquista superiaça concelhia de futebol de salão (vitória sobre o Nespereira por 2.1): horários do pavilhão estão a ser alargados

Após um breve contacto com as obras de abastecimento de água do sul
do concelho, foi a vez do projecto defuturo Centro Social de Nespereira ser
analisado pelo representante do Governo no distrito.

Fotos Stúdio Clássico
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SUPLEMENTO

O regulamento de trânsito na
Vila de Lousada, já aprovado
pela Câmara e pela Assembleia
Municipal, surge como tarefa
prioritária coni vista ao desenvol
virnento harmonioso da vida
quotidiana local, procurando
suprir inúmeras carências que
neste campo se verificam, espe
cialmente no respeitante ao
estacionamento, ao mesmo tem
po que postula o envolvimento
das entidades competentes para
o cumprimento das regras esta
belecidas e a responsabilização
dos cidadãos.

O documento, constituído por
onze capítulos e um anexo,
integra-se na sua totalidade
dentro das disposições do código
de estrada e mais legislação
reguladora de trânsito, prevendo,
igualmente, multas para situa
ções de contravenção.

De referir que, dentro da área
da Vila, o limite autorizado é de
40 km/hora, salvo nos casos em
que a Câmara entenda impor
outro limite de velocidade.

Ficam, por outro lado, proi
bidas as lavagens de montras,
portadas ou passeios fronteiriços,
as fachadas de estabelecimentos,
bem como a prática de quaisquer
actos dc limpeza que possam
prejudicar o livre trânsito de
peões pelos passeios, entre as
8h30 e as 22 horas.

No tocante a zonas de esta
cionamento, e sem prejuízo do
que nesse sentido venha a ser
estabelecido, são considerados
locais de estacionamento espe
cialmente proibido, os espaços
fronteiros aos quartéis da Guarda
Nacional Republicana e dos
Bombeiros, em frente de igrejas
e de outros locais de interesse
público, bem como às casas de
espectáculos, oficinas de repa
rações de automóveis, escadas

de acesso a edifícios públicos e
praças ou jardins.

As situações de estaciona
mento abusivo constituem
contra-ordenação punível com
coima de 15 mil a 70 mil escudos.

O regulamento prevê,
quando for considerado

oportuno”, a colocação de
parcómetros em zonas de esta
cionamento de duração limitada.

Entretanto, e independente
mente da aplicação das pena
lidades previstas, os veículos em
infracção neste tipo de zona de
estacionamento “poderão ser
bloqueados”, com as conse
quências daí decorrentes, desi
gnadamente a nível de taxas: 3
mil escudos para automóveis

ligeiros e 6 mil escudos para os
pesados, além da aplicação de
comias progressivas consoante
o tempo de infracção.

Por outro lado, a aprendi
zagem da condução de veículos
automóveis, embora sendo auto
rizada, apenas será permitida
entre as 7 e as 22 horas, estando
a aprendizagem da condução de
velocípedes autorizada somente
no largo da feira.

Além disso, nenhum ciclo-
motor poderá circular na via
pública sem o respectivo silen
ciador. O nível sonoro dos ruídos
dos escapes dos seus motores
não pode, de forma alguma, ser
incómodo a moradores e tran

Estacionamento
foi ,u1ado

seuntes, especialmente em
horas de descanso.

Também não é permitido,
dentro dos limites da Vila, às
casas de venda, aluguer, repa
ração de veículos automóveis,
motociclos e velocípedes,
mantê-los na via pública, junto
dos seus estabelecimentos.

A fiscalização do cumpri
mento das disposições deste
Regulamento e demais legis
lação sobre trânsito, incumbe
às entidades previstas no
Código de Estrada, mas no
desempenho desta actividade
caberá uni importante papel ao
pessoal de fiscalização
municipal.

É obrigatório estabelecer em
todos os prédios construídos ou
a construir, de carácter habita
cional, comercial, associativo,
beneficente, hospitalar e outros,
as canalizações e dispositivos
interiores necessários à recolha,
isolamento e completa evacuação
das águas residuais e pluviais e
ainda, ligar essas instalações às
respectivas redes de esgotos,
através de ramais independentes.

Logo que as ligação à rede
entre em funcionamento, os
proprietários ou usufrutários dos
prédios onde existam sumi
douros, depósitos ou fossas de
despejo de materiais fecais ou
de águas residuais são obrigados
a entulhá-los no prazo de uni
mês, depois de esvaziados e
desinfectados.

De futuro, é proibido construir
fossas ou sumidouros cm toda a
área urbanizada abrangida pela
rede geral de esgotos.

A execução das obras será
feita da forma seguinte:

a) as instalações interiores,
pelos proprietários, usufru
tuários ou por aqueles que
estejam na legal administração
dos prédios.

b) os ramais de ligação às
redes gerais da via pública, pela
Câmara Municipal, que cobrará
antecipadamente a importância
correspondente ao orçaniento
previamdnte elaborado, de acor
do com as tabelas de preços em
vigor, acrescidas de 10% para
administração.

A conservação, reparação e
renovação das instalações
competem aos proprietários ou
usufrutuários.

Em casos de comprovada
debilidade económica, poderá
ser autorizado que o pagamento

do seu custo seja efectuado em
prestações semestrais iguais, no
máximo de doze. Para tal, é
necessária a organização do
respectivo processo.

Não será aprovado pela
Câmara qualquer projecto de
nova construção, reconstrução
ou ampliação de prédios na área
abrangida pela rede pública de
esgotos, se não incluir as
respectivas instalações sanitárias
e o respectivo ramal de ligação.

Para fazer face aos encargos
de instalação e conservação da

rede de saneamento, a Câmara
cobrará unia taxa de ligação por
cada prédio ligado à rede e uma
taxa de conservação, ambas
fixadas na Tabela de Taxas e
Licenças.

As transgressões ao presente
regulamento serão punidas com
a coima de mil a cinquenta mil
escudos, além da responsabi
lidade civil por perdas e danos
causados, e do procedimento
criminal a que der motivo.

Qualquer interessado poderá

reclamar, por escrito, de todos
os actos e omissões da Câmara,
quando os considere contrários
ao disposto neste regulamento.

As receitas provenientes das
taxas e coimas previstas neste
regulamento serão aplicadas na
amortização, conservação,
melhoramento e ampliação das
instalações de saneamento inte
rior e no estabelecimento de
obras de saneamento em locali
dades coricelhias que delas ainda
não disponham.

REGULAMENTO DE TRÂNSITO NA VILA
(excertos)

REGULAMENTO DO SERVIÇO
DE SANEAMENTO

(excertos)

1

Rua de Santo António:
saneamento vai ser
concluído
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SUPLEMENTO

Sessão de 26 / 6 / 92

- 1.! Revisão ao plano de actividades e 1. orçamento;

• Criação de dois lugares de carreira técnica-profissional (de
construção civil) de 2.’ classe;

- Criação de 4 lugares de motorista de pesados;

• Ratificação da execução de trabalhos a mais efectudos na
enipreitada de abastecimento de água ao sul do conceilio;

- Ratificação da deliberação da aquisição de rastos para máquinas
Buldozer Caterpillar, tipo D4;

- Ratificação da deliberação de adjudicação da reparação da
viatura Volvo, de matrícula FZ-48-23;

- Ratificação da deliberação da adjudicação da reparação da
máquina de rastos Buldozer Caterpillar, tipo D4.

Sessãode 25/9/92

- Fixação da percentagem de 1.3 da contribuição autárquica sobre
prédios urbanos;

- Lançamento de derrama de 10% sobre a colecta do imposto
sobre o rendimento de pessoas colectivas do ano de 1992;

- Ratificação da deliberação da Câmara da adjudicação, por ajuste
directo, de trabalhos a mais na obra “Abastecimento de água ao sul
do concelho”;

- Ratificação da deliberação da Câmara da adjudicação, por ajuste

directo, de trabalhos a niais na obra “Reparação e beneficiação do
edifício para instalação do D.T.F.”;

- Ratificação da deliberação da Câmara da adjudicação, por ajuste

directo, dos trabalhos a mais na obra “Pavimentação e beneficiação
de armamentos na vila de Lousada”;

- Ratificação da deliberação da Câmara da adjudicação, por ajuste
directo, da reparação de viaturas à firma “Auto-Reparadora Augusto
Gomes, Ld’ “;

- Alteração à Tabela de Taxas e Licenças;
- Moção da CDU repudiando a tentativa do Governo de transferir

novas competências para as autarquias (particularmenteno domínio
da acção social) e que por elas não sejam consensualmente aceites
no âmbito da Associação Nacional de Municípios.

O facto foi, aliás, continuamente salientado
pelos técnicos da Direcção Regional de
Educação do Norte e dos Equipamentos
Educativos que ali se deslocaram, e o
empenhamento da autarquia traduziu-se,
fundamentalmente, em disponibilização
financeira: 30% do valor da empreitada, que
rondou os 345 700 contos. Uma compar
ticipação penalizadora, atendendo às
limitações financeiras do município e a
critérios desiguais praticados pelo Ministério
com outras Câmaras.

Mas se o envolvimento da autarquia ainda
compreendeu o acompanhamento da obra e
apoio diverso, o esforço não vai terminar
aqui: a ausência de um pavilhão
polidesportivo foi considerado pelo
presidente da Câmara como amputação de

Educação, e com linhas arquitectónicas
bastante sugestivas. Refira-se que a entrega
do estabelecimento foi apenas parcial,
dado haver unia parte ainda em obras,
que, todavia, se encontra perfeitamente
delimitada, não interferindo com o normal
decorrer das aulas.

Depois de, no ano lectivo passado, ter
entrado em funcionamento o jardim de infância
de Alvarenga, é a vez de, este ano, a educação
pré-escolar se estender às freguesias de
Nevogilde, Boini e, provavelmente, Lustosa (S.
Mamede), Casais, Pias, Aveleda e Macieira.
Aliás, apenas dificuldades burocráticas têm
impedido de o alargamento não estar já
consumado.

O vereador da Educação, proL Eduardo
Vilar, revelou que outros pedidos já foram
avançados, pelo que, no próximo ano, a rede do
pré-primário deverá cobrir todo o município.
Nesse sentido, os serviços técnicos elaboraram
já um projecto-tipo de estabelecimento, bastante
funcional e numa agradável linha arquitectónica.

Com acção reivindicativa

CÂMARA PRESSIONA SAÍDA DAS FINANÇAS
A necessidade de melhor acomodação Nesse sentido já intentou uma acção Neste contexto, a Câmara entende

dos funcionários, a obrigar a uma reivindicativa para, de uma vez por que aquele departamento não pode
remodelação dos Paços do Concelho, todas, o problema ser resolvido, tanto continuar a usufruir de espaço a título

têm sido razões apontadas pela Câmara mais que a Direcção Geral de Contri- gratuito, não se interessando minima

para a ocupação do piso inferior, onde buições e Impostos já garantiu outras
mente por aqueles que, de facto, são
seus proprietários, vendo-se a edilidade

se encontram instaladas a Repartição de instalações há bastante tempo, obrigada a pagar rendas, quando tem
Finanças e a Tesouraria da Fazenda estranhando-se que ainda não tivesse instalações que poderia ocupar e
Pública, procedido à mudança. rendibilizar.

Escola C+S de Caíde já em funcionamento

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
ENALTECE ESFORÇO DA CÂMARA

Para aEscola C+Sde caíde ter
entrado em funcionamento no

passado mês de Outubro, com
cerca de 300 alunos, a câmara
desempenhou umpapel cruciah

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A Assembleia Municipal de Lousada deliberou favoravelmente sobre os seguintes assuntos:

Câmara Is vestiu 120 mil contos

unia estrutura pedagógica imprescindível ao
crescimento integral dos alunos. Mas as
diligências para a sua construção não vão
terniinar.

No tocante à Escola, trata-sede uni edifício
de um único bloco, coni dois pisos, inserido
num novo projecto-tipo do Ministério da

A. M. aprorou trabalhos a maIs no abastedmenlo de água

MAIS JARDINS DE INFÂNCIA

Jardim de Alvarenga: município aposta no pré-primário
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