
Saneamento é prioridade seguinte

Um milhão
para a água
A quase totalidade das obras de abastecimento
de água ficam concluídas durante este mês de
Dezembro, num investimento de um milhão de
contos, para, daqui por um ano, a responsabi
lidade passar para a Empresa Douro e Paiva.
A prioridade seguinte é a rede de saneamento.
Entretanto, avança o projecto para a constru
ção de um aterro para resíduos industriais não
perigosos.

O então Secretário de Estado da Administra
ção Educativa, e actual Ministro da Educação,
visitou em Setembro a nova Escola do L° ciclo
de Pereiras 2, em Caíde.
O edifício, orçado em 48 mil contos, e que
alberga também umjardim de infância, viria a
ser inaugurado semanas depois. Entretanto, a
redepré-escolarpoderáficar concluída nopró
ximo ano lectivo.

Plano e Orçamento

Educação e Ambiente
prioridades para 2000

A Educação, através da construção de jardins
de infância, e o Ambiente, com a expansão das
redes de água e de saneamento, constituem as
prioridades do Plano e Orçamento da Câmara
para o próximo ano.
No entanto, o início da nova Biblioteca Muni
cipal e as obras por administração estão tam
bém consignadas.
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Aparecida e Santo Estêvão

Instituições recebem
40 mil contos

O Secretário de Estado da Administração do
Território, Dr. José Augusto Carvalho, presi
diu, em Lousada, à assinatura de contratos
programa no valor de 40 mil contos, destinados
à conclusão do Centro Paroquial de Santo
Estêvão e da sede do Rancho de Aparecida,
obras, que no seu conjunto, totalizam cerca de
60 mil contos.
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Duplicação da linha férrea vai avançar

Variante à EN 106
garante terrenos

A Variante à EN 106, entre Lodares e o nó de Ribas
do IC 25, deverá iniciar-se em meados do próximo
ano.

A Engivia, empresa vencedora do concurso públi
co, está a proceder à aquisição de terrenos para uma
obra orçada em 1,6 milhões de contos, e que deverá
estar concluída dentro de três anos.

A duplicação e electrificação da Linha do Douro até
Caíde vai arrancar no princípio do próximo ano, num
investimento a rondar os quatro milhões de contos.

A participação da Câmara nesta importante acessi
bilidade relaciona-se com o desbloquear dos terrenos
necessários para a construção da variante a Meinedo.

Entretanto a Refer está a desenvolver todo o pro
cesso de expropriações dos terrenos que ladeiam a via
férrea.

Ássêrnbleia Municipalaprovou Obras em Aparecida e Santo Estêvão
PIano e Orçamento 40 mil contos para instituições
Educação e Ambiente

rio sa
asoramo ntro

Eclia)

Pr d cl 2000 Local, Dr. José Augusto Carva- com 18 mil contos, tendo como
. lho, presidiu nos Paços do Con- custo global 25 mil contos, e a

“

celho à assinatura de dois pro- sede do Grupo Folclórico da
‘: OPlanoeOrçamentoparao lacomóprioridadesoinícioda tocolos de apoio à construção Senhora Aparecida, numa com-
ano 2000 foi aprovado pelo Biblioteca Municipal e o con- de equipamentos de utilização participação de 22 500 contos,
executivocamaránoepelaAs- juntodeobrasareahzarporad- colectiva para um custo total de 34 mil
sembleia Mumcipal. ImniStraÇãO directa As infra-estruturas financia- contos

Para o Presidente da Câma- Refenu ainda que “as verbas
ra, Dr Jorge Magalhâes, es do- dopróximo QuadroComunitá
cumentos radicam-se «na fi- riodeApozosóestariíodisponí
losofiaqiíë norteou a sua ëla- veisapartirdeJunho, pelo que
boraçíío desde há vários anos oç seis primeiros meses serão,
para cá.” provavelmente, de menorinves

Trata-se de uma perspectIva timento”
plurianual, dada a consagração No Plano destaca-setambm
de obras, que, “pela sua di- um conjunto de verbas destina
menstio ezmport4ncia, se dis- das às Juntas de Freguesia que,
tendemno tempo” — frisou. de acordocomDr. Jorge Maga-

“As grandes prioridades lhAes, têrnemvista”privilegiar
cirntinuamaseroabastecimen- a. administração directa, de
to de água e o saneamento, bem modo apodermos avançarconi
como o alargamento da rede empreendimentos na base de
pré-escolar” - salienta o Presi- alguma racionalidade finan
dente daCâmara, afirmando am- ceira”
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A passagem da gestão do Hospital para a Misericórdia
implicou obras no edifício e a transferência provisória das
Urgências para as instalações da Copagri, “deforma a que a
população pudesse continuar a usufruir do serviço”, segundo
explicou o Vereador da Saúde, Rui Magalhões.

As obras vão prolongar-se por mais alguns meses, mas, entre
tanto, a Misericórdia restaurou a antiga Morguepara a instalação
de uma central de consultas, afuncionarjá a partir de Janeiro.
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As obras de abastecimento e água
ao Concelho, iniciadas no ano passa
do, vão permitir uma cobertura de
cerca de 80% dos habitantes, encon
trando-se os trabalhos em fase de
conclusão.

Durante este mês de Dezembro,
de acordo com o Vereador do Ambi
ente, Rui Magalhães, serão concluí-
das cerca de 90% das obras, com o
investimento a rondar um milhão de
contos.

“Este é um dos primeiros objec
tivos estabelecidos pelo programa
da Câmara Municipal, que visa
dotar o Concelho de uma moderna
rede de abastecimento de água ao
domicilio, com uma capacidade de
serviço de modo a satisfazer as
necessidades de população”- de
clarou Rui Magalhães.

Em construção encontra-se o re
servatório de Aparecida, com capaci
dade para 1.500 m3, de modo a servir
a população do Torno e parte de
Macieira, de Aveleda e de Vilar do
Torno, para além de abastecer o re
servatório de Vilar. Este último depó
sito destina-se ao fornecimento à res
tante população da freguesia, de
Macieira e Aveleda, bem como à de
Caíde e Meinedo.

Entretanto, as obras a lançar no
próximo ano vão permitir atingir a
taxa de cobertura total do Concelho,
estando já o Departamento de Aguas
a preparar o projecto de execução da

zona norte.
“Cerca de 140 Km de tuba

gem foram instalados durante
este ano prevendo-se que o siste
ma total ascenda a mais de 300
Km, faltando apenas realizar 25%
do investimento”— sublinhou o Ve
reador do Ambiente.

A adesão da autarquia ao siste
ma multimunicipal da Empresa de
Aguas de Douro e Paiva, que en
volve 19 municípios, vai concreti
zar-se até finais do próximo ano,
havendo garantias de forneci mento
de caudais através da entrega em
três grandes reservatórios do Con
celho.

Nos próximos três meses, com
as sucessivas ligações ao sistema,
as áreas do concelho a sul, oeste e
leste estarão em funcionamento. A
zona nordeste será alvo de um re
forço, com os trabalhos a serem
articulados com o fornecimento de
água pela empresa “Douro e Pai
va”, o que vai permitir o encerra
mento deste programa.

Os dois últimos anos significaram
um investimento de 300 mil contos na
drenagem e tratamento de águas resi
duais.

“É a preocupação prioritária da
Câmara transformar o Concelho
num dos mais avançados no domí
nio do ambiente”- destacou Rui Ma
galhães. O Vereador adiantou que o
executivo já aprovou o estudo prévio

de drenagem e tratamento de águas
residuais, e que até ao final do ano os
projectos de execução ficarão conclu
ídos, dado haver necessidade de ela
borar um levantamento aerofotogra
mético.

Está ainda a ser feita a recolha de
elementos para a instalação de par
ques produtivos de energia eólica
bem como a construção de mmi
hidricaprveitanckrnsrecurs hi
drico existent&s no Cncehó. Os
problemas dos resíduos banais pare
cem ter fim à vista dado que se
encontra em fase final o processo
referente ao seu tratamento e depo
sição.

Refira-se ainda que o Plano e
Orçamento para o próximo ano tem
como uma das principais prioridades
o abastecimento de água e o sanea
men to.

Ainda no respeitante ao Ambien
te, encontram-se em adiantada fase

de programação realizações inovado
ras nas áreas da energias alternativas
e tratamento de resíduos. Foi para tal
criada uma empresa, denominada Tra
toser, que apresentou a candidatura,
na Direcção Regional de Ambiente
Norte, para o licenciamento de um
aterro de resíduos industriais não pe
rigosos, resolvendo assim os proble
mas dos industriais do Vale do Sousa
edas áreas jjivoj.ventes, sEr.últi-
• DO DO DO .07 1.

ma área, salienta-se õ esforço que
tem vindo a ser feito na recolha de
resíduos urbanos, tendo-se triplicado
o número de contadores existentes,
bem como o aumento significativo de
Ecopontos.

Até ao final do ano vai entrar em
funcionamento a Ecoteca, ligada à
rede nacional, a funcionar na estrutu
ra do Ecocentro, que visa proporcio
nar a todos os alunos do Concelho e
outros interessados uma grande di
versidade de informação ambiental.

Análises confirmam

Excelente a qualidade
da água fornecida

Uma das preocupações da Câmara de Lousada é não
apenas fornecer água em quantidade, mas igualmente
primar pela sua qualidade, tanto no aspecto químico como
bacteriológico, além do cumprimento de todos os parâme
tros recomendados pelas organizações competentes.

As análises mensalmente efectuadas confirmam aquilo
quejá é publicamente conhecido: a água que os lousaden
ses bebem cumpre todas as normas de qualidade sanitária.

Os dois mapas, que ao lado se reproduzem, dão preci
samente conta desse aspecto.

As análises foram efectuadas pelo Laboratório de Mi
crocrobiologia da Faculdade de Farmácia da Universida
de do Porto a partir de amostras recolhidas no início e no
extremo da rede pública de abastecimento.
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80% do Concelho coberto

Um milhão de contos para abastecimento de água
A quase totalidade das obras de abastecimento de águaficam

concluídas durante este mês de Dezembro, para, daqui por um
ano, a responsabilidade passarpara a Empresa Douro e Paiva.
A prioridade passará então a ser o saneamento. Entretanto,
avança o projecto para a construção de um aterro para resíduos
industriais não perigosos.

* Taxa de cobertura será total em 2000
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Rede pré-escolar quase completa
A Câmara de Lousada, no âmbi

to do Programa e Desenvolvimento
e Expanso da Educação Pré-esco
lar, tem vindo a construirj ardins de
infância nas diversas freguesias do
Concelho.

O Vereador da Educação, Prof.
Eduardo Vilar, afirma que a cober
tura total do Município está para
muito breve, em resultado da candi
datura recentemente apróvada. Se-

rão mais 22 salas distribuídas pelas
freguesias de Cernadelo, Covas,
Cristelos, Figueiras, Lustosa, Loda
res, Nogueira, Torno, Nevogilde e
Silvares, o que vai perfazer um total
de 60 salas.

No início do corrente anõ lectivo
foram criadas 16 novas salas nas
freguesias de Meinedo (Sub-Ribas),
Caíde, Casais, Pias, Boim, Nespe
reira, Macieira. O custo médio de

cada edifício rondou os 30 mil con
tos, comparticipados em 75% pelo
Ministério da Educação. Cadajar
dim de infância é composto por duas
ou mais salas, instalações sanitárias,
sala de professores, logradouro e
parque infantil, e ficou dotado de
material didáctico e sistema de
aquecimento.

Simultaneamente, foram também
lançadas mais quatro salas de aulas

para o 1.°ciclo, juntamente como
pré-primário em Sub-Ribas e Caí-
de.

Para o Vereador do Pelouro da
Educação trata-se de “uni reajus
tainento da rede do 1.0 ciclo que
se impunha, dado o crescimento
verificado em algumas freguesi
as e, no caso especifico de Caí
de, da degradação das instala
ções”.

A remodelação da sede da Junta
de Meinedo, avaliada em 30 mil con
tos, foi inaugurada em 11 de Dezem
bro, com a presença do Vice-Go
vernador Civil, Dr. Luciano Vilhena
Pereira, do Presidente da Câmara
de Lousada, Dr. Jorge Magalhães,
Vereadores e outras entidades lo-

A construção de abrigos nas pa
ragens de transportes públicos signi
ficou um investimento na ordem dos
15 mil contos — anunciou o Vereador
do Trânsito, Prof. José Santalha,
acrescentando que a substituição das
placas toponímicas na área da Vila
orçou os mil contos.

“Eram duas necessidades que
justificavam ser colmatadas” — re
feriu, adiantando que a actualização da
toponímiavai avançar brevemente.

“Jáprocedemos à criação de nú

meros depolícia, o que veio simpli
ficar sobretudo a distribuição pos
tal, pelo que importa agora avan
çar com a revisão da toponímia” —

sublinhou.
Apesar dos números de polícia te

rem sido pintados junto de cada entra
da, e de terem sido enviadas cartas a
anunciar a numeração, ainda há muní
cipes desconhecedores, pelo que o
Prof. José Santalha recomenda dirigi
rem-se aos Serviços de Topografia da
CâmaraMunicipal.

parque infantil,junto ao Salão Paro
quial são outros projectos da autar
quia.

Seguem-se anfiteatro e gimodesportivo

Inaugurada a remodelação da Junta de Meinedo
inserção dosjovens na vida activa.
Futuramente, está prevista a criação
de um espaço para os idosos.

O Presidente da Câmara referiu
que a obra foi executada sem o apoio
do poder central, mas sublinhou as
grandes alterações que se avizinham
para Meinedo: duplicação da linha do

cais. Douro e a construção da variante ur
O Presidente da Junta, Eng.° Fer- bana, “que vai dar àfreguesia uma

nando Magalhães, disse que a obra nova perspectiva urbanística”
vai permitir promover o artesanato, O Vice-Governadormanífestou a

através de um• posto de venda, e ovontadedeanãiisarfuturosapoiospara
desenvolvimento de actividades ocu- a Juntade Meinedo.
pação de tempos livrespara as crian- Entretanto, na mesma ocasião foi
ças após o período escolar. Cerca apresentado o brasão da freguesia,
de 25 crianças serão apoiadas por simbolizadoporduasrocas.
uma educadora e duas auxiliares. A construção de um Pavilhão
No fim do lanche, a carrinha da Junta Gimnodesportvo, nas traseiras da sede
assegura o transporte ao domicílio, da Junta, é um dos projectos a iniciar
Foi ainda possível instalaruma UNI- no próximo ano, e as terraplanagensjá
VA, instrumento fundamental para a se iniciaram. O projecto está concluí-

O Vice Governador eo Presidenteda Câmara apadrinharam a inauguração

15 mil contos para abrigos

do e prevê ringue, balneários, banca
das, escritórios, salas de ginástica e
ginásio. Um anfiteatro ao arlivreeum

1 1r

-j

A Junta de Freguesia de Nevogilde, em colabora
ção com a Câmara Municipal, procedeu à execução
dos arranjos exteriores dopavilhão gimnodesporti
vo EB 2,3 local, num investimento de vários milha-
res de contos.

LOUSADA
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O Programa” Ser Criança”, com
pólos de animação em Macieira e
Cristelos, desenvolveu recentemente
um programa de actividades para os
diferentes intervenientes no progra
ma

O dia 9 de Outubro foi de convívio
entre pais, crianças e técnicos do
projecto.

Mais tarde, a Pousada da Juven
tude, em Braga, foi o local seleccio
nado para 15 jovens passarem três
dias e conhecerem a Universidade do
Minho, museus, Sé de Braga e as
escadas do Bom Jesus.

“O Visionarium”, em Santa Maria
da Feira foi o destino das 60 crianças
de Macieira que, em Novembro, fi
caram a conhecer melhor o centro de
ciência, prosseguindo a visita até à

A Câmara de Lousada, em 16 de
Outubro, a Festa do Idoso, inserida
no âmbito do Ano Internacional das
Pessoas Idosas.

Mais de mil participantes estive
ram reunidos num programa iniciado
nas Piscinas Municipais, e que se
prolongou no Pavilhão Municipal
num espectáculo de variedades, com
o Grupo de Bombos de Lodares, a

Senhora da Ajuda, em Gaia.
Dez mães de crianças do pólo de

Macieiraparticipam, até Março, numa
formação sócio-educativa, na área
da culinária e das regras de higiene,
tendo em vista o melhor desempenho
das tarefas domésticas e acompanha
mento dos filhos.

A Câmara Municipal surge como
entidade coordenadora, no seguimen
to de uma candidatura apresentada à
Segurança Social, actuando em par
ceria com o Centro Social e Paroqui
al de Macieira e a Associação Social,
Recreativa e Cultural “Ao Encoiztro
das Raízes” (Cristelos).

Para Macieira encontra-se aberta
a possibilidade da criação de umATL
(Actividades de Tempos Livres) liga
do ao infantário de Santa Maria.

fadista Mélanie, o Grupo Folclórico
Ceiferinhas do Vale do Mesio e o
grupo “Amigos da Tulha”, terminan
do comum lanche-convívio.

A Vereadora da Acção Social,
Prof.a Lígia Ribeiro, considerou a
iniciativa “reveladora da solidari
edade que a Autarquia tem pro
curado manifestar às pessoas se
niores do Concelho.”.

Formação profissional

A Câmara Municipal tem levado a cabo um programa de formação profissional
destinada a activos, em horário pós-laboral. e ainda a formação técnica. Inserido no
programa “Integrar” decorreu um curso de canalizadores, em horário laboral, destinado
a desempregados de longa duração, com a participação de 12 formandos. No âmbito da
formação contínua, a Câmara terminou recentemente o curso de “Formação Pedagógica

de Formadores”, no âmbito do PROFAP, estando-se a iniciar mais cinco acções.

Homenagem ao Dr. Abílio Moreira

Relembrado o “Médico do Povo”

O médico lousadense Dr. Abflio Alves Moreira foi homenageado no mês
de Julho, numa iniciativa do Pelouro do Património Cultural. Exposição
biográfica e documental, uma conferência intitulada «O Médico do Povo»
e a inauguração de um busto no Bairro com o nome do homenageado
integraram o programa, bastante participado.

LOUSADA

“Ser Criança” activo
em Cristelos e Macieira

Diário de uma visita a Inglaterra
Mónica Marlene Ferreira Ribeiro (*)

“A noite de sábado para domingofoi passada em viagem Saímos
de casa por volta da 1h45, tendo como nosso objectivo o aeropo’rto
de Lisboa.

Chegámos a Londres quando passávam apenas uns minutos das
10h30. Todosjuntos apanhámos o metro até à estação de Northflel
ds, onde já nos esperavam algumas das pessoas em cujas casas os
delegados portugueses ficariam hospedados. Eu e a delegada de
Alcanenaficámos instaladas na casa de Mrs.Price.

Na mesma casa estavam hospedadas outras duas raparigas.: uma,
italiana, chamada Gina, e outra, de nome Kinz, coreana.

Na segunda-feira, 26 de Julho, durante a manhã, debatemos o
tema “União Europeia, Hoje “. No dia seguinte presenciámos o
testemunho de um técnico daEuropol e ainda debatemos temas como
a legalização da droga e os direitos do Homem, e a cooperação na
Europa. Durante esta semana houve ainda tempo para visitar as
duas magnificas Tower Bridge e Tower ofLondon, Oxford , entre
outras localidades.

No fim, todos manifestaram a vontade e o desejo de visitarem os
paísespresentes.”

(*,) Jovem de Meinedo, melhor aluna de inglâs na Escola Seca nddria, contemplada, em
Julho, com urna viagem de urna semana à inglaterra para participação nas Jornadas da

Juventude. A possibilidade foi proporcionada pelo Pelouro da Juventude.

Festa do Idoso
com mais de mil pessoas

¶ -

Jovem lousadense: a primeira dadireita

para desempregados e activos

-.4’
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Distinguidas quatro personalidades e duas instituições

Atribuídas distinções honoríficas
À Câmara voltou a aproveitar o Feriado Municipal para atribuir distinções honoríficas a quem se destacou na

promoção do Concelho. Este ano foram seis os galardoados. O Governador Civil presidiu à cerimónia.

LOUSADA
BOLETINI \1t\ ICP \L

ÍDr. Abílio Alves Moreira
(a lituk p(’stumOt

Medalha dc OUrO de Mérito Municipal. rccchidi pelo irmão. sr. Adão Moreira

José Augusto Ferreira
(carnpeio mundial de fosso ii n iversal)
Medalha de Prata de Mérito Desportivo

r ‘

•__1

Consultor Artur Vaz-Osório da Nóbrega
(grande especialista em Heráldica e Genealogia
Medalha de Prata de Mérito Municipal, recebida pelo amigo, sr. Mhaíde Malafaia

Associação Desportiva de [ousada
Medalha de Prata de Mérito Desportivo, recebida pelo

kPresidente. sr. Eugénio Cunha

coronel Soares de Moura
(Casa da Lama
Medalha de Prata de Mérito Municipal

Exposição permanente de artesanato

Associação Valmesio
Medalha de Bronze de Mérito Desportivo, recebida pelo
Presidente, sr. Guilherme Teles

A Câmara está a promover uma
exposição permanente de artesanato,
no Espaço Artes, até Fevereiro, numa
iniciativa do Pelouro do Turismo.

A promoção das actividades lo
cais é uma das aposta da autarquia,
que, com a Associação Empresarial,
está a desenvolver uma campanha de
dinamização do comércio, sob o sio

gan “Neste Natal compre no comércio
tradicional “.

Enquanto isto, o campo da feira
transformou-se em Julho na mostra dos
ofícios tradicionais do Vale do Sousa
com a realização dali Feira de Artesa
nato. Cerca de 25 expositores, repre
sentando todos os concelhos da re
gião, apresentaram artigos de cestaria,

cerâmica, bordados, renda de filé, tano
ana e barro, para além de trabalhos em
madeira e de pedra, e bonecas de pano.
A Vereadora, Prof.a Lígia Ribeiro, con
siderou a iniciativa um sucesso.

Entretanto, o jovem artesão Felis
berto Carvalho, do Torno, conquistou
mais um prémio, desta vez referente ao
II Troféu de Bordados Anchor. Felis

berto Carvalho, da Casa Real, escolheu
como mote a electricidade e nos traba
lhos premiados bordados a dourado é
possível observar os candeeiros, as
lâmpadas e os balaustres. Na categoria
de bordado geral e na classe de jovens
criadores, alcançou o 2.0 lugar, enquan
toque o prémio do público lhe atribui o
1.0 lugar.
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O então Secretário de Estado da
administração Educativa, e actual
ministro da Educação, Prof. Dr.
Guilherme d’Oliveira Martins, visi
tou em Setembro a nova escola do
10 Ciclo de Pereiras n.° 2, em Caíde.

Durante muitos anos este mi
cleo esteve instalado num pré-fa
bricado, que, progressivamente,
se degraclou, não oferecendo as
condições mínimas de trabalho. O
esforço e perseverança da Direc
tora, Prof.a Isabel Pimentel, para

a construção de um edifício de
raiz foram elogiados na cerimónia
de inauguração, realizada em Ou
tubro, durante a qual foi evocada
a questão do terreno como um dos
maiores impedimentos para o pro
telar da situação. A resposta foi
encontrada pelo entendimento es
tabelecido com os empresários
José Cunha e Paulo Costa, árbitro
de futebol.

O Presidente da Câmara refe
riu que “sem pretender ser maso

quista, é caso para dizer que va
leu a pena o tempo de privações
passado nas anteriores instala
ções”. Apontou o papel igualmente
desempenhado pela Junta de Fre
guesia, e pelos pãis, “pela forma
como compreenderam as dificul
dades do processo”, e relembrou o
“investimento vultuosíssimo” na
área da educação, a rondar o meio
milhão de contos. Anunciou ainda
que, durante o próximo ano, oin
vestimento vai assumir igual dimen

são, tendo em vista a cobertura
total na rede pré-escolar.

“Quando há boas condições os
resultados são melhores”— consi
derou, assinalando ainda a luta contra
o trabalho infantil e o abandono esco
lar.

O edifício é composto por cmco sa
las, duas destinadas ao 1 .°ciclo e três ao
pré-primário,umsalãopolivalente,refei
tório e um logradouro, equipado com
paueinfantil,numinveslimentoamndar
os48 mil contos.

Festa de Recepção com 200 professores
Professores e Educadores a tra

balhar em Lousada receberam as
boas vindas da Câmara Municipal,
numa cerimómapresididapelo então
Secretário de Estado da Adminis
tração Educativa, e actual Ministro,
Prof. Dr. Guilherme dOliveiraMar
tins.

O Auditório Municipal foi o pon
to de reunião, cujo programa de ani
mação passou pela exibição de um

documentário alusivo à Senhora
Aparecida, actuação do Orfeão dos
Professores de Lousada e da fadista.
lousadense Melanie

Enquanto os professores assisti
am ao espectáculo o Secretário de
Estado visitava a nova Escola de
Pereiras 2, em Caíde de Rei.

No Auditório Municipal, tendo
como plateia mais de duas centenas
de docentes de todos os graus de

ensino, o Secretário de Estado de
finiu a quem cabe o papel principal
no processo educativo:

“Os educadores e professores
são actoresfundamentais nopro
cesso de desenvolvimento de um
País. Nesse sentido, temos apre-
ocupação de pôr os educadores e
professores emprimeiro lugar em
termos de valorização social, de
importância e deprotagonismo.”

A atenção governativa vira-se
agora para o pré-escolar e o 1.0

ciclo, num contínuo processo de
educação, composto por nove anos
de escolaridade, onde os vários
ciclos se complementam e interli
gani.

Investimento de 48 mil contos

Escola do L° ciclo inaugurada em Caíde

Actual Ministro nas boas-vindas

Por seu turno, o Presidente da
Câmara, Dr. Jorge Magalhães, sa
lientou a parceria entre a autarquia
e o meio escolar.

LOUSADA
BOLE FIM \IL\ICIP\L
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Taça de Desporto Escolar

Mil jovens em corta—mato
A primeira prova da Taça Muni

cipal de Desporto Escolar realizou-
se no final do mês de Novembro, na
Pista da Costilha. Em competição
estiveram cerca de mil jovens das
Escolas Básicas 2,3 de Lousada,
Caíde de Rei e de Lustosa, e ainda a
Secundária. Divididos por escalões,
ao pódio subiram os melhores atle
tas do Concelho, destacando-se a
EB2,3 de Caíde de Rei, que arreca
dou grande parte dos prémios, se
guindo-se a escola de Lustosa. A
competição, promovidapela Câmara
Municipal, tem como principal objec
tivoo apuramento da selecção que vai
representar o Concelho nos Jogos In
ternacionais da Juventude, a decorrer
em Renteria entre 11 e 14 de Maio
próximos.

A próxima prova de apuramento
está marcada para o dia 7 de Janeiro
e inclui atletismo, futebol, natação,
voleibol basquetebol, andebol e ténis
de mesa.

Cooperativa “Jangada” apresenta-se em 26 de Dezembro

Companhia Profissional de Teatro instalada no Auditório Municipal
Lousadajá tem uma companhia

profissional de teatro. Trata-se da
Cooperativa “Jangada” e encontra-
se instalada no Auditório Municipal.

A apresentação pública vai de
correr no próximo dia 26 de Dezem
bro: aproveitando a realização da
Feira das Oitavas, vai decorrer tea

tro de rua, com saltimbancos no es
paço da feira, deslocação do públi
co em cortejo até ao auditório, pe
quenos momentos de animação no
átrio de entrada e apresentação inau
gural da Companhia. Entretanto, em
18 de Dezembro apresentou o teatro
de marionetas “Chamorra”, no Es-

paço Artes.
Durante o próximo ano, irá repre

sentar pelo menos três peças: “Os
Dois Ladrões”, de Manuel António
Pina, “Auto daBarcado Inferno”, de
Gil Vicente, e “Homem certo em Casa
Certa”, de Carlos Coutinho.

Entretanto, a Associação Recrea

tiva Santo André, de Cristelos, avan
çou com a criação de um grupo de
teatro amador. Os ensaios têm vindo a
decorrer no Auditório Municipal, pre
vendo-se para o mês de Fevereiro a
apresentação pública. Os interessa
dos em aderir aogrupo podem con
tactar o Auditório (tel. 255.813695).

Encontro de Escolas de Ciclismo

Centenas de jovens a pedalar
Os jovens e o ciclismo afir

mam-se como uma das apostas
do Pelouro do Desporto da Câ
mara de Lousada, que, no mês de
Agosto, acolheu mais de duas cen
tenas de jovens da região norte,
por ocasião do encontro de Es
colas de Ciclismo, na continuida

de do 1 •0 Encontro Nacional
Competitivo, que decorreu no ano
passado, os vários atletas com
petiram nas mais diversas pro
vas.

A iniciativa conjunta da Câ
mara Municipal e da Associa
ção de Ciclismo do Porto teve

como programa provas de ve
locidade e linha, percurso de
destreza e um contra-relógio
por equipas, para além dos jo
gos de ténis e de voleibol.

Para os mais interessados a
organização reserva ainda au
las de mecânica de bicicleta.

O Vereador do Desporto,
Prof. Eduardo Vilar, conside
rou que “esta iniciativa vem
reforçar o trabalho que os mais
jovens já desenvolvem na nossa
escola de ciclismo, ao mesmo
tempo que serve de motivação
para outros interessados”.

Na abertura da nova época des
portiva, a Câmara Municipal apro
vou a atribuição de subsídios a
vários clubes locais.

Contemplados foram o “Caíde
de Rei Sport Clube” e “Aparecida
Futebol Clube” com 3.350 con
tos.

Para o “Lousada Atlético Clu
be” o subsídio total ronda os três
mil contos, divididos pela Sec
ção de Basquetebol, com 1850
contos, e patinagem, 250 contos.

A Associação de Hóquei de
Lousada vai receber um apoio de
cerca de 2.100 contos.

-

Cerca de mil jovens participaram na pro a

,

Atribuídos subsídios a clubes
Exposições no Espaço Artes

Pintura dc Ivone Mascarenhas.

(:olectivi de Pintura dos Professores dc I.Musada. com a rarticipaç de

Celeste Marques. Margarida Neto, Joaquim Alexandre e Jorge Carvalho.

Pintura de Rui Truta.

Documental: O século XX cm Lou.sada”. :

LOUSADA
BOLETIM ‘1UICIPAL
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO
No uso da faculdade que me foi dada pelb artigo 70° da LEI N.° 169/99, de

18 de Setembro, delego no Director de Departamento de Obras Municipais as
seguintes matérias:
- Aprovar e alterar o mapa de férias e as restantes decisões relativas a férias

com respeito pelo interesse do serviço;
- Justificar ou injustificar as faltas;
- Autorizar a realização de despesas nos outros casos, até ao limite de

500.000$00;
- Autorizar a restituição aos interessados os documentos juntos a processos;
- Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interes

sados, relativas a processos ou documentos consMntes de processos arquiva
dos, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;

- Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal com destino a
quaisquer entidades ou organismos públicos, que seja de mero expediente.

Lousada e Paços do Município,
04 de Novembro de 1999
O Presidente da Câmara

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhâes, Dr.

4
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO

No uso da faculdade que me é dada pelo n°2 do artigo 69.° da Lei n.° 169/
99, de 18 de Setembro, delego no senhor Vereador Rui Manuel Fernandes
Malheiro de Magalhães as seguintes competências:
‘Assinar ou visar a correspondência desta Câmara Municipal com destino a

quaisquer entidades ou organismos públicos, no âmbito das funções que lhe
são distribuídas (alínea 1) do n°1 do Artigo n°68°;

Dirigirem estreita articulação com o Serviço Nacional de Protecção Civil,
o Serviço Municipal de Protecção Civil, tendo em vista o cumprimento dos
planos e programas estabelecidos e a coordenação de actividades a desenvol
ver no domínio da Protecção Civil, designadamente em operações de socorro
e assistência com especial relevo em situações de catástrofe e calamidade
públicas (alínea x) do n°1 do artigo 68°.

Lousada e Paços do Concelho, 18 de Outubro de 1999

O Presidente da Câmara Municipal
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO

Para cumprimento do ponto 2.8.1. do POCAL torna-se necessária a inventa
riação de todos os bens, direitos e obrigações constitutivos do património
deste Município, passando pelas seguintes etapas:
•Arrolamento, que consiste na elaboração de um rol de bens a inventariar;
•Descricão. que se cifra na evidenciação das características que identificam

cada bem;
‘Classificacão. que consta na repartição dos bens pelas diversas classes; e
‘Avaliacão, que se funda na atribuição de um valor ao bem.

Para tanto, designo a Sr.° Dr.° Cristina Maria Pires de Oliveira, Técnica-
Superior Estagiária (economista) que terá como coadjunto o Técnico-Profis
sional Especialista (Fiscal Municipal) Américo Augusto Sousa e Silva,
oportunamente afecto ao Departamento de Administração Geral para o efeito.

Lousada e Paços do Município, 21 de Outubro de 1999
O Presidente da Câmara

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhâes, Dr.

CÀMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO

Usando da competência consagrada no n.°3 do artigo 57.° da Lei n.° 169/99,
de 18 de Setembro, designo o Senhor Vereador Professor Eduardo Augusto
Vilar Barbosa, para vice-presidente a quem, para além das funções que lhe
estão distribuídas cabe substituir-me nas minhas faltas e impedimentos.
Outrossim, lhe delego a competência que me é dada pela alínea 1) do n°1 do

Artigo 68.° do referido diploma, como sendo:
‘Assinar ou visar a correspondência desta Câmara Municipal com destino a

quaisquer entidades ou organismo públicos, no âmbito das tarefas deque foi
incumbido.

Lousada e Paços do Concelho, 18 de Outubro de 1999
O Presidente da Câmara Municipal

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO
No uso da competência que me é dada pelo n.°4 do artigo 58.° da Lei n.° 169/

99, de 18 de Setembro, escolho os vereadores a tempo inteiro e a meio tempo
e, concomitantemente, fixo as suas funções como:
Vereadores a tempo inteiro:

Professor Eduardo Augusto Vilar Barbosa — Educação, Cultura, Desporto,
Arqueologia e Comunicação Social;

ProfessorJosé Faria Santalha —Transportes, Trânsito, Armazéns e Oficinas,
Electricidade, Comércio, Feiras e Mercados e Obras Particulares;

Rui Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães — Saúde, Ambiente (Agua,
Saneamento, Jardins, e Higiene e Limpeza) e Protecção Civil.
Vereadores a meio tempo:

Professora Lígia Maria de Andrade Alves Ribeiro — Turismo, Juventude,
Património, Acção Social e Habitação,

Lousada e Paços do Concelho, 18 de Outubro de 1999
O Presidente da Câmara Municipal

Joi’e Manuel Fernandes Malheiro de Magalhies, Dr.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO

Tendo em mira o cumprimento do ponto2.8.l do POCAL que determina a
necessidade da inventariação de todos os bens, direitos e obrigações consti
tutivas do património, afecto ao Departamento de Administração Geral, o
Técnico-Profissional Especialista (Fiscal Municipal) Américo Augusto Sousa
e Silva para colaborar nas acções necessárias à elaboração do Inventário e
Cadastro do Património do Município, com mais especificidade, no levanta
mento sintético, ordenado e actualizado conducente ao registo dos elementos
que o vão constituir em função da afectação ou da natureza dos bens.

Lousada e Paços do Município, 20 de Outubro de 1999

O Presidente da Câmara
Jorge Manuel Fernandes Malheirode MagalhãesçDr.s

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO

No uso da faculdade que me foi dada pelo artigo 70° da LEI N.° 169/99, de 18
de Setembro, delego no Director de Departamento de Administração Geral as
seguintes matérias:

Aprovar e alterar o mapa de férias e as restantes decisões relativas a férias
com respeito do interesse do serviço;
‘Justificar ou injustificar as faltas;’
Conceder licenças sem vencimento até 90 dias;
Assinar termos de aceitação;
Determinar a conversão de nomeação provisória em definitiva;
Autorizar a realização de despesas nos outros casos, até ao limite de

500.000$00;
‘Autorizara restituição aos interessados os documentos juntos a processos;
Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interes

sados, relativas a processos ou documentos conslantes de processos arquiva
dos, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;

Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do cumprimento
de formalidades burocráticas ou similares pelos interessados;

Emitir o cartão de feirante e ode vendedor ambulante;
Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal com destino a

quaisquer entidades ou organismos públicos, que seja de mero expediente.

Lousada e Paços do Município, 04 de Novembro de 1999

O Presidente da Câmara
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

si’

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO

No uso da faculdade que me foi dada pelo artigo 70° da LEI N.° 169/99, dei 8
de Setembro, delego no Director de Departamento de Urbanismo as seguintes
matérias:

Aprovar e alterar o mapa de férias e as restantes decisões relativas a férias
com respeito do interesse do serviço;
‘Justificar ou injustificar as faltas;

Autorizar a realização de despesas nos outros casos, até ao limite de
500.000$00;

Autorizar termos de abertura e encerramento de livros sujeitos a essa
formalidade, designadamente livros de obra;
.Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a processos;
Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas aos interes

sados, relativas a processos ou documentos constantes de processos arquiva
dos, e que careçam de despacho ou deliberação dos eleitos locais, com
respeito pelas salvaguardas estabelecidas por lei;

Emitir alvarás exigidos por lei, na sequência da decisão ou deliberação que
confiram esse direito;

Assinar ou visar a correspondência da Câmara Municipal com destino a
quaisquer entidades ou organismos públicos, que seja de mero expediente.

Lousada e Paços do Município, 04’de Novembro de 1999

O Presidente da Câmara
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

SIR

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
DEPARTAMENTO TÉCNICODE URBANISMO

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

redacção, torna-se público que a Câmara Municipal de Lousada emitiu em 1 de
Setembro de 1999 o Alvará de Loteamento n.° 12/1999, em nome de Emilia
Maria Barbosa Marques Leal Brandão Pereira, residente na Rua Assis Vaz,
n.°90, 4200 Porto, alravés do qual é licenciado o Loteamento e as respectivas
Obras de Urbanização, que incidem sobre o prédio sito no lugar de Penedo de
Baixo, freguesia de Nevogilde, concelho de Lousada, descrito na Conserva
tória do Registo Predial de Lousada, sob o n.° 00221/060593, e inscrito na
matriz predial rústica sob o art.° n.° 1087 da respectiva freguesia.
Área abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loteamento com as seguintes características:
Área do prédio a lotear 5100 m2
Arca total de construção 2314 m2
Volume total de construção 6942 m3
Número de lotes: 12, com a área de 255 m2 a 500 m2
Número de pisos máximo: 2 pisos (r/chão+andar)
Número de fogos total 12 fogos
Número de lotes para habitação 12 lotes
Area de cedência para o domínio público municipal 520 m2
Finalidade: Armamentos e passeios, de acordo com a planta arquivada nos

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

Paços do Município de Lousada, 01 de Setembro de 1999
Por subdelegação de competências do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador, José Faria Santalha, Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO
No uso da competência que me é conferida pelo n°. 4 do art°.

58° do Decreto-Lei n°. 169/99, de 18 de Setembro, designo o
senhor professor José Faria Santalha para exercer funções de
Vereador em regime de permanência nesta Câmara Municipal a
partir desta data.

Lousada e Paços do Município, 18 de Outubro de 1999
O Presidente da Câmara

Jorge Manuel Fernandes Malheiro
de Magalhães, Dr

S*R

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO

Enquanto não for provido o lugar de Director de Departamento de Educação,
Cultura, Desporto, Turismo e Acção Social, cometo à docente requisitada
nesta Câmara Municipal Maria Eulália Tomé Queirós as respectivas compe
tências, a quem delego a assinatura de correspondência e de documentos de
mero expediente es autorização de despesas inerentes ao sector até 500.000$00

Lousada e Paços do Município, 03 de Setembro de 1999
O Presidente da Câmara

Jorge Manuel Fernandes Malheiro
de Magalhães, Dr.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO
Tendo em mira o cumprimento do ponto2,8.I do POCAL que determina a

necessidade da inventariação de todos os bens. direitos e obrigações cons
titutivas do património, afecto ao Departamento dc Administração Geral, o
Técnico-Profissional Especialista (Fiscal Municipal) Américo Augusto
Sousa e Silva para colaborar nas acções necessárias à elaboração do Inven
tário e Cadastro do Património do Município, com mais especificidade, no
levantamento sintético, ordenado e actualizado conducente ao registo dos
elementos que o vão constituir em função da afectação ou da natureza dos
bens.

Lousada e Paços do Município, 20 de Outubro de 1999
O Presidente da Câmara

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhies, Dr.
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CÂMARA MUNICIPAL DELOUSADA

AVISO
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, licenciado em Direito, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:
Torna público, para cumprimento do estabelecido no n°1 do art.°3, do Decreto-Lei n.° 26/94, de 19 de Agosto, a

relação das transferências correntes e de capital (subsídios) e doações de bens patrimoniais, efectuados pela Câmara
Municipal no decurso do segundo semestre de 1998.
Para constar se lavrou o presente Aviso e correspondente relação que vai ser publicada no Jornal Local e no Boletim

Municipal.

Lousada e Paços do Concelho, 26 de Janeiro de 1999

O Presidente da Câmara Municipal
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

Relação das Transferências Correntes e de Capital e de Doações de Bens Patrimoniais do 1° Semestre de 1999
(Art.° 1°, 3°, 34° do Decreto-Lei n° 26/94, de 19 de Agosto)

Nome do beneficiário Montante Transferido, Benef. Data de Decisão
Auferido e Doação Efectuada

- Associação de Hóquei de Lousada 10.000.000$00 99/01/04

- Centro Juvenil de Campanhã 30.000$00 99/01/18

- Lousada Académico Clube 3.500.000$00 99/01/18

-Associação de Hóquei de Lousada 2.000.000$00 99//02/2l

- Associação de Caçadores de Lousada 10.000.000$00 99//02/15

-Associação de Hóquei de Lousada 2.000.000$00 99//03/O1

- Equipa de Educação especial 400.000$00 99/103/O 1

- Extensão Educativa de Adultos 400.000$00 99//03/01

- Delegação Escolar de Lousada 4.000.000$00 99/04/06

- Delegação Escolar de Lousada 60.000$00 99/04/19

- Associação de Hóquei de Lousada 6.000.000$00 99/05/03

- Delegação Escolar de Louvada 5.000.000$00 99/05/03

- Delegação Escolar de Lousada 140.000$00 99/05/03

Delegação Escolar de usda 75.000$00 99/05/03

- Junta de Freguesia de Lousada (Sta. Margarida) 1 600.000$00 . 99/06/07

- Centro Cultural e Desportivo da Ordem 1 .71 9.000$00 99/06/07

- Comissão de Festas do Concelho de Lousadal99 300.000$00 99/06/2.1

-Junta de Freguesia de Nevogilde 3.640.000$00 99/06/21

LOUSADA
BO1.ETI\ \1[lClPAI.

CÂMARA MUNICIPAL DELOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE URBANISMO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de 29 de Novembro. com a actual redacção, torna-se público que a Câmara

Municipal de Lousada emitiu em 14 de Setembro de 1999 às alterações ali lote n°1 no Alvará de Loteamento n.° 08/
1995. em nome de António Carvalho e de que são proprietários do referido lote os Sr.(s) Rui Manuel Pereira Pinto
Coelho e Joaquim Jorge Pereira Pinto Coelho, residentes em Bairros, freguesia de Lodares, concelho de Lousada
através do qual é licenciado o Loteamento e as respectivas Obras de Urbanização, que incidem sobre o prédio sito em

Igreja, freguesia de Lodares, concelho de Lousada, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lousada, sob parte
do n.° 00208/151091, e inscrito na matriz predial Rústica sob o art.° n.° 429 da respectiva freguesia e estando o referido
lote descrito na conservatória do Registo Predial de Lousada sob o nY 00357/150995 e inscrito na matriz predial

Urbana sob o srt.° 514. -

Ares abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loleamento com as seguintes características:

Arca do prédio a lotear 948,5 m2
Arca total de construção 3998m2

Volume total de construção 22519 m3
Número de lotes: 14, com a área de 250 m2 a600 m2

Número de pisos máximo: 2 pisos +anexos
Número de fogos total 13 fogos

Número de lotes para habitação 13 lotes
Número de lotes para comércio 3 lotes

- Número de lotes para habitação e comércio —3 lotes
Arca de cedência para o domínio público municipal 2348,5m2

Finalidade: 600m2 (lote n°7 para equipamento público) e l748,5in2 (para armamentos) de acordo com a planta
arquivada nos serviços da Câmara Municipal.

Paços do Município de Lousada, 14 de Setembro de 1999
Por subdelegação de competências do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador,
José Faria Santalha, Prof

-
Freitas Neto, representado por Jorge Manuel Ferraz Frei-

é proprietário do referido Lote o senhor António Ricar
tas Neto, sito em Boavista, freguesia de Silvares, de que

do da Silva Ferreira, que a seguir se transcrevem:
Área de implantação passa a ser de 170 m2;
Área de Construção, que passa a ser 430 m2:

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA Volume total de construçao, que passa a ser 38.955 m3;
Área total de construção, que passa a ser de 14.112, 82

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE URBANISMO m2.

AVISO Paços do Município, 14 de Dezembro de 1999
Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de 29 de Novem

bro. com actual redacção, torna-se público que a Câmara Por subdelegação de competências do Senhor
Municipal de Lousada, procedeu em 14 de Decembro de Presidente da Câmara
1999, às alterações no lote s.° 18 do Alvará de Loleamen- O Vereador,
lo n.° 4/94, em nome de Herdeiros José Paulino Faria José Faria Santalha. Prof.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE URBANISMO

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n,° 448/91, de 29 de No

vembro, com a actual redacção, torna-se público que a
Câmara Municipal de Loutada emitiu em 1 de Setembro
de 1999 o Alvará de Loteamento n.° 13/1999, em nome de
Emilia Maria Barbosa Marques Leal Brandão Pereira.
residente na Rua Assis Vaz, n90, 4200 Porto, através
do qual é licenciado o Loteamento e as respectivas
Obras de Urbanização, que incidem sobre o prédio sito
no lugar de Penedo de Baixo, freguesia dc Nevogilde.
concelho de Lousada, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Lousada. sob o n.° 00221/060593, e
inscrito na matriz predial rústica sob o art° n.° 1088 da
respectiva freguesia.
Área abrangida pelo Plano Directoc Municipal,
Operação de loteamento com as seguintes característi

cas:
Ares do prédio a lotear 17300 m2
Área total de construção 4990m2
Volume total de construção 14970 m3
Número de lotes: 30, com a área de 247 m2 a 615 m2
Número de,pisos máximo: 2 pisos (rlcbão+andar)
Número de fogos total 30 fogos
Número de lotes para habitação 30 lotes
Área de cedência para o domínio público municipal

5234 m2
Finalidade: Arruamentos e passeios. de acordo com a

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

prazo de 360 dias.

Paços do Município de Louaada,
01 de Setembro de 1999

Por aubdelegaçio de competêncIas
do Senhor Presidente da Cimara,

O Vereador,
José Faria Santalha, ProL

a’

CÂMARA MUNICIPAL DELOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
(Alteração ao Aviso datado de 25/ 01/ 91)

Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29 de Novem
bro, com a actual redacção, torna-se púhlicoque aCâmara
Municipal de Lousada, procedeu em 06 de Dezembro de
1999, às alterações aos lotes n.°(s) 1 e 2 no Alvará de
Loteamento n.° 01/1 991, em nome de Paraíso Leal dos
Santos, residente em Leigal, freguesia de Freamunde,
concelho de Paços de Ferreira e de que é proprietário do
referido lote o Sr. António Maria Morais Ferreira, resi
dente em Plaina, freguesia de Freamunde, concelho de
Paços de Ferreira, através do qual é licenciado o Lotea
mento e as respectivas Obras de Urbanização, que inci
dem sobre o prédio sito em Além de Cima, freguesia de
Figueiras, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Lousada, sob o n°00035/120687, e inscrito na matriz
predial Rústica sob o art.° 0 177 da respectiva fregue
sia. Os lotes atrás referidos estão descritos na Conserva
tória do Registo Predial de Lousada sob os n.° (s) 00217/
120495 e 00218/120495 e inscritos na matriz predial
urbana sob os artigos 279 e 280, respectivamente,
Ares abrangida pelo Plano Director Municipal.

Operação de loteamento com as seguintes característi
cas:
Ares do prédio a lotear 4 894. 82 m2
Arca total de construção 3 524, 5 m2
Volume total de construção 8 507, 325 m3
Número de lotes: 8, com a área de 372,75 m2 a 712.50

Número depisos máximo, cave, sub-cave + três pisos (rI
ehão+ l°+2° andar)
Número de fogos total 8 fogos e anexos
Número de lotes para habitação 8 lotes
Número de lotes para; 3 lotes para habitação e comércio

(lotes n.°(s)l, 2 e 4)
Arca de cedência para o domínio público municipal

415 m2
Finalidade baia de estacionamento de acordo com a

planta arquivada nos serviços da Câmara Municipal
Para conclusão da Obras de Urbanização foi fixado o

prazo de 180 dias

Paços do Município de Lousada,
06 de Dezembro de 1999

Por subdelegação de competência do Senhor Presi
dente da Câmara.

O Vereador,
José Faria Santalha, Prof.

4
CÂMARA MUNICIPAL DELOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
Alteração ao aviso datado

de 05 de Fevereiro de 1990)

Nos termos do decreto-lei n.° 448/91, de 29 de Novem
bro, com a actual redacção, torna-se públicoque a Câmara
Municipal de Louvada, procedeu em 25 de Outubro de
1999, à alteração ao lote n.° 9 no Alvará de Loteamento
n.° 01/1990, em nome de Maria Idalina Sanches de Mi
randa e deque é proprietário do referido lote o Sr. Fernan
do Jorge Gomes Pereira, residente em Sanguinha. fregue
sia de Meinedo, concelho de Lousada, através do qual é
licenciado o Loteamento, e as respectivas Obras de
Urbanização, que incidem sobre o prédio, sito em Corgo
ou Sanguinha, freguesia de Meinedo, descrito na Con
servatória do Registo Predial de Lousada, sob o
00806/ 120796, e inscrito na matriz predial Rústica sob
oart.° n.° 1341 da respectiva freguesia,
Ares abrangida pelo Plano Director Municipal.
Operação de loleamento com as seguintes característi

cas:
Ares do prédio a lotear 9 038,40 m2
Ares total de construção 2498, 50 m2
Volume total de construção 18 225,00 m3
Número de lotes: 9 com a árcade 620 m2 a 1619 m2
Número de pisos máximo, 2 pisos
Número de fogos total 9 fogos
Número de lotes para habitação 9 lotes
Ares de cedência para o domínio público municipal

942, 40 m2
Finalidade - 776,40m2 para alargamento do cemitério e

166 m2 para passeios de acordo com a planta arquivada
nos serviços da Câmara Municipal

Paços do Município de Lousada,
25 de Outubro de 1999

Por subdelegação de competência do Senhor Presi
dente da Câmara,

O Vereador,
José Faria Santalha, Prof

ajjR

- CÂMARA MUNICIPAL DELOUSADA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
(Alteração ao Aviso datado de 20 de Abril dc 1994)

Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/9 1, de 29 de
Novembro, com a actual redacção, torna-se público
que a Câmara Municipal de Lousada, emitiu em 27
de Setembro de 1999, o Alvará de Loteamento n.°
02/1994. com as devidas alterações em nome de
Artur Bessa Coelho & Ana Soares de Sousa, Con
truções, Lda, com sede na Rua Engenheiro Adelino
Amaro da Costa, freguesia de Silvares, concelho de
Louvada, através do qual é licenciado o Loteamen
tocas respectivas Obras de Urbanização, que inci
dem sobre o prédio Sito em Vila Chã, freguesia de
Boim, descrito na Conservatória do Registo Predi
al de Lousada, sob os n.°(s) 00405/210794, 00406/
210794, 00407/210794, 00408/2107/94, 00409/
210794, 00410/210794, 00411/210794, 00412/
210794, 00433/210794 e 004341210794, e inscri
to na matriz predial Urbana sob os n.°(s) 620. 621.
622, 623, 624, 625, 626, 627, 648 e 649, respecti
vamente.
Ares abrangida pelo Plano Director Municipal.

Operação de loteamento com as seguintes caracte
rísticas:
Área do prédio a lotear 80 600 m2
Area total de construção 62 134 m2
Volume total de construção 73 197 m3
Número de lotes: 95, coma árcade 281 m2 a 1375

m2
Número de pisos máximo: 3 pisos
Número de fogos total 118 fogos
Número de lotes para habitação 94 lotes
Número de lotes para habitação e comércio 4 lotes

(lote n°2.3. 4 e 5)
Arca de cedência para o domínio público munici

pal 22405 m2
Finalidade; domínio público- 16 275 m2 — Ruas,

Estacionamentos e passeios; 4 100 m2(zona verde)
e 2030 m2 (equipamentos e fossas) de acordo com
a planta arquivada nos serviços da Câmara Munici
pal
Nota: O lote n° 89 destina-se a equipamentos e

fossas.

Paços do Município de Lousada,
27 de Setembro de 1999

Por subdelegação de competência
do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador.
José Faria Santalha, Prof



Figueiras

Ltistosa

Lodares

Nevogilde

Sousela

Nespereira

Meinedo

Caíde de Rei

- Comissão de Festas de Lousada

Covas

Figueiras

Lustosa

Lodares

Nevogilde

Sou sela

Nespereira

Meinedo

Caíde de Rei

Covas

Figueiras

Lustosa

Lodares

Nevogilde

Sousela

Nespereira

Meinedo

1.000.000$00

1.000.000$00

1.000.000$00

615.000$00

250.000$00

300.000$00

800.000$00

1.000.000$00

10.000.000$00

350.000$00

120.000$00

120.000$00

240.000$00

120.000$00

72.000$00

120.000$00

72.000$00

120.000$00

120.000$00

1.000.000$00

147.000$00

340.000$00

138.000$00

138.000$00

132.000$00

276.000$00

138.000$00

138.000$00

132.000$00

138.000$00

138.000$00

138.000$00

20.000$00

4.000.000$00

900.000$00

3.200.000$00

3.200.000$00

126.000$00

126.000$00

126.000$00

252.000$00

126.000$00

126.000$00

126.000$00

126.000$00

126.000$00

126.000$00

2.448.810$00

1.450$00

750.000$00

dezembíoi 11 publicações

98/07/06

98/07/06

9 8/07/06

98/07/06

98/07/06

98/07/06

98/07/06

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

98/07/20

9 8/08/17

98/08/17

98/08/17

98/08/17

98/08/17

98/08/17

98/08/17

98/08/17

98/08/17

98/08/17

9 8/08/17

98/08/17

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/07

98/09/21

98/10/06

98/10/06

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AVISO
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães. licenciado em Direito, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:
Toma público, para cumprimento do estabelecido no n.°1 do art.°3, do Decreto-Lei n.° 26/94, de 19 de Agosto, a

relação das transferências correntes e de capital (subsídios) e doações de bens patrimoniais, efectuados pela Câmara
Municipal no decurso do segundo semestre de 1998.
Para constar se lavrou o presente Aviso e correspondente relação que vai ser publicada no Jornal Local e no Boletim

Municipal.

Lousada e Paços do Concelho, 26 de Janeiro de 1999

O Presidente da Câmara, Municipal
Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhies, Dr.

Relação das Transferências Correntes e de Capital e de Doações de Bens Patnmoniais do 2° Semestre de 1999
(Art.° 1°, 3°, 34° do Decreto-Lei n° 26/94, de 19 de Agosto)

Nome do beneficiário Montante Transferido, Benef. Data de Decisão
Auferido e Doação Efectuada

- Associação “Os Pienses” — Arte. Cultura e Recreio

- Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Valmesio

- Grupo Folclórico Lavradeiras do Vale do Sousa

- Delegação Escolar de Lousada

- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Valmesio

- Comissão de Festas do Senhor dos Aflitos

- Clube Automóvel de Lousada

- Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Valmesio

- Associação de Hóquei de Lousada

- Cinema no Auditório Municipal

- Programa de Limpeza de Matos para as freguesias de:

Barrosas (Sto. Estêvão)

Nome do beneficiário Montante Transferido, Benef. Data de Decisão
Auferido e Doação Efectuada

- Junta de Freguesia de Sousela 1 800.000$00 98/10/06

- Liga Portuguesa contra o Cancro 145.000$00 98/10/19

- Delegação Escolar de Lousada 2.508.500$00 98/10/19

- Delegação Escolar de Lousada 729.500$00 98/10/19

- Delegação Escolar de Lousada 1.459.200$00 98/10/19

- Programa de Limpeza de Matos/Prevenção de Fogos

Florestais para as freguesias de:

Barrosas (Sto. Estêvão) 132.000$00 98/10/19

Covas 132.000$00 98/10/19

Figueiras 158.000$00 98/10/19

Lustoss 264.000$00 98/10/19

Lodares 132.000$00 98/10/19

Nevogilde 132.000$00 98/10/19

Sousela 132.000$00 98/10/19

Nespereira 132.000$00 98/10/19

Meined 132.000$00 98/10/19

Caíde de Rei 132.000$00 98/10/19

- Cruz Vermelha Portuguesa 2 10.000$00 98/10/19

- Centro Social e Paroquial de Macieira 790.000$00 98/10/19

- Associação Desportiva e Recreativa Valmesio 4.800.000$00 98/11/02

- Associação de Hóquei de Lousada 6.500.000$00 98/12/07

- Associação de Hóquei de Lousada 150.000$00 98/12/07

- Associação Florestal do Vale do Sousa 200.000$00 98/12/07

- Escola Secundilria de Lousada 54.000$00 98/12/2 1

- Assembleia Recreativa e Desportiva Lousadense 500.000$00 98/12/2 1

- Associação de Hóquei de Lousada 400.000$00 98/12/21

- Centro Social e Paroquial de Macieira 300.000$00 98/12/21

- Delegação Escolar de Lousada 1 12.785$00 98/12/21

3*R

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

AVISO
(Alteração ao Aviso datado de 27 de

Setembro de 1999)

Nos termos do decreto-lei n° 448/91. de 29 de Novem
bro, com a actual redacção, toma-se público que a Câma
ra Municipal de Lousada, procedeu em 29 de Outubro de
1999, às alterações do lote n.° 14 do Alvará de Lotea
mento n°2/94, em nome de Artur de Bessa Coelho & Ana
Soares de Sousa, Construções L.da. sito em Vila Chã,
freguesia de Boim, deque é proprietário Afonso Antero
Pinto da Rocha que a seguir se trancrevem:

- Arca de implantação que passa a ser de 112, 00 m2;
- Arca de construção que passa a ser de 224,00 m2 e

alterando a área total de construção que passa a ser de 62
166 m2;
-Volume total de construção que passa a ser de 73317

na
Paços do Município, 29 de Outubro de 1999

Por subdelegação de competência
do Senhor Presidente da Câmara,

O Vereador, José Faria Santalha, Prof.

IR
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE FOMENTO

DESPACHO
Tendo em mira o cumprimento do ponto2.81 do P0-

CAL que determina a necessidade da inventariação de
todos os bens, direitos e obrigações constitutivas do
património, afecto ao Departamento de Administração
Geral, o Técnico-Profissional Especialista (Fiscal Mu
nicipal) Américo Augusto Sousa e Silva para colaborar
nas acções necessárias à elaboração do Inventário e Ca
dastro do Património do Município, com mais especifi
cidade, no levantamento sintético, ordenado e actualiza
do conducente ao registo dos elementos que o vão cons
tituir em função da afectação ou da natureza dos bens.

Lousada e Paços do Município,
20 de Outubro de 1999

O Presidente da Câmara
Jorge Manuel Fernandes Malheiro

de Magalhies, Dr.

- Delegação Escolar de Lousada

- Junta de Freguesia de Silvares

- Programa de Limpeza de Matos para as freguesias de:

Barrosas (Sto. Estêvão)

- Junta de Freguesia de Silvares

- Campo de Futebol de Aparecida

- Associação de Hóquei de Lousada

- Caíde de Rei Sport Clube

- Aparecida Futebol Clube

- Programa de Limpeza de Matos para as freguesias de:

Barrosas (Sto. Estêvão)

Caíde de Rei

- Junta de Freguesia de Torno

- Junla de Freguesia de Barrosas (Sto. Estêvão)

- Junta de Freguesia de Meinedo

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AVISO

Doutor Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Maga
lhães, licenciado em Direito, Presidente da Câmara Mu
nicipal de Lousada:
Torna público, para cumprimento do preceituado no

n°3 do art.” 118.” do Código de Procedimento Adminis
trativo, e dando execução ao deliberado por esta Câmara
Municipal em sua reunião realizada a 18 de Maio findo,
que, a partir desta data e pelo prazo de 30 dias, está em
apreciação pública nesta Câmara a Alteração ao Regu
lamento de Trânsito na Vila de Lousada (Condiciona
mento de estacionamento em Arcas, freguesias de
Boim, desde a Rua António Gomes até à FAMO) ,para
posterior sujeição ao órgão deliberativo.
Mais faz saber que exemplares da alteração do regula

menio se encontram afixados no átrio dos Paços do Mu
nicípio edifício do departamento de Obras Municipais.

Lousada e Paços do Concelho, 13 de Julho de 1999

O Presidente da Câmara Municipal
Jorge Manuel Fernandes

Malheiro de Magalhies, Dr.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DEPARTAMENTO TÉCNICO
DE URBANISMO

AVISO
(alteração ao Aviso datado de 29/03/99)

Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de 29 de No
vembro, com a actual redacção, torna-se público que a
Câmara Municipal de Lousada emitiu em 30 de Julho de
1999 as alterações ao Alvará de Loteamento n.° 4/1999,
em nome de José da Cunha Machado e Joaquim Cândido
Ribeiro, sito em S.Gonçalo, freguesia de Macieira, que a
seguir se transcrevem:

Área do prédio a lotear 16.525 ,n2
Arca total de construção 5208 ,n2
Arca de implantação 2954 ,n2
Volume total de construção 19355 m3
Arca sobrante —5975 m2
Mantendo-se todos os restantes dados constantes do

Alvará emitido inicialmente em 23/04/99.

Paços do Município de Lousadu,
30 de Julho de 1998

Por subdelegação de competências do Senhor Prusi.
dente da Câmara,

O Vereador,
José Faria Santalha, Prof.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL



ANIMAÇÃO dÊ NATAl

Dia 17 - Teatro de Marionetas: Chamorra, pela Co
operativa Jangada - Companhia de Teatro
Profissional de Lousada (Espaço Artes)

Dia 18 — Inauguração da exposição
e Lançamento de Livro “O Século XX em
Lousada” (Espaço Artes, até 9 de Janeiro,
seguida de itinerância pelas freguesias)

Concerto pela Academia de Música da
Associação de Cultura Musical (Auditório)

De 20 a 26 — Exposição do Concurso inter-escolas
“Preservar o Ambiente” (Auditório)

Feira das Oitavas e Feira do Cavalo
Salti,nbacos e Animação de Rua
15h00: Apresentação
Pública da “Jangada “,

Companhia de Teatro
Profissional de
Lousada (Auditório)

Dia 5 — 21h00: Encontro de Cantadores de Janeiras

Dia 7 — 21h00. Actuação do Orfeão dos Professores
de Lousada e do Orfeão da Senhora da Hora

Dia 8 — 21h00: Reizadas pelos Grupos de Jovens de
Lousada, Penafiel, Paredes e Vizela.

Dezembro Janeiro
(Auditório Municipal)

Dia 26—

1” ‘

Até dia 30: Concurso “Montras de Natal”
Até dia 9 de Janeiro: Presépio Gigante da Associação

Recreativa Santo André (Cristelos)

Iluminação das ruas

Animação musical

—F.. 4’:
:
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