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Distribuição Gratuíta

Variante à EN 106 vai ligar-se ao IC 25

José Augusto Ferreira, de Caíde de Rei, é o
novo campeão do inundo de Fosso Universal,
êxito obtido em Olivença, Espanha. A Câina
ra vai atribuir-lhe a Medalha de Mérito Des
portivo.

Água em todo o
Concelho

p. 12

Dos 100 Km de rede de abastecimento de
água prometidos pela Câmara até ao fim des
te Verão, faltam executar apenas 4 Km. Aos
trabalhos em curso, a ultrapassar o meio mi
lhão de contos, sucedem-se obras já a con
curso, cujo valor global ascende a 350 mil
contos. p.2
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Via rápida garantida

Terraplenagem já executada
Temos campeão

INFOMAIL



ambiente 2 juoi

100 km de rede quase executados

Água para todo o Concelho
Decorrem em bom ritmo e dentro

dos prazos previstos as obras de
abastecimento de água ao Conce
lho. Alguns empreendimentos das
zonas Sul e Nascente, iniciados há
oito meses,já se encontram finaliza
dos, e os restantes estão em fase de
conclusão.

O Vereador do Pelouro, Rui Ma
galhães, faz um balanço do trabalho
executado e apontou as linhas mes
tras deste projecto ambicioso que,
no próximo ano, se estenderá às
freguesias de Figueiras, Covas, Or
dem, SouselaeLustosa, permitindo
atingir, a curto prazo, a cobertura
total do Concelho. ‘..

A 3•a fase do abastecimento a
Meinedo, e as obras por administra
ção directa em Silvares, Pias e Ave-
leda também já se encontram con
cluídas, enquanto que a 4a fase do
abastecimento à zona sul e a 1 •a fase
à zona nascente, obras que ultrapas
sam o meio milhão de contos, entra
ram, por sua vez, no período de
execução fmal.

Rui Magalhães salienta que, “dos

O Pelouro da Protecção Civil,
liderado por Rui Magalhães, pro
moveu , em Março, um seminário
de esclarecimento tendo como pú
blico-alvo os órgãos de comunica
ção social. “A Prevenção começa
com a informação” foi a ideia-
chave presente nesta iniciativa, ini
ciada com a apresentação do siste
ma de protecção civil em Portugal,
que em como objectivos gerais Pre
venir, Socorrer e Atenuar, apli
cando-se o princípio da subsidarie
dade, isto é, os problemas devem
ser resolvidos de acordo com a sua
dimensãonacional, regional ou lo-

Tambémfoi referida a importância
dos Planos Municipais de Protecção
Civil, comodocumento de análise das
condicionantes locais, e a análise de
formas de actuação em caso de emer-’
gência, sendo Câmara de Lousada
uma das primeira autarquias a dispor
deste instrumento de intervenção.

O papel das Juntas de Freguesias
foi igualmente analisado, devido ao
conhecimento real e concreto destes
orgarnsmos acerca do espaço local,

cal.

100 Km de rede apontados pela
Câmara para executar até aofim
deste Verão, já só faltam 4Km.”

No que diz respeito à ampliação
da rede de esgotos da empreitada
entre aEN 106.1 eolugar do Cru
zeiro, em Boim, e as obras por admi
nistração directa na EN 106 e na
mesma freguesia encontram-se ter
minadas. Estão ainda nos últimos tra
balhos as empreitadas de ampliação
da rede de esgotos na povoação da
Senhora Aparecida e do colector
geral de Meinedo.

No entanto o conjunto de investi
mentos a realizar na área do Ambi
ente até ao fim do ano, é ainda mais
amplo, destcando-se o reservató
rio de 1.500 m3 na Aparecida, em
construção, a 1a fase do abasteci
mento à freguesia de Nogueira e à
zona nascente, captação no Rio Sou
sa e execução da conduta elevatória
de Aparecida, a 1a fase do abaste
cimento à freguesia de Ordem e ain
da, na parte do saneamento, a dre
nagem de águas residuais na EN
320.1. Obras já a concurso e cujo

tornando-se assim parceiros nesta
matéria, como frisou Rui Magalhães.

O cidadão afigura-se como o nú
cleo central do trabalho desenvolvido
pela protecção civil, pelo direito que
possui à informação, nomeadamente
sobre situações graves e quais as
medidas a adoptar.

valor global ascende aos 350.000
contos.

O Vereador do Ambiente mani
festou reconhecimento pela colabo
ração prestada pelas Juntas de Fre
guesia e munícipes em geral, o que
tem permitido minimizar os inconve
nientes para as populações e acele

No que diz respeito aos órgãos
de comunicação social, foi referida a
necessidade de ser criada uma cultu
ra de segurança: a notícia de uma
provável situaçãode emergência não
deve apontar apenas os danos, mas,
acima de tudo, alertar para as medi
das preventivas.

raro andamento dos trabalhos.
Anunciou ainda o Curso de For

mação Profissional do Ambiente, que
vai decorrer durante o mês de Julho,
que visa formar e preparar profissi
onais deste sector, que serão os agen
tes do futuro da melhoria de qualida
de ambiental no Concelho.
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LReservatorio dc Aparecida: obras a concurso rondam 350 mil contos.

“A prevenção começa com a informação”

Imprensa em Seminário sobre Protecção Civil
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Patrulhas
motorizadas
previnem fogos

.

O aumento significativo das
temperaturas associado ao
clima SCCO obrigaram à entra
da em funcionamento de pa
trulhas motorizadas, que du
rante 24 horas por dia, per
correm as áreas florestais do
Concelho..

Detectr focos de incêndio
e proteger as áreas dos even
tuais incendiários são as tare-’
fas das quatro patrulhas dc
vigilância, em actividade des
de há cerca de dois meses.

Para o Vereador do Ambi
ente, Rui Magalhães, “o tra
balho desenvolvido privile
gia as áreas florestais com
maior probabilidade de
fogo, e estas equipas já de
leclarain alguns focos de in
cêndio. O alerta imediato
transmitido aos bombeiros
permitiu dominar coimi êxi

to as situações”.

O Vereador do Ambiente (ao centro) salientou o papel das Juntas de Freguesia.

1.. -
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O concurso “A Floresta” foi pro
posto às escolas dos vários ciclos do
Concelho, tendo em vista promover
a reflexão sobre o ambiente e a na
tureza.

As crianças dosjardins de infân
cia e do 1°. Ciclo foram convidadas
a apresentar trabalhos de expressão
plástica sobre aFloresta. Os melho
res receberambicicletas, máquinas
fotográficas e walkmaus ,prémios
atribuídos igualmente aos alunos do
2.° e 3.° ciclos para os melhores
trabalhos em prosa e poesia.

A fotografiamais original sobre a
Floresta foi a proposta para os alu
nos do Secundário, tendo como pré
mios uma máquina fotográfica, um
telemóvel eum discman.

Posteriormente, os trabalhos fo
ram expostos no Auditório Munici
pal, numa mostra apreciada pelos

A Câmara de Lousada convidou
os alunos das diferentes escolas a
participarem na Semana do Ambi
ente, que decorreu no mês de Junho.
Uma das actividades propostas foi a
visita à exposiçãotemática, naBibli
otecaMunicipal, eque transitou para
uma das salas do edifíciode apoio ao
Ecocentro, em Boim, onde irá ser
instalada a Ecoteca. Depois de as
sistirem a várias curtas-metragem
sobre o Ambiente, no Auditório Mu
nicipal, o Ecocentro, recentemente
aberto, foi o local visitado.

O Dia Mundial do Ambiente foi,
igualmente, assinalado pela distri
buição de mini-ecopontos, como sa
lientou o VereadorRui Magalhães:
“14 mini-ecopontosforam distri
buídos por 14 escolas, com maior
número de alunos no Concelho, e
estamos a desenvolver esforços

Combatereeliminaraslixeirasclan
destinaseservirdedepósitopararesídu
os sólidos urbanos são as razõespara a
construçãodoEcocentro, localizadona
freguesiadeBoim,juntoàETAR.

A infra-estrutura, orçadaem55 mil
contos, destina-se ao depósito de resí
duos verdes,papelecartão, vidro, elec
trodomésticos,plástico,madeiras, latas,
entulho, óleos usados,baterias, pilhas,

alunos que, entre os dias 15 e 27 de
Março, assistiram a vários diapora
mas e filmes sobre o ambiente.

Paralelamente à exposição os pro

filtros, consumíveis de automóveis e
embalagenscontaminadas.

A deposição é gratuita.Para uma
maiorsensibiização,oPelouro doAm
biente distribuiu atodaapopulação um
panfletoexplicativo. OVereadordoPe
louro doAmbiente, RuiMagalhães, des
tacaanecessidadeprimordialde manter
o Concelho limpoedesta forma alcançar
umordenamento ambiental.

fessores participaram numa palestra
sobre “Gestão Sustentável da Flo
resta”, orientada por técnicos do
Ministério da Agricultura.

Trata-se de mais um acto de sen
sibilização promovido pelo Pelouro

Vice-Governador
elogiou a Câmara

Jornadas
debateram
Ambiente

As 1 .as Jornadas do Ambi
ente decorreram no mês de
Maio por iniciativa do pelouro
respectivo da Câmara Muni
cipal, com o apoio da Direc
ção Regional do Ambiente do
Norte e da Faculdade de En
genharia do Porto, e constitu
íram, segundo o Vereador res
ponsável, Rui Magalhães,
um espaço para apresenta
ção, debate e resolução de
problemas comuns”.

A abertura esteve a cargo
do Vice-Governador Civil, Dr.
Raul de Brito, que alertou para
o papel fulcral de todos os
agentes na preservação e res
peito pelo ambiente, destacan
do também o trabalho desen
volvido pela Câmara de Lou
sada nesta.

Em debate estiveram temas
como a intervenção da Direc
ção Regional nas autarquias,
poluição e qualidade das águas
superficiais, sistemas de tra
tamento de águas, solos, aquí
feros e meio ambiente, impac
to da qualidade do ar na saúde
humana, gestão dos resíduos
industriais, selecção de locais
de armazenamento de resídu
os, gestão dos resíduos do
couro, sistema de gestão in
formatizada de recolha de re
síduos sólidos e a gestão do
ruído.

BOLETIM MU1UCIPAL

Semana da Floresta aüimou as escolas

Visitas, exposição e distribuição de mini-ecopontos

Alunos participam na semana do Ambiente

:. i —

Umaexposiçãobastanteapreciada. ‘*

para, brevemente, completarmos
as que não foram agora contem
pladas”.

Deposição gratuita

Ecocentro de Boim
já em funcionamento

ATERRO

ECOCENTRO

ECOpONTOS

MEU-IOR AMbIENTE

ME[[IOR FUTURO

LOUS&E’À
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Obra de 2 milhões de contos

Variante à EN 106 em concurso
A continuação da variante à EN

106, ente Lodares e o nó de Ribas
do IC-25, no concelho de Lousada,
encontra-se em fase final de concur
so, com o preço base de 2 milhões
de contos, incluindo 500 mil contos
para obras de arte, que inclui passa
gens inferiores, superiores e agríco
las.

A naturezados trabalhos a executar
ncluiaindatenaplenagens,dienagem,pavi
mentação, sinalização, protecção e
segurança.O Presidente da Câmara, Dr.
JorgeMagalhães,acreditaqueatéaoflnal
domandatoaobraflcaráconcluída,consti
tuindoumimporaneftordepmgitsso.A

ligação entre o nó de Penafiel da A-4 e a
freguesia deLodares, numaextensão de 3
1Cm

Onovotmço,numaextensãodeceicade
5 1Cm, terá uma aproximação à Vila de
Lou.sada,naspioxiniidadesdocnizamento

deNespeieimedoEurociicuitodaGstl1ha

Terraplenagem concluída

120 mil. çontos para o quartel da GNR
As obras para a construção do

novo quartel da GNR, orçado em
120 mil contos, estão a avançar,
concluídos que estão os trabalhos

- de terraplenagem.
O terreno, cedido pela Câmara

no Parque Industrial da ex-Esto
fex, ronda os 2300 m2.

O projecto prevê a construção
de um módulo principal, parque de
estacionamento e canil.

O edifício será composto por
três sectores, que vão correspon
der outros tantos corpos edifica
dos.

O edifício princi
pal, com rés-do-chão
e 1.0 andar, ficará
destinado ao funcio
namento corrente do
Posto, enquanto-que
o sector a poente será
a zona residencial,
com duas habitações
T3 para o comandan
te e adjunto.

As obras deverão
concluir-se nos prin
cípios do próximo
ano.

1errapktiageni.ji eCCLI Lada. ‘:

Pronta para as Festas do Concelho

Remodelação do Monte Senhor dos Aflitos
O Monte do Senhor do Afli

tos, tido como um dos lugares
identificativos do Comncelho,
está a ser alvo de uma benefi
ciação.

As obras encontram-se qua
se concluídas, contemplando
o bar, cujo objectivo é permi
tir uma maior ligação entre o
Monte e a população que pas
sa a beneficiar de mais um
espaço de lazer e animação.

O projecto, elaborado em
colaboração com o Gabinete

de Apoio Técnico do Vale do
Sousa, tem dois níveis de in
tervenção.

Por um lado a renovação e
melhoramento da área vege
tal, de acordo com o estudo
elaborado, e, por outro lado, a
revitalização de toda a área de
passeio.

Está prevista a pavimenta
ção geral do espaço pedonal,
a construção de um pequeno
bar e o alargamento do lago
com espelho de água.

..

: ];
Continuidade da ‘ranante está assegurada. 1
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Programa “Ser Criança” salientado pela Prof.a Lígia Ribeiro

“Tornámos mais feliz a vida das crianças”
O Programa” Ser Criança”,

a funcionar no Concelho com
pólos de animação em Maciei
ra e Cristelos, tem como ob
jectivo funcionar como espaço
de lazer e animação e prestar
às crianças um apoio ao nível
escolar, social e educacional.

A Câmara de Lousada surge
como entidade coordenadora,
no seguimento de uma candi
datura apresentada à Seguran
ça Social, em parceria com o
Centro Social e Paroquial de
Macieira e a Associação Soci
al, Recreativa e Cultural “Ao
Encontro das Raízes” (Criste
los).

A Vereadora da Acção So
cial, Prof.a Lígia Ribeiro, con

siderou que o programa “tor
nou diferente a vida das cri
anças e fê-las felizes.”.

Neste âmbito, decorre se
manalmente, no Salão Paroqui
al de Macieira, o atendimento
às famílias, com o apoio técni
co de uma assistente social e
de uma psicóloga, englobando
o processo de candidatura ao
Rendimento Mínimo Garantido
e o enquadramento dos cida
dãos na vida activa.

A duração do Projecto es
gota-se em Dezembro deste
ano e devido aos resultados
bastante satisfatórios atingidos
encontra-se em fase de avalia
ção tendo em vista a sua con
tinuidade.

Dia da Criança no Pavilhão da ordem
Os alunos da Escola Bouça

Cova, Lustosa, festejaram o
Dia Mundial a Criança partici
pando nas Olimpíadas 99, que
decorreram no Pavilhão da Or
dem.

A organização esteve a car
go dos professores-estagiários
da escola e teve como objecti
vo salientar a importância da
Educação Física no 1.0 ciclo.

Das actividades destacaram-
se danças tradicionais, torneio
de mini-futebol, e demonstra
ção de aeróbica.

Dia da Mulher com programa alargado
Debate,fihine e convívioforam

a proposta da Câmara para o Dia
Internacional da Mulher. Do de
bate ficou o alerta de não haver
super-mulheres, sendo por isso
necessárias a divisão de tarefas e
a mútua colaboração.

“É urgente que cada uma de
nós não se demita das suas fun
ções, mesmo políticas, e não co
loque unicamente na mãos dos
homens o poder de decisão sobre
assuntos em que somos parte in
tegrante” apelou a Vereadora da
Acção Social, Pror. Lígia Ribeiro,
durante o debate que assinalou as
Comemorações do Dia Internacio
nal da Mulher.

“A Mulher: Ontem e Hoje”
constituiu o tema do Encontro, que

reuniu no Auditório Municipal funci
onárias da Autarquia e demais inte
ressados, que participaram no de
bate, antecedido da exibição de um
filme, onde era feita uma retrospec
tiva da condição feminina.

Para a representante da Comis
são para Igualdade dos Direitos da
Mulher, Lígia Nóbrega, a efeméride,
instituída em 1975 pela ONU, “é
um dia muito especial não sópara
nós mulheres, mas também para
os nossos maridos, colegas e to
dos os homens em geral”.
A divisão das tarefas familiares foi
outros dos factores vincados, afir
mando-se que “não há super-mu
lheres”, sendo porissonecessária
a mútua colaboração.
Um lanche-convívio completou o
programa.

1

___

III..
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Passeio
anual
da Câmara

Nodia 1OdeJulhorealizou-se
o passeio anual dos funcionários
da Câmara dc Lousada. O destino
foi o Alto Minho, com passagem
por Póvoa do Varzim, Ofir e Es
posende.

O almoço foi servido na Quinta
da Presa, em Meadela, Viana do
castelo.

Ii
Prof.a Lígia Ribeira: “As dcc isües não podem estar apenas nas mãos dos

homens”.

LOUSADA
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A Câmara Municipal, através de
um protocolo com o Instituto de Em
prego, desenvolveu durante este ano
dois cursos no âmbito do Programa
Escolas-Oficinas, “Rendas e Borda
dos “e “Hortofloricultura e Jardina
gem”, iniciados em Junho do ano
passado e que englobaram 32 parti
cipantes.

Recentemente, os formandos de
jardinagem mostraram as várias in
tervenções práticas realizadas. Jun
to ao Ecocentro de Boim procede
ram à montagem de uma estufa de
estrutura metálica onde plantaram
legumes e flores, enquanto na Quinta
da Tapada era desenvolvida uma
acção localizada.

Além disso, aplicaram ainda her

bicidas nos caminhos municipais,
procederam a uma limpeza geral na
ETAR, ocuparam-se do tratamento
da relva no Ecocentro e colabora
ram com os funcionários da Câmara
no arranjo dosjardins do Bairro Dr.
Abffio.

O Programa Escolas-Oficinas, de
acordo com a Vereador da Acção
Social, Prof.a Lígia Ribeiro, “surge
como uma importante fonte de
formação profissional, com muna

cariz essencialmente prática, e,
devido aos bons resultados obti
dos, já estamos aprojectar a cami
didatura a mais e a novos cur
sos”, tanto mais que é o número de
elementosjá inseridos no mercado
de trabalho.

Mais de 100 jovens no programa OTL
A Câmara de Lousada abriu as

portas aos participantes em mais uma
edição do Programa de Ocupação
dos Tempos Livres (OTL). Comida
des entre os 15 e os 25 anos, os
jovens, previamente inscritos, inicia
ram no princípio do mês de Julho as
suas funções.

As propostas passam por activi
dades nas mais diversas áreas, como
é o caso do ambiente, através do

programa “Lousada ecológica”, onde
os jovens desenvolvem acções de
limpeza e recuperação de bacias hi
drográficas bem como o levanta
mento das lixeiras. “Vigia da Terra
de 5 ousa” — é o projecto na área da
protecção civil que visa prestar uma
apoio mais directo aos bombeiros,
através da vigilância e prevenção de
fogos florestais. Na área do patri
mónio os programas à disposição

são “Promoção turística do patrimó
nio”, “A descoberta da nossa histó
ria” e “Animação Turística”, cujo
objectivo passa pelo levantamento,
registo, tratamento e informatização
do património histórico do Conce
lho e do registo de locais de interes
se.

Quem apreciarmais umlivroe gos
tar de aprender a catalogar e a inven
tariar a proposta é o programa “O livro

são nossos amigos”. “Crianças Sau
dáveis” é outra das opções cujaprin
cipal actividadeéoapoionas activida
des ao ar livre e na colónia de férias
comcrianças.

AVereadoradaJuventude, Prof.a
Lígia Ribeiro, salientou a adesão e
entusiasmo dosjovens, que, à seme
lhança dos anos anteriores, “vão se

guramenteproduzirexcelentes ser

viços à comunidade”.

Filmes e convívio no Ano do Idoso
As comemorações do Ano Inter

nacional do Idosos, que está a decor
rer, tiveram em Lousada no Ciclo de
Cinema Sénior uma das suas iniciati
vas mais marcantes até ao momento.

Em Maio e Junho a Câmara, atra
vés do Pelouro da Acção Social,
convidou os mais idosos das fregue
sias do Concelho a assistirem, no
Auditório Municipal, à projecção
dos filmes clássicos portugueses e,
em seguida, a participarem num lan
che-convívio. Para a Vereadora
Pror. Lígia Ribeiro “é nosso intento
associarmo-nos a estas comemora
ções mundiais e proporcionar às
pessoas mais idosas uma tarde bem
passada. Com a projecção deste
tipo de filmes pretendemos reviver
os seus tempos dajuventude”.

Entretanto, outras realizações es
tão a ser preparadas.

Uma colónia de férias dejovens de
Renteria, Espanha, esteve emLousada
entre os dias 2 e 14 destemês. Cerca de
meia centenas dejovens vão ser acom

panhadospelos seus amigos lousaden- geminação entre as duas Vilas, sendo
ses que com eles vão participar em dado especial destaque aos mais novos
actividades desportivas e recreativas. que visitaram o Concelho e ficaram a
Esta iniciativa insere-se no âmbito da conhecerammelhorastradiçõesecostu

LOUSAPA
BOLETIM MUNICIPAL

mes de Lousada. Entre idas àpiscina, à
prconcelho,aGuimarãese
aBraga,restouaindatempoparaassistir
aespectulosdo”VerãoCu1Iural”.

Escolas-Oficinas mostram trabalho

O executivo camarário de visita à estufa do curso dejardinagcni.

. 1

Idosos com tardes bem passadas.

Jovens de Renteria em colónia de férias
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Cobertura quase total

Pré-escolar com mais 22 salas
A Câmara de Lousada, no âmbi

to do Programa e Desenvolvimento
e Expansão da Educação Pré-esco
lar, tem vindo aconstruirjardins de
infância nas diversas freguesias do
Concelho.

O Prof. Eduardo Vilar, Vereador
da Educação, afirma que “Lousada
está prestes a atingir a cobertura
total do Município. As 25fregue-
sias ficam agora cobertas, todas

elas, por equipamentos do pré-
escolar, com a nova candidatura
aprovada há semanas atrás. São
mais 22 salas distribuídas por
Cernadelo, Covas, Cristelos, Fi
gueiras, Lustosa, Lodares, No
gueira, Torno, Nevogilde e Silva
res”. Ajuntar às existentes, o Con
celho vai assim dispor de um total de
60 salas.

No ano passado foram lançadas

mais 16 salas, neste momento, em
fase final de construção, prevendo-
se a sua entrada em funcionamento
já em 1 de Setembro, em Meinedo
(Sub-Ribas), Caíde, Casais, Pias,
Boim, Nespereira e Macieira.

O custo médio rondou os 20 mil
contos, comparticipados em 75%
pelo Ministério da Educação.

Cada um dosjardins de infância é
composto por duas ou mais salas,

instalações sanitárias, sala de pro
fessores, para além do logradouro.

Material didáctico e sistema de
aquecimento completam as condi
ções destes edifícios de raiz. Simul
taneamente, foram também lançadas
mais quatro salas de aulas para o
1 .°ciclo, juntamente com o pré-pri
mário: em Sub-Ribas, Meinedo, e
em Caíde, este para substituir a de
gradada escola de Pereiras 11.02.

Incentivar e desenvolver o
gosto pela leitura foi o objecti
vo da 1a Feira do Livro de Lou
sada,realizadaentre lOe l6de
Maio, na Quinta das Pocinhas.

A promoção do livro foi ani
mada com um vasto programa
musical e cultural.

Para o Vereador da Cultura
a Autarquia está a desenvolver
um conjunto de iniciativas que
visam a promoção do livro e da
leitura.A antiga escola da Sede,
junto aos Bombeiros, local
onde vai funcionar a nova Bi
blioteca Municipal, foi recen
temente visitada por técnicos
do Instituto das Bibliotecas e
do Livro.

A Academia de Música de Lou
sada, em colaboração com a Câ
mara Municipal, organizou a Se
mana da Música que decorreu en
tre 2 e 7 de Maio. Especialmente
destinada aos mais novos, a inicia
tiva teve como principal realização
os concertos pedagógicos, onde
osjovens aprendizes da música to

“Consumados que estejam
estes passos, estaremos em
condições de formalizar o
protocolo de cooperação com

o Ministério da Cultura, no
sentido de subsidiar não só a
obra como 50% do equipa
mento o que nos permite des
de já perspectivar a possibi
lidade de muito brevemente
dar início à empreitada, or
çada em 260 mil contos” -

afirmou o Prof. Eduardo Vilar.
Entretanto, o bibliomóvel, or
çado em 7.500 contos, é outra
dos investimentos para o fo
mento da leitura, devendo a co
meçar a percorrer o Concelho
durante o mês de Setembro.

caram para os seus colegas. As
sim, o convite foi lançado a todas
as escolas do 1.° ciclo que, de
manhã ou de tarde, se deslocaram
ao Auditório Municipal para apre
ciarem como se toca flauta, piano,
violino, viola ou violoncelo, e apre
ciarem exposições de instrumentos
musicais.

Novo Jardim de hiffincia de Boim

Feira do Livro com muito público

Nova Biblioteca quase a arrancar

-— 1’ 1

____

.- .-

A rnpIiaçio da Escola de Sub—Ribas e constriiço do pré—primário.

.!I)flfiFI.d,f..

——- —1

Concertos Pedagógicos pela Academia de Música

Feira do Livro: stands, jovens e muita animação.

LO1JSADA
BOLETIM MUNICIPAL



cultura 8 julho 1999

“25 de Abril” comemorado

As Bodas de Prata da Liberdade
“O objectivo-base das co

memorações dos 25 anos do
25 de Abril reside na preo
cupação de transmitir aos
mais novos esta lição de ci
dadania, de luta e de liber
dade” — palavras do Presiden
te da Câmara na sessão solene
evocativa das Bodas de Prata
da Revolução dos Cravos.

O acto solene fora antece
dido pelo hastear da bandeira

do Concelho, de Portugal e da
União Europeia, ao som da
Fanfarra de Boim.

Após a sessão solene se
guiu-se uma visita à exposição
documental sobre o 25 de
Abril, patente no Espaço Ar
tes, homenagem a todos os lou
sadenses que contribuíram
para a Revolução.

A tarde do dia 25 de Abril
foi animada com o Festival de

Folclore, antecedido da larga
da de pombos e distribuição
de balões.

As comemorações inicia
ram-se a 23 com um concerto
de música moderna, com a par
ticipação de duas bandas
“rock” do concelho: “Murky
Hidden” e “Cannis Lupus”. No
dia 24 foi tempo para uma es
calada desportiva, no Monte
dos Maragoutos, em Santo Es-

tê vão.
No mesmo dia, à noite, de

correu no Auditório um espec
táculo evocativo pelo Grupo
de Teatro da Associação de
Pias, seguindo-se uma sessão
de fogo preso junto à Fonte
L um i nos a.

A escola secundária também
promoveu uma série de confe
rências com destacadas figu
ras da vida nacional.

Apresentado livro sobre D. António de Castro Meireles
“D. António Augusto de Castro

Meireles: Filho Ilustre de Lousa-
da” foi o livro da autoria do Padre
Alexandrino Brochado, editado pela
Câmara de Lousada, lançado no dia 25

de Junho, no Espaço Artes, lotado de
um público atento e interessado.

A mesa da sessão era composta
pelo Bispo Auxiliar D. António José
Cavaco Carrilho, Presidente daCâma

ra, Dr. Jorge Magalhães, Vereador da
Cultura, Prof. Eduardo Vilar, represen
tante da família do homenageado, Có
nego Raimundo Meireles, e o autor da
obra.

Todos foramunânimes em reconhe
cer a importância da edição do livro,
evocativo da vida e obra de lousadense
que se notabilizou como Bispo, parla
mentar, advogado e grande orador.

BOLETIM MUNICIPAL

Dr. Arnaldo Mesquita: o testemunho de um grande antifascista.

.. .
.

Grupo Teatral de Pias levou à cena peça alusiva.

Padre Alexandrino Brochado, Dr Jorge Magalhães, Bispo D Antomo Carrilho,Pádre Brochado: “1). António foi um Bispo sacrificado à maldade dos homens”. Cónego Raimundo Meireles e Prof. Eduardo VIlar.

LOUSA1JA



CINEMA REGRESSA
AO AUDITÓRIO

MUNICIPAL

EM JULHO E AGOSTO
SESSÕES AOS SÁBADOS

E DOMINGOS
(16H00 E 22H00)

AOS DOMINGOS E SEGUNDAS
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A PARTIR DE SETEMBRO
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O Complexo das Piscinas Muni
cipais é actualmente gerido pela em
presa municipal, Lousada Século
XXI, que sob a tutela da autarquia
funciona com autonomia económica
e administrativa.

O número de utilizadores, asso
ciado a um acréscimo das modali
dades à disposição, indiciam a gran
de afluência da população a este
espaço, como refere o Vereador do
Desporto, Prof. Eduardo Vilar:

“Como exemplo, os três pri
ineiros meses deste ano, e esta
mos a referirmos a uma época
baixa: em termos de procura, em
Jaiz eiro tivemos 736 utilizadores
inscritos, em Fevereiro 824 e em
Março 883. Estes números não
contemplam todos os utilizado
res que ocorrem a este espaço
esporadicamnente.”

No ano que passou em banhos
livres o número de adultos ultra

E-.

passou os 15 mil, e noutros servi
ços, como na sauna ejacuzzi, si
tuou-se em cerca de 8.200.

As aulas de natação, nesta pri
meira fase, destinadas aos alu
nos do 3.° e 4.° anos das escolas
primárias, decorreram semanal-
mente para as 28 escolas que
aderiram à iniciativa, com o
transporte assegurado pela Au
tarquia.

A orientar o total das 1.300
crianças estiveram técnicos es
pecializados que, de igual forma,
prestam o apoio aos professores
acompanhantes.

As piscinas exteriores estão
abertas desde Junho registando-
se uma adesão muito significati
vo de utentes.

Entretanto, vão iniciar-se as
obras de ampliação do ginásio e
a construção de salas para solá
rio e banho turco.

Taça de Portugal e Taça Governo Civil

Andebol no Pavilhão
O mês de Junho ficou marcado

pela realização de várias provas na
cionais de andebol realizada no Pa
vilhão Municipal de Lousada.

No fim-de-semana de 19 e 20
realizou-se a final da Taça de Portu
gal, seniores femininos, vitória para a
equipa da Madeira. Uma semana
depois realizou-se a VII Taça Go
vernador Civil, seniores masculinos,
conquistada pela equipa do Boavis
ta. Em ambos os fins-de-semanadis
putou-se ainda a final de um torneio
escolar que reuniu as várias EB 2,3
do Concelho e a Escola Secundária.

Teatro para escolas
e infantários

As crianças dosj ardins de infância do Concelho
de Lousada assistiram a uma sessão de fantoches:
“O Vira Vento” representada pelo Grupo Pandora.
Posteriormente, a peça “O Principezinho”, de Saint
Exupéry, foi interpretada pelo Novo Teatro Cons
trução, de Joane (Famalicão), e oferecida aos
alunos do 1.0 ciclo.

LOUSADA

Brevemente com solário e banho turco

Piscinas muito concorridas
Natação, sauna, jacuzzi e ginástica são as modalidades com

mais utilizadores no Complexo das Piscinas Municipais. O ele
vado número de utentes associado a um crescente aumento de
professores e técnicos de apoio às actividades conduziu à cria
ção da empresa municipal Lousada Século XXI.

Piscinas exteriores são atractivo.

*
w. —

APOIA A Lk1( -

II

TaçaGovernador Civil Boavista venceu o FC Porto e o Torneio Escolasdo Concelho tambem participaram

1

_

O Prancipezanho e a Raposa cativaram os mais novos

BOLETIM MUNICIPAL
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Jogos Internacionais da Juventude

Campeões em futebol
Os Jogos Internacionais da

Juventude, que este ano se
realizaram em Tulie, França,
tiveram como ideia mestra a
união entre os países, ao mes
mo tempo que era defendido
ser este um dos passos para a
construção europeia.

Na cerimónia oficial de re
cepção às várias delegações,
o Vereador da Cultura, Prof.
Eduardo Vilar, caracterizou a
iniciativa como “urna forma
de diferente de construir a
Europa, de aproximar osjo
vens e de preparar ofuturo.

E o contacto com diferen
tes formas de viver e depen
sar que vai permitir conhe
cer uma panóplia cultural
mais extensa e fomentar a

tolerância e o respeitado
res por outros povos e cul
turas”.

A selecção lousadense,
composta por cerca de 100
jovens, integrava atletas que
competiram nas diversas mo
dalidades, destacando-se o
1.0 lugar em futebol masculi
no, dois 1.°s lugares indivi
duais em atletismo, o 1.0, 3.
e 4.° lugares em ténis de mesa
pares, o 7.° e 10.°s lugares
individuais, enquanto se re
gistaram boas participações
em xadrez, natação, andebol
e voleibol.

O próximo encontro está
marcada para Renteria (Es
panha), sendo Lousada anfi
trião em 2001.

Mercado Europeu na EB 2,3 de Lustosa
A União Europeia e o Euro esti

veram em destaque na EB 2,3 de
Lustosa.

A área-escola teve como tema o
“Mercado Europeu” e o principal
objectivo foi promover o gosto pela
pesquisa, a familiarização com a uti
lização da moeda única e conheci
mento dos países do espaço euro
peu.

Cada turma foi responsável por
diversas pesquisa, seguindo-se a ex
posição dos vários trabalhos.

Coube aos alunos apresentar aos
colegas as particularidades e tradi
ções do país investigado, seguindo-
se, com representantes de todas as
turmas, a simulação de uma sessão
do Parlamento Europeu, apadrinha
da pelo eurodeputado do PCP Ho
nório Novo.

Estudantes em Tulie
Os alunos do 10.°, 11.0

e 12.° anos da Escola Se
cundária participaram num
intercâmbio escolar com o
Colégio Victor Hugo, de
Tulie, iniciativa inserida no
protocolo de geminação
entre Lousada e esta cida
de, sendo assim retribuída
a visita de estudantes fran
ceses, efectuada em 1997.

A coordenadora da ini
ciativa, Dr.a Inês Fernan
des, “estes dias represen

taram momentos únicos,
onde todos apreendemos
muitos.

Um dos objectivos des
ta viagem passava pela
aprendizagem da língua,
o que foi deveras alcan
çado, visto que na sala
de aula ensinamos a nor
ma linguística, e em Tul
le os alunos aprenderam
verdadeiramente a comu
nicar e a dialogar em
francês “.

tImabonparticipaçojuvenil- :

Projecto Internet

Entrega
decomputadores
às escolas

A Câmara Municipal, em
parceria com a Equipa de
Apoios Educativos, entregou

equipamento informático às
oito escolas que aderiram ao
projcc(o “Iniernet nas Esco
las”.

O objecti \:o do programa
é o ai argamento para doze
escolas no próximo ano. e em
2001 ah range i’ a totalidade
dos estabelecimentos dc en—
si no.

i\i1A

Alunos da EB 2,3 de Lustosa na figura deeurodeputados

Tufle e Lousada cada vez mais próximas.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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A visita de Eusébio
O embaixador do futebol nacio

nal, Eusébio, visitou Lousada em Ju
nho, a convite da Comissão de Festas
da Senhora da Ajuda, Nevogilde. O
dia de Eusébio no Concelho iniciou-
se com uma recepção nos Paços do
Concelho, acarinhada e aplaudida por
muitos lousadenses. Na ocasião, O
Presidente da Cãmara referiu que
“sendo Lousada o concelho mais

jovem da Europa é nossos intento
cativar os jovens para o desporto
tendo presentes na memória um
dos casos mais paradigmáticos,
afirmando-sepelaforma como tem

dignificado o futebol e o nosso
país”.

Fosso Universal

Jovem de Lousada
campeío mundial

Após ter rece

bido um voto de
louvor pela As
sembleia Munici
pal, o campeão
lousadense será
agraciado com a
medalha municipal
de prata, atribuída
aquando da en

trega das conces

sões honorificas no
dia do feriado mu

nicipal, a 26 de
Julho.

Basquetebol
em Caíde

José Augusto Ferreira é ojovem
lousadense, residente em Caíde, que
se sagrou campeão mundial de tiro
aos pratos em fosso universal, após
a prova realizadas em Olivença, Es
panha.

Atleta do Clube de Caçadores do
Marco de Canaveses, José Ferreira
pranchou 197 pratos em 200 possí
veis.

Este título vem consolidar os pré
mios anteriormente conseguidos, com
destaque para o título de bicampeão
do mundo em juniores, alcançado
em 1996.

O Pavilhão da EB 2-3 de
Caíde Rei recebeu o Torneio
de Carnaval de Basket 99, in
tegrado no estágio da selecção
nacional de cadetes masculi
nos, e que reuniu também as
equipas de Guifões, a selecção
de Portugal Norte e Sul e da
Associação de Básquete do
Porto.

A organização apoiada pela
Câmara de Lousada, foi repar
tida entre a Federação Portu
guesa de Basquetebol, Associ
ação de Basquetebol do Porto
e Lousada Académico Clube.Ir Um atirador certeiro

Campeonato de Hóquei de Sala

Jogadores de Lousada
Festival de Patinagem

Sábado, 17 de Julho
20h00

Pavilhão Municipal

Organização:
Lousada Académico C’lube

Festival de Patinagem

distinguidos
A Académica de Espinho sagrou-

se campeão nacional de Hóquei de
Sala (seniores) em torneio da “pou
le” final, disputado no Pavilhão Mu
nicipal de Lousada.

A competição reuniu seis equi
pas e disputou-se sob elevada cor
recção por todos os intervenientes,
tendo os atletas da AD Lousada
Pedro Moreira e José Ferreira sido
considerados, respectivamente,jo

redes.
Nos intervalos dos desafios ac

tuaram as equipas de patinagem ar
tística do Lousada Académico Clu
be e de Kung-Fu da Lousacorpus.

Recorde-se que a Secção de
Hóquei de Sala da Associação Des
portiva de Lousada tem desenvolvi
do um meritório, que conduziu à
obtenção de diversos títulos nacio
nais e à atribuição da Medalha de

gador-revelação e melhor guarda- Mérito Municipal.

LOUSÁBA
BOLETM üCPkL
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Lousada não desiste da Rádio
Lousada é o único Conce

lho do País para o qual não
está prevista frequência de
rádio, perdida para Vizela após
um processo conturbado.

O movimento reivindicati
vo, despoletado pela Câma
ra, ganha cada vez mais força,
e a população está indignada
perante uma situação imoral e
injusta.

O Presidente da Câmara,
Dr. Jorge Magalhães, garante
não voltar à mesa negocial de
transferência de processos
para o novo Município de
Vizela enquanto o Governo
mantiver esta situação, bem
como a excessiva redução das

verbas do Fundo de Coesão
Municipal, que, com a saída
de Santa Eulália de Barrosas,
penalizou Lousada em mais
de 200 mil contos anuais.

A decisão da Câmara de
Lousada de bloquear a trans
ferência de processos para o
novo Concelho de Vizela até
ver garantida a criação de uma
frequência de Rádio foi muito
aplaudida pelas forças vivas
locais.

O Presidente da Autarquia,
Dr. Jorge Magalhães, anun
ciou ter recebido inúmeras
manifestações de solidarieda
de, “quer de colectividades e
instituições, quer de muitos

cidadãos anónimos”, referin
do que o Concelho se viu
“espoliado de uma Rádio”,
pelo que “os munícipes estão
inconformados”. Estas reac
ções foram ainda reforçadas
pela atitude de apoio manifes
tada pelos deputados munici
pais em reunião da Assem
bleia Municipal.

O Dr. Jorge Magalhães re
cordou também que a frequên
cia de 97.2 é do Concelho de
Lousada, mas a vitória no con
curso realizado em 1991 per
tenceu à Rádio Vizela, “que
usou de um malabarismo geo
gráfico, perante a complacên
cia do Governo”, ao apontar a

sede social para Santa Eulália
de Barrosas (freguesia agora
transferida para o novo Con
celho), apesar de emitir nor
malmente de Vizela, como se a
frequência fosse pertença desta
localidade”.

Outra razão invocada para o
congelamento da transferên
cia prende-se com “a excessi
va redução das verbas do Fun
do de Coesão Municipal”:

“Santa Eulália representava
10% da população do nosso
Concelho e apenas 6% do ter
ritório, mas a diminuição fi
nanceira atinge os 16%, o que
significa uma penalização de
200 mil contos” — concluiu.

presidida pelo Dr. Jorge Magalhões.

participaram no encontro.

O Vale do Sousa reuniu-se em Congresso em 8 e 9 de Julho, numa iniciativa da Associação de Municípios.,

A Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Dr.” Maria José Constâncio, o Presidente da Comissão

de Coordenação da Região Norte, ° Braga de Cruz, e os Presidentes das Câmaras do Vale do Sousa

LOUSABA
BOLETIM MUNICIPAL
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4
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n. 448/91, de

29 de Novembro, com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 08 de Junho de 1999, o
Alvará de Loteamento n.’08/1999, em nome
de António Soares Moura Magalhâes, com
residência no lugar de Barrimau, da fregue
sia de Pias, concelho de Lousada, através
do qual é licenciado o Loteamento e as
respectivas Obras de Urbanização que inci
dem sobre o prédio sito no lugar de Pereiró,
freguesiade Pias, concelho de Lousada, des
crito na Conservatória do Registo Predial
de Lousada, sob o n.° 00011/301187 e ins
crito na matriz predial rústica sob o art.° n.°

da respectiva freguesia.
Ama abrangida pelo Plano Director Muni

cipal.
Operação de loteamento com as seguintes

características
Ama total do prédio 21 000m2
Ama do prédio a lotear 4584m2
Arca total de construção l337m2
Volume total de construção 3048m3
Número de lotes: 4, com a área de 750 m2 a

2165m2
Número de pisos máximo: 3 (r/chão + 2an-

dare,s)
Número de fogos total 4
Número de lotes para habitação 4
Arca de cedência para o domínio público

municipal 84m2
Finalidade — alargamento da via pública de

acordo com a planta arquivada nos serviços
da Câmara Municipal.
Para a Conclusão das obras é fixado o prazo

de 360 dias.
Paços do Município de Lousada, 08 de

Junho de 1999
Por subdelegação de co,nperências do Se

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

S4»R

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

(rectificação do aviso publicado
no Boletim Municipal)

AVISO

Nos termos do Decreto-Lei n.°
448/91, de 29 de Novembro, com
a actual redacção, torna-se públi
co que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 22 de Feverei
ro de 1999 à rectificação da área
do prédio a lotear que passa a ser
de 40 060m2, área total de cons
trução que passa a ser de 13
982,82m2 e área de cedência ao
domínio público municipal que
passa a ser de 11 730m2 (7680m2
para Arruamentos; 1370m2 para
Estacionamento e 2680m2 para
Passeios) referente ao Alvará de
Loteamento n.0411994 (2. fase),
em nome de Herdeiros de José
Paulino Faria Freitas Neto, re
presentados por Jorge Manuel
Ferraz Freitas Neto, sito no lugar
de Quinta de Santo António, Bo
avista, freguesia de Silvares, con
celho de Lousada.

Paços do Município de Lousa-
da, 22 de Fevereiro de 1999

Porsubdelegação de competên
cias do Senhor Presidente da Cô
ma ra,

O Vereador
José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de

29 de Novembro, com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 08 de Março de 1999 o
Alvará de Loteamento n.° 03/1999, em nome
de Jorge Manuel Teixeira Silva, residente
no lugar do Monte, freguesia do Torno, con
celho de Lousada e José Maria Carvalho
Ribeiro, residente em Fontainhas, freguesia
de Airães, Concelho de Felgueiras, através
dq qual é licenciado o Loteamento e as
respectivas Obras de Urbanização que inci
dem sobre o prédio sito no lugar de Figuei
redo. freguesia do Torno. concelho de Lou
sada, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Lousada, sob o n°00552/050698,
e inscrito na matriz predial rústica sob o art.°
n.°3l5 da respectiva freguesia.

Arca abrangida pelo Plano Director Mu
nicipal.

Operação de loteamento com as seguintes
características

Area do prédio a lotear 1500m2
Ares total de construção 603,5m2
Volume total de construção 5385m3
Número de lotes: 2°, com a área de 540 m2

a 603m2
Número de pisos máximo: 2 pisos (ri

chão+andar)+cave
Número de fogos total 2 fogos
Número de lotes para habitação 2 lotes
Arca de cedência para o domínio público

municipal 357m2
Finalidade — passeios (105m2) e arrua

mento (252m2), de acordo com a planta ar
quivada nos serviços da Câmara Municipal.

Para a conclusão das obras de urbanização
foi fixado o prazo de 360 dias.

Paços do Município de Lousada, 08 de
Março de 1999
Por subdelegação de competências do Se

nhor Presidente da câmara,
O Vereador
José Faria Santalha, Prof,

S.4R

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de

29 de Novembro, com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada procedeu à alteração em 22 de Mar
ço de 1999 aos lotes n.° (s) 3 e 4 do Alvará
de Loteamento n°03/1994, em nome de José
Augusto Soares Ferreira e de que é proprie
tário dos lotes referidos, Abel Ferreira da
Silva Marinho, residente em Arvores, fre.
guesia de Caíde de Rei, concelho de Lousa-
da, através do qual é licenciado o Lotea
mento e as respectivas Obras de Urbaniza
ção que incidem sobre o prédio sito em Ar
vores, freguesia de Caíde de Rei, concelho
de Lousada, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Lousada, sob os n.°(s)
00341/180794 e 00342/1 80794, e inscrito
na matriz predial rústica sob os art.°(s) n.°(s)
1011 e 1012 da respectiva freguesia.
Area abrangida pelo Plano Director Muni

cipal.
Operação de loteamento com as seguintes

características
Arca do prédio a lotear4668m2
Arca total de construção 2 254.6m2
Volume total de construção 7620m3
Número de lotes: 5, com a área de 519 m2

aI l72m2
Número de pisos máximo: Cave+2 pisos

(r/chão+andar)
Número de fogos total 5fogos
Número de lotes para habitação 5 lotes
Arca de cedência para o domínio público

municipal 637m2
Finalidade — para alargamento do cami

nho e arruamento, de acordo com a planta
arquivada nos serviços da Câmara Munici
pal.
Paços do-Município de Lousada, 22 de

Março de 1999
Por subdelegação de competências do

Senhor Presidente da câmara,
O Vereador
José Faria Santalha, Prol.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei nY 448/91, de

29 de Novembro, com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 25 de Maio de l999, o
Alvará de Loteamento n° 07/1999. em nome
de Q.T. Construção e Engenharia. L.da, com
sede na Praça D. António Meireles. da fre
guesia de Silvares, concelho de Lousada,
através do qual é licenciado o Loteamento e
as respectivas Obras de Urbanização que
incidam sobre o prédio sito no lugar do
Alto do Cruzeiro, freguesia de Pias, conce
lho de Lousada, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Lousada. sob o n.°
00190/080698 e inscrito na matriz predial
rústica sob o art.° n.° 420 da respectiva fre
guesia.

Área abrangida pelo Plano Director Mu
nicipal.

Operação de loteamento com as seguintes
características

Área do prédio a lotear l440m2
Arca total de construção l080m2
Volume total de construção 9720m3
Número de lotes: 3, com aáreade387 m2a

536m2
Número de pisos máximo: cave-i-2 pisos (ri

chão+andar)
Número de fogos total 3
Número de lotes para habitação 3
Arca de cedência para o domínio público

municipal 57m2
Finalidade — passeios de acordo com a

planta arquivada nos serviços da Câmara
Municipal.

Paços do Município de Lousada, 25 de
Maio de 1999

Por subdelegação de competências do Se
nhor Presidente da Câ,nara.

O Vereador
José Faria Santalha, Prof

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n°448/91, de

29 de Novembro, coma actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 22 de Fevereiro de 1999
o Alvará de Loteamento n.° 02/1999, em
nome de Q.T. Construções e Engenharia,
L.da.. côm sede na Praça D. António Meire
les. freguesia de Silvares. concelho de Lou
sada. através do qual é licenciado o Lotea
nsento e as respectivas Obras de Urbaniza
ção que incidem sobre o prédio sito no lugar
de Alto do Cruzeiro, freguesia de Pias, con
celho de Lousada, descrito na Conservató
ria do Registo Predial de Lousada, sob o n.°
00203/250998, e inscrito na matriz predial
rústica sob o art.° n.° 421 da respectiva fre
guesia.

Área abrangida pelo Plano Director Mu
nicipal.

Operação de loteamento com as seguintes
características

Ares do prédio a lotear II 020 m2
Área total de construção 9006 m2
Volume total de construção 27 999 m3
Número de lotes: 17, com a área dcl 92 n12

a 1835 m2
Número de pisos máximo: cave+4 (r/

chão+l.°+2.°-t-3.° andar)
Número de fogos total 39 fogos
Número de lotes para habitação 17 lotes
Número de lotes para Comércio 1 (lote
n.° 16)
Número de Lotes para, um (lote n.° 16) para

12 habitações + 4 comércios
Arca de cedência para o domínio público

municipal 2830m2
Finalidade estacionamento (625m2); ar

ruasnentos (l398m2); passeios (700m2) e
zona para a instalação da Mini-ETAR e De
pósito de Gás (107ni2), de acordo com a
planta arquivada nos serviços da Câmara
Municipal.

Para a Conclusão das Obras de Urbaniza
ção foi fixado o prazo de dois anos.

Paços do Município de Lousada, 22 de
Fevereiro de 1999
Por subdelegação de competências do Se

nhor Presidente da Câmara,
O Vereador
José Faria Sanlalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

(rectificação do aviso publicado no
Boletim Municipal

de Fevereiro de 1999)

AVISO

Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de
29 de Novembro, com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 02 de Novembro de 1998
o Alvará de Loteamento n.° 02/1988, em
nome de Anselmo lãarbosa Marques Leal.
residente no lugar de Casais, freguesia de
Casais, concelho de Lousada, através do
qual é licenciado o Loteamento e as respec
tivas Obras de Urbanização que incidem
sobre o prédio sito no lugar de Casais ou
santo António, freguesia de Casais, conce
lho de Lousada, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Lousada, sob o nY
00044/151288, e inscrito na matriz predial
rústica sob os art.°s n°s 74 e 75 da respecti
va freguesia.
Ares abrangida pelo Plano Director Muni

cipal.
Operação de loteamento com as seguintes

características
Área do prédio a lotear 124 500m2
Arca total de construção 31 166 m2
Volume total de construção 93 498 m3
Número de lotes: 99+1 s/n.°. com a área de

470 m2a l4689m2
Número de pisos máximo: 2 pisos (r/chão

+andar)
Número de fogos total 98 fogos
Número de lotes para habitação 98 lotes
Número de lotes para Indústria 1 (lote n.°

74)
Número de Lotes para — 1 lote s/n° cedido

á Câmara Municipal para a instalação de
equipamentos gerias.
Arca de cedência para o domínio público

municipal 19 4080m2
Finalidade — 17 758 00 m2 para arruamen

to, 1650 m2 para estacionamento, de
acordo com a planta arquivada nos servi
ços da Câmara Municipal,

Paços d&Município de Lousada, 2 de
Novembro de 1998
Por subdelegação de competências do

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

8.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de

29 de Novembro, com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 21 de Junho de 1999, às
alterações ao lote n°2 do Alvará de Lotea
mento n.° 11/1982, em nome de Brás Ferreira
de Sousa Meireles e deque é proprietário do
referido lote António da Silva Gonçalves,
com residência na Rua Central da Quintã,
250, Campo. Valongo. através do qual é li
cenciado o Loteamento e as respectivas
Obras de Urbanização que incidem sobre o
prédio sito no lugar de Cruzeiro,, freguesia
de Pias, concelho de Lousada, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Lou
sada, sob o n.° 00l84/l90298 e inscrito na
matriz predial urbana sob o art.° n.° 278 da
respectiva freguesia.

Área abrangida pelo Plano Director Muni
cipal.

Operação de loteamento com as seguintes
características

Área do prédio a lotear 6399m2
Área total de construção l230m2
Volume total de construção 4612,5m3
Número de lotes: 5, com a área de 1130 m2

al285m2
Número de pisos máximo: 2 (r/chão + andar)
Número de fogos total 5
Número de lotes para habitação 5
Área de cedência para o domínio público

municipal 504m2
Finalidade — alargamento do caminho de

acordo com a planta arquivada nos serviços
da Câmara Municipal.

Paços do Município de Lousada, 21 de
Junho de 1999

Por subdelegação de competências do Se
nhor Presidente da Câmara,

O Vereador
José Faria Santalha, Prof

aja.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n.°448/9l, de

29 de Novembro, com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 2l de Junho de 1999, o
Alvará de Loteamento n.° 09/1999, em nome
de Manuel Nunes da Costa Meireles, com
residência no lugar de Bougega, da fregue
sia de Covas, Concelho de Lousada, através
do qual é licenciado o Loteamento e as
respectivas Obras de Urbanização que inci
dem sobre o prédio sito no lugar de Paço,
freguesia de Covas, concelho de Lousada,
descrito na Conservatória do Registo Pre
dial de Lousada, sob o n.° 00077/110593 e
inscrito na matriz predial rústica sob o art.°
n.° 48 da respectiva freguesia.
Área abrangida pelo Plano Director Muni

cipal.
Operação de loteamento com as seguintes

características
Área total do prédio 4650m2
Área do prédio a lotear 31 46m2
Área total de construção 1044m2
Volume total de construção 3007m3
Número de lotes: 3, com a árcade 800 m2 a

945rn2
Número de pisos máximo: 2 (richâo + 1

andar)
Número de fogos total 3
Número de lotes para habitação e comércio

1 (lote n. 3)
Área de cedência para o domínio público

municipal 601m2
Finalidade — arruamentos (573m2) e esta

cionamentos (28m2) de acordo com a planta
arquivada nos serviços da Câmara Munici
pal.
Para a CoTiclusão das Obras de Urbaniza

ção foi fixado o prazo de 360 dias.
Paços do Município de Lousada, 21 de

Junho de 1999

Por subdelegação de competências do
Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador
José Faria Santalha, Prof.

SR

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO

Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91. de
29 de Novembro, com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 25 de Junho de 1999,o
Alvará dc Loteamento n.° 10/1999, em nome
de António da Silva, com residência no lu
gar de Olival, da freguesia de Covas, Conce
lho de Lousada, através do qual é licencia
do o Loteamento e as respectivas Obras de
Urbanização que incidem sobre o prédio sito
no lugar de Olival, freguesia de Covas, con
celho de Lousada, descrito na Conservató
ria do Registo Predial de Lousada. sob o n.°
00071/130592 e inscrito na matriz predial
rústica sob o art.° n.° 236 da respectiva fre
guesia.
Área abrangida pelo Plano Director Muni

cipal.
Operação de loteamento com as seguintes

características
Área total do prédio 4l50m2
Área do prédio a lotear 2675,5m2
Área total de construção 688.5m2
Volume total de construção 565lm3
Número de lotes: 2, com a área de 640 m2 a

1441 m2
Número de pisos máximo: 2 (r/chão + 1

andar)
Número de fogos total2
Número de lotes para habitação 2
Área de cedência para o domínio público

municipal 594,5m2
Finalidade — estacionamentos (30m2), ar

ruamentos (430m2) e passeios (134.5) de
acordo com a planta arquivada nos serviços
da Câmara Municipal.
Para a Conclusão das Obras foi fixado o

prazo de 360 dias.
Paços do Município de Lousada, 25 de

Junho de 1999

Por subdelegação de competências do Se
nhor Presidente da Câmara,

O Vereador
José Faria Santalha, Prof.



jUtIO 15 publicações

cÂãiil MUNICIPALDELOUSADA

DEPARTAMENTOTÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO
Nos lermos do Decreto-Lei n 448/91. de

29 de Novembro, comaactuai redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 25 de Junho de 1999,0

Alvará de Loteamealo n 1111999. em nome
de Resta Machado. Lda-, com sede no lugar
de Fonte Tauruna. da freguesia dc Cristelos.
Concelbo de I,ousada. através do qual é li
cenciado o Loteaincnto e as respectivas
Obras de Urbanização que incidem sobre o
prédio sito no lugar de Igreja, freguesia de
Macieira. concelbo de Lousada, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Lou
sada, sob o nY 001051240595 e inscrito na
matriz predial rústica sob o a,t. n. 382 da
respectiva fregaesia
Arca abrangida pelo Plano Director Muni

cipal.
Operação de loteaniento caia as seguintes

características
Arca do prédio a lotear 6870nt2
Arca total de construção 2830ni2
Volume total dc construção 1061 2,5m3
Número de lotes: II, com a área de 425 m2

a620m2
Número de pisos máximo: 2(r/chão+ andar)
Número de fogos total II
Número dc lotes para habitação II
Arca de cedência para o domínio público

municipal 1225m2
Finalidade — arruanieluos e passeios. de

acordo com a planta arquivada nos serviços
da Câmara MunicipaL
Para a Conclusão das obras de urbanização

foi fixado o prazo de2 anos

Paços do Mirniápi. da L..sada. 25 de
Junho de 1999

Por subdekgaçdo de competências do Se
,iltor Presidente da Câmara.

O Vereador
José Faria Sawlallia, Ftn’f

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n 448/91, de

29 de Novembro. com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 19 de Abril de 1999, o
Alvará de Loteamenton.° 05/l999,em nome
de ARIMPEXA - Artigos de importação e
exportação Lda., com sede no lugar de Re
bordelos, da freguesia de Lustosa, concelho
de Lousada, através do qual é licenciado o
Loteamento e as respectivas Obras de Urba
nização que incidem sobre o prédio sito no
lugar de Rebordelos, freguesia de Lustosa,
concelho de Lousada. descrito na Conser
vatória do registo Predial de Lousada, sob
o n. 00236/150389 e inscrito na matriz
rústica sob o art. n.° 702 da respectiva fre
guesia.
Arca abrangida pelo Plano Director Muni

cipal.
Operação de loteamento com as seguintes

características
Area do prédio a lotear 7260m2
Arca total de construção 5239m2
Volume wtai de construçíio39 292,5m3
Número de lotes: 6. com a árcade 545m2 a

2986m2
Número de pisos máximo: 1(rlchiio)
Número de lotes para industria 6 lotes
Número de fogos total l9fogos
Número de lotes para habitação 19 lotes
Arca de cedência para o domínio público

municipal 435m2
Finalidade — arruamentos (3052m2), de

acordo com a planta arquivada nos serviços
da Cãmara Municipal.
Para a conclusão das obras é fixado o prazo

de 180 dias.
Paços do Município de Lousada, 19 de

Abril de 1999

Por subdelegação de competências do Se
nhor Presidente da Câ,nara.
O Vereador
José Faria Santa/lia, Prof.

CÂMARA MUNICIPALDE LOUSADA
(rectificação do aviso publicado em 11105/97)

AVISO
Nos termos do Dreceto-Lei ii. 448/91 ,de 19 de Novembro. com aactnal redacção, torna-se público que a Câmara Municipal de Lousada emitiu

em 29 de Março de 1999 à rectificação da área do prédio a lotear que passa a ser dc 4588m2 e da área do lote n.2 que passa a ser de l472n12,
referente ao Alvará de loteamento n.03/l997, em nome de Herdeiros de Maria Soares, representados por Fernando António Soares Teixeira,
anteriormente em nome de Maria Soares. sito no lugar de Rua Nova, freguesia de Nogueira, concelho de Lousada.

Paços do Município de L,ousada, 29 dc Março de 1999
Por subdele,çação de competências do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador
José Faria Soam/lia, Prof.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTOTÉCNICO
DE FOMENTO

4.
CÂMARA MUNICH’ALDELOUSADA

DESPACHO
De acordo com o disposto no artigo 28.° do Decreto-Lei n.°466/’79, de 7 de Dezembro, na redacção actual dada

pelo Decreto-Lei n.° 406/82, de 27 de Setembro e em conjugação com as disposições aplicáveis ao regime de

substituição previstas no Estatuo do Pessoal Dirigente, por comissão do Decreto-Lei n.° 427/89, de 7 de

Dezembro, nomeio em regime de substituição, por um período de seis meses, a Assistente Administrativa

Especialista Ana Maria Pereira Teixeira Matos no lugar de Chefe de Secção de Apoio Administrativo no

Departamento de Águas, Serviços Urbanos e Ambiente, a partir desta data.

Lousada e Paços do Município, 10 de Maio de 1999
O PRESIDENTE DA CÂMARA

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

‘a.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO
Determino a afectação do Chefe de Secção de Taxas e Licenças da Divisão de Finanças e Contabilidade do

Departamento de Administração Geral ao Departamento de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Acção

Social, para o desempenho das funções de Chefe de Secção de Apoio Administrativo.

Mais determino que a Assistente Administrativa Principal Graça Maria Pacheco Neto Reis seja a responsável

pela Secção de Taxas e Licenças até que seja provido o lugar de Chefe da respectiva Secção.

Lousada e Paços do Manicipio. 5 de Maio de 1999
O PRESIDENTE DA CÂMARA

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

.0

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO
Determino que a Assistente Administrativa Principal iúcii Maria Miranda Nunes seja a resjdisável pela

Secção de Apoio Administrativo da Divisão de Assuntos Jurídicos do Departamento de Administração Geral.

Lousada e Paços do Mv.niczpio, 10 de Maio de 1999
O PRESIDENTE DA CÂMARA

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
Dli FOMENTO

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 l..ousada emi
tiu em 29 de Março de 1999, o
Alvará de Loteamento a,° 0411999,
em nome de José da Cunha Machado
e Joaquim Cândido Ribeiro, residen
te em estrada de Cima e S. Gonçalo
da freguesia de Macieira. concelho
de Lousada, através do qual é licen
ciado o Loteamento e as respectivas
Obras de Urbanização que incidem
sobre o prédio sito em S. Gonçalo.
freguesia de macicira, concclho de
Lousada, descrito na matriz rústica
sob o alt° n. 329 da respectiva fre
guesiL
Área abrangida pelo Plano Director

Municipal.
Operação de loteamento com as se

guintes características
Arca total do prédio 22500m2
Ares total do prédio a lotear
l6546m2
Área total de construção 5068m2

Volume total de construção 15 554m3
Número de lotes: 19, coso a área de

449m2 a 2947m2
Número de pisos máximo: Dois (ri

chão+andar)
Número de fogos total I9fogos
Número de lotes para habitação 19

lotes
Arca de cedência para o domínio

público municipal 4128m2
Finalidade — estacionamento

(203m2) e arruamentos (3052m2),
de acordo com a planta arquivada nos
serviços da Câmara Municipal.
Paços do Município de Lousada,

29 dc Março dc 1999
Por subdelegação de competências

do Senhor Presidente da Câmara,
O Vereador
José Faria Saatalha Prof.

.0I.,

CÂMARA MUNICIPALDE LOUSADA

DESPACHO
Determino que a Assistente Administrativa Principal Aurora Margarida da Silva Moreira seja a responsável

pela Secção de Aprovisionamento, Finanças e Contabilidade até que seja provido o lugar de Chefe da respectiva
Secção.

Lousada e Poços do Mataicípio, 6 de Maio de 1999
O PRESIDENTE DÁ CÂMARA

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

CÂMARA MIJNICIPALDELOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

AVISO

Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de
29 de Novembro. com a actual redacção, tor
na-se público que a Câmara Municipal de
Lousada emitiu em 25 de Maio de 1999. o
Alvará de Loteamento n. 06/1999, em nome
de Manuel Castro de Sousa, com residência
no lugar de Agras, da freguesia de Sousela,
concelho de t.ousada, através do qual é li
cenciado o Loteamento e as respectivas
Obras de Urbanização que incidem sobre
o prédio sito no lugar de Agras. freguesia
de Sousela. concelho de Lousada, descri
to na Conservatória do Registo Predial
de Lousada, sob o n. 00261/180396 e
inscrito na matriz predial rústica sob o
art.° n.’ .505 da respectiva freguesia.

Área abrangida pelo Plano Director Mu
nicipal.

Operação de loteamenco com as seguin
tes características

Área total do prédio 3400m2
Arca do prédio a lotear l730m2
Arca total de construção I0.3m2

Volume total dc construção 6478m3
Número de lotes: 2 (r/chão-4.andar+cave)
Número de fogos total 2
Número de lotes para habitação 2
Arca de cedência para o domínio público

municipal6l lm2
Finalidade — arruamentos (560m2); pas

seios (86m2) e estacionamento (25m2) de
acordo com a planta arquivada nos servi
ços da Câmara Municipal.
Para a conclusão das obras é fixado o

prazo de 360 dias.

Paços do Município de Lousada. 25 de
Maio de 1999

Por subdelegação de competências do
Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador
José Faria Santa/lia, Prof.



AN 1 MAÇÃO
DIA ANIMAÇÃO s

18h00: Inauguração da Feira de Artesanato

16 21h30: Actuaçõo do Grupo de Cavaquinhos de Lodares e da Ronda
do Vale do Sousa

22h30: SANTOS E PEcADORES (Campo de Treinos) Org.: ADL

20h00: Festival de Patinagem (Pavilhão Municipal)

4 7
15h00: Inauguração de exposição documental e Conferência sobre o

I Dr. Abílio Alves Moreira (Espaço Artes); 17h30: Inauguração de
busto (Bairro Dr. Abílio)

21h30: Grupo ALÉM MAR

18 21h30: Actuação do Conjunto Euroband e da Tuna de Amarante

19 Grupo Trovas ao Vento (música tradicional portuguesa)

20 15h00: Street Basket (Quinta das Pocinhas) -

21h30: Actuação de Ana Oliveira e de MIGUEL E ANDRE

21 Orquestra Ligeira de Paredes
Encerramento da Feira de Artesanato

22 Actuação de Paula Costa e das TENTAÇÕES

De23a26 Festas do Concelho

26 15h00: Cerimónia de atribuição de distinções honor(ficas (Auditório)

28 Grupo Amigos da Tulha

29 Grupo Music Ba,,d

Cinema Jovem
Auditório Municipal

Julho, Agosto e Setembro

Sessões às segundas, quartas e sextas

14h30 (crianças) e 16h30 (jovens)

Bilhetes gratuitos no Espaço Artes

Tentações
Dia 22 de Julho

PROqRAMA. dE

Santos & Pecadores
Dia 16 de Julho

1

30
31

1 Agosto

Além Mar
Dia 17 de Julho

1-

Grupo Pentágono
Festival de Bandas Rock de Lousada

Grupo Arte e Música

1

Miguel e André
Dia 20 de Julho 1

Férias Desportivas

Pavilhão Municipal

Julho e Setembro

9H00- 121100

Andebol, basquetebol, escalada, futebol, karaté, patinagem e voleibol

Espectáculos às 21h30 no Campo da Feira, com as excepções indicadas

Organização: Pelouro da Cultura e Pelouro da Juventude


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

