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Verão Cultural pleno de animação
Nucha (dia 11), Pólo Norte (a durante o mês de Julho se deslo- 20), Ciclo de Cinema, Tunas

18), Emanuel (dia 22) e Romana cam ao Verão CulturaL Feira do Académicas e exposições inte
(24) são as vedetas da música que Artesanato Concelhio (de 18 a gram também o programa.
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Um jardim à beira-rio preservado
De que falamos quando falamos de ambiente em Lousada ? Traçar o perfil écológico do concelho signca não só identificar os riscos que nos afectam como

evidenciar o que de bom existe ou as carências existentes. Apesar de algumas agressões, é possível concluir: vivemos num jardim à beira-rio preservado.

“Há qualquer coisa de su
periormenteinefávelnestear
leve que aqui se respira (...),
naqueles horizontes azulados
que se afastam sem fim...”

Álvaro Pacheco de Carva
lho, antigo Presidente da Câ
mara Municipal, in “Portu
gal Económico, Monumental
e Artístico

Lousada encontra-se numa
situação invejável em termos
ambientais. Poluição industri
al, destruição da vida selva
gem, desrespeito pela nature
za ou desordenamento urba
nístico, mazelas que noutras
regiões são mais ou menos
evidentes, ou’ não são aqui

equacionadas ou já foi feito
grande esforço para as debe
lar. Pelo contrário: o conce
lho continua a apresentar os
encantos naturais como atrac
ção turística, as belezas
paisagísticas como ponto de
referência e o equilíbrio eco
lógico como virtude. Em
suma, um jardim à beira-rio
preservado.

Subir ao Cristo-Rei, em
Covas, para vislumbrar o
paradisíaco vale do Mesio, ou
ao Senhor do Padrão, em
Santo Estêvão, para contem
plar o encantador vale de
Vizela, ou à ermida da Senho
ra Aparecida, para avistar o
sedutor vale do rio Sousa,
permanecem como propostas

atraentes para apreciação das
excelências que a natureza
prorporcionou. Ou, opção ain
da mais recente, enveredar pelo
caminho florestal a partir do
Chão das Lebres, em Lustosa,
e daí dominar a Vila e arredo
res, com a mesma sensação de
maravilhoso desfrutada por
Alvaro Pacheco de Carvalho:

“A nossos pés a Vila de
LousaJa, suavemente recos
tada, parece viver em sonho:
sonho doirado, sonho de cor.

Os sftios pitorescos prolon
gam-se pelo Amial, em Maci
eira, para onde está previsto
um parque de merendas, pelo
bosque de Santo Estêvão, pelo

alto de Nevogilde, pela beira-
rio em Casais, pelos moinhos
de água em S. Miguel ou pelo
frondoso Monte Senhor dos
Affitos, em plena Vila. Sem
esquecer que há sempre um
recanto desconhecido que
espera por nós.

Mas tal não significa a total
ausência de pressões de modo
a pôr em causa este equilíbrio
natural. São os sinais de in
compatibilidade entre os as
pectos ecológico e económi
co, que importa conhecer,
analisar e debater antes de,
eventualmente, os atropelos
degenerarem em agressões
difíceis de corrigir. Como é o
caso de alguns pontos do con
celho em que durante muitos

anos a falta de planeamento
provocou erros urbanísticos
desnecessários e aefctando a
qualidade de vida das popula
ções.

Fogos florestais

Uma grande questão rela
ciona-se com os fogos flores
tais, verdadeiro martírio para
as populações e bombeiros e
que anualmente se torna em
assunto obrigatório de discus
são na opinião pública.

A Câmara entende que o
melhor combate é o da pre
venção. Para o efeito, proce
deu à elaboração de três can

Milhares de peixes vollarauii ai morrer mi rio Sou.sa.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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didaturas para um investimen
to elegível na ordem dos 30
mil contos.

A principal parcela será en
caminhada para a limpeza dos
locais habitualmente mais
afectados: Sousela, Figueiras,
Covas, Lustosa e Meinedo.

Outra importante interven
ção será na construção de ca
minhos florestais. Para já, a
parte mais crítica, toda a serra
de Campelos, já se encontra
serpenteada através de uma
longa travessia, numa exten
são de cerca de 9 Km.
Candidatados foram também
caminhos emMeinedo, Caíde,
Silvares, Alvarenga e Santa
Margarida, bem como um
acesso da EN 106 à nascente
do rio Mesio, em Sousela, que
terá continuidade até ao cimo
da serra de Campelos.

Outra vertente que está a
merecer uma aposta especial
é a vigilância, através de duas
brigadas móveis, que se farão
deslocar em ciclomotores, de
vidamente equipadas para de
tectar a ocorrência de qual
quer sinistro e actuar de ime
diato. A vigilância será per
manente nos meses de Verão,
habitualmente a época mais
crítica, e estará organizadapor
turnos. Serão recrutados 12
jovens com perfil adequado
no âmbito de programas
ocupacionais.

Praticamente concluído en
contra-se, entretanto, o ponto
de água na freguesia da Or
dem, com uma capacidade de
armazenamento de 1200 m3,
e que vai permitir o reabaste
cimento dos meios terrestres
e aéreos, através da preserva
ção do caudal ecológico a
montante.

António Mesquita, Verea
dor da Protecção Civil, disse
estar em curso no Munícipio
uma política de combate aos
incêndios florestais, com gran
de incidência na prevenção,
de modo a defender a mancha
florestal do concelho, dizima
da anualmente por um eleva
do número de fogos,

No entanto, dado não exis
tirem no concelho áreas
protegidas nem biótopos
considerados de interesse re
levante, parece não estar em
risco a flora e fauna, que é
importante preservar nesses
locais.

Embora com os condici
onalismos resultantes do au
mento populacional e da ex
pansão urbana, as espécies
cinegéticas mantêm-se um
pouco por todo o concelho,
designadamente o coelho e a
perdiz - e, em casos mais iso
lados, a raposa. Nos campos
circunvizinhos aos rios, é pos
sível encontrar codornizes,
narcejas, rolas, pombos bra
vos e tordos.

As descargas
da Quinta dos Ingleses

Ós dois principais cursos
de água que atravessam o con
celho, Sousa e Mesio, consti
tufram, em tempos bem recen
tes, os principais focos de
agressão ambiental no conce
lho, mas no Mesio há a regis
tar importantes progressos. A
Quinta da Tapada construiu

uma ETAR para tratamento
dos efluentes das lavagens de
depósitos e equipamentos.
A partir daí o rio ficou
despoluído e já é possível
encontrar algumas espé
cies piscícolas, com conse
quente regresso dos pes
cadores-de fim-de-semana. E
não esqueçamos que o Mesio
era um dos rios mais truteiros
•da região. Não obstante, devi
do a uma deficiência da
ETAR, são sensíveis na zona
da exploração cheiros desa
gradáveis, que se impunha
corrigir.

No entanto, é no rio Sousa
onde se situa a maior concen
tração de problemas. As des
cargas poluentes, que chega
ram a dizimar milhares de pei
xes, e que pareciam ter termi
nado, foram retomadas em Ju
nho, sendo a Quinta dos In
gleses novamente chamada à
colacção. A razão prende-se
com um alegado desprendi
mento de terras de uma lagoa
onde se encontravam os
efluentes, que assim se preci
pitaram para o no eliminando
uma enorme quantidade de
espécies piscícolas. No dia
seguinte, de acordo com um

elemento da Policia Munici
pal, ainda era possível vis
lumbrar cerca de 50 kg de
peixes mortos. A ocorrência
foi também registada pela
GNR e participada ao Minis
tério Público, enquanto dias
depois uma inspecção da Di
recção Regional do Ambiente
(DRARN) constatou não só a
poluição das águas como o
não funcionamento da 2•a fase
da ETAR, estando o efluente
a ser bombeado para as lago
as, sem condições de seguran
ça devido à falta de imper
meabilização. A DRARN
impôs à Quinta dos Ingleses
um prazo de 90 dias para efec
tuar o levantamento de todos
os esgotos existentes e solu
ções no seu encaminhamento
para a ETAR, o projecto glo
bal da estação de tratamento,
incluindo os órgãos já exis
tentes e a construir, de modo
a que o efluente tratado cum
pra o estipulado na lei, bem
como a indicação da maneira
clara e precisa sobre o local
onde será lançado o efluente
tratado, o traçado do respec
tivo emissário e a indicação
clara sobre o destino das lago
as, paraalém da impermea

bilização e estabilidade des
tas.

Entretanto, o Vereador do
Ambiente manifêstou o seu
“vivo repúdio” e sublinhou
que “não sepode escamotear
a verdade”. Em declarações
ao jornal “Novas do Vale do
Sousa”, António Mesquitare
feriu que “todos sabem que o
problema tem origem na
Quinta dos Ingleses e as des
cargas para o rio provêm do
espaçofísico onde está insta
lada”.

“Quem cria riqueza epos
tos de trabalho também tem
que ter responsabilidades
porque com uma ETAR re
solvia-se o problema”.

A criação da bacia
hidrográfica do Sousa repre
sentaria um contributo decisi
vo no sentido da despoluição
deste curso de água, para, a
partir daí, serem criadas algu
mas infra-estruturas de lazer,
nomeadamente a praia fluvial
de Pias. Em Casais, e por ini
ciativa da Junta de Freguesia,
decorreu no ano passado uma
importante operação de lim
peza das margens, que mobi
lizou muitos jovens e a popu
lação em geral. •

Eucaliptos

Mas falar da mancha flo
restal é aludir à expansão dos
eucaliptais, com consequente
debate sobre se a espécie é
boa ou má para o ambiente,
até porque muitas das zonas
não são apropriadas à sua
cultura. As plantações, quan
do tecnicamente mal orienta
das, podem resultar no esgo
tamento e na erosão dos solos. Panormicada Vakdo Meso 416 cucantu6 naturais pennaneeem como atracçotUrisflca.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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O sistema de gestão dos
resíduos sólidos no Vale do
Sousa vai inserir-se na polí
tica de resíduos adoptada no
País e prevê a recuperação e
encerramento das actuais li
xeiras, a execução de novas
infra-estruturas e a instala
ção de uma rede de recolha
selectiva.

Para a região estão apon
tados dois aterros, em
Lustosa, para Lousada, Fel
gueiras e Paços de Ferreira, e
Canelas, para Penafiel, Pare
des e Castelo de Paiva, que
deverão entrar em funciona
mento até Abril do próximo
ano, e um aterro para resídu
os industriais em Felgueiras,
cuja abertura de propostas vai
ocorrer durante o mês de
Julho.

O sistema, anunciado
pelo Secretário Estado do
Ambiente, José Sócrates,
aponta ainda para o encerra
mento das actuais 5 lixeiras
a céu aberto, a instalação de
uma estação de transferência
e de uma estação de triagem
e a rede de recolha selectiva
através de 8 ecocentros e de
467 ecopontos.

A produção de resíduos
na região atinge as 75 mil
toneladas/ano, prevendo-se a
recuperação e valorização de
15% dos resíduos e de 30%
das embalagens.

A entrada em funciona
mento total do sistema deve
ocorrer até meados do próxi
mo ano, altura em que esta
rão investidos cerca de 3,5
milhões de contos.

José Sócrates, que recen
temente se deslocou a Lou
sada, tendo convalidado o
auto de consignação da obra
do aterro, enalteceu a coope
ração entre o Governo e as
Câmaras Municipais, referin
do estar aqui a chave do êxito
alcançado.

“O Governo apenaspro
curou compatibilizar opTo
jecto das Câmaras com a
política nacional de resídu
os sólidos e garantirofinan
ciamento” - acrescentou, re
jeitando a preponderância que
lhe fora atribuída na inter
venção de Arménio Pereira,
Presidente da Associação de
Municípios do Vale do Sousa.

Disse ainda estar em cur
sono País a construção de 30
aterros e o encerramento de
75 lixeiras, mas o esforço a
realizar é grande dada a exis
tência de 302 lixeiras e de
mais lixeiras controladas.

“E uma situação que nos
envergonha e que queremos
terminaraté 1999”- garantiu,
referindo a “oportunidade
limitada no tempo” dado o
Fundo de Coesão e o Feder
apenas estarem disponíveis
até àquela data.

“O aterro não é um bu
raco negro onde se lança o
lixo: é uma infra-estrutura
de tratamento perfeitamen
te adequada, onde está ga
rantido o destino do biogás
e das águas lixiviadas” -

salientou José Sócrates.
Arménio Pereira, por sua

vez, disse estar a chegar ao
fim uma luta com cerca de 20
anos, referindo mesmo a re
alização, por essa altura, de
uma reunião numa freguesia
do Vale do Sousa, que nem
sequer se iniciou dada a fúria
dos populares.

Mas a situação ambiental
da regiãoé “aberrante e deve
ser denunciada”, reportan
do-se aos índices de 10% de
abastecimento de água e de
15% da rede de saneamento.
Para isto, entende Armé
nio Pereira, muito contri
buíram dois factores: a
margina-lização do poder
central e a falta de unidade
dos Municípios, que “nunca
souberam constituir-se em
lobbye”.

Com a elaboração do

estudo estratégico, que veio a
culminar no Plano de Desen
volvimento Integrado, em
fase de aprovação em Conse
lho de Ministros, o Vale do
Sousa veio a conhecer nos
últimos tempos uma atenção
há muito merecida, e de que
o sistema de gestão dos lixos
é o exemplo mais recente.

Comissão
de Acompanhamento

A Assembleia Municipal
de Lousada deliberou criar
uma comissão de acompa
nhamento à execução do ater
ro sanitário de Lustosa, numa
proposta, apresentada pelo
PSD, que foi aprovada por
unanimidade. A composição
do grupo de trabalho será de
finido na próxima sessão do
órgão deliberativo.

Lixeiras
clandestinas

As lixeiras clandestinas é
uma das batalhas que lenta-

mente Lousada tem vindo
a ganhar. Depois de iden
tificadas, já foi possível
proceder à sua limpeza,
em vários pontos do conce
lho. A Câmara tem procu
rado também sensibilizar
os proprietários para a
vedação das matas, sobre
tudo as situadas junto às
bermas das estradas, habi
tualmente locais privile
giados para a deposição
indiscriminada de lixos.

Mas, para este Verão,
duas importantes iniciativas
estão previstas: o envolvi
mento de 12 jovens no âm
bito do programa OTL (ocu
pação de tempos livres), que
serão integrados no projecto
“Lousada Verde”, que visa a
detecção de lixeiras clandes
tinas, limpeza das margens
dos rios e protecção das
zonas de lazer.

Outra frente de interven
ção envolve desempregados
inscritos no Centro de Em
prego, num trabalho de arti
culação com as Juntas de
Freguesia. •

3,5 milhões de contos para o Vale do Sousa

Gestão de resíduos conclui-se em Abril

7:

Jôse S6craLes panorama ambiental envergonha a País

Semana do Ambiente
mobilizou as escolas

A Semana do Ambiente, que decorreu em
Lousada de 9 a 13 de Juiiho, correspondeu às
expectativas, envolvendo a comunidade local,
sobretudo as escolas, cujos alunos e professo
res tiveram assim oportunidade de contactar
com o que vai sendo realizado no concelho ao
nível da promoção ambiential.

Vídeos educativos sensibilizando para a im
portância da protecção da natureza, gráficos.
mapas e fotografias sobre a intervenção da
Câmara nas áreas do abastecimento de água,
saneamento básico, tratamento de efluentes,
recolha de lixos e defesa da floresta fizeram
parte de uma realização liderada por António
Mesquita, Vereador responsável. Além disso
uma maquete com um aterro sanitário, cujo
modelo será aplicadoem Lstosa,de ecopontos
e de ecocentros eram também apresentados,
sendo dadas explicações circunstanciadas por
um especialista no tratamento em resíduos
sólidos. Aliás, à semelhança do ano transacto.
esta Semana do Ambiente visava também pro
porcionar mais esclarecimentos sobre o aterro
sanitário, decorrendo para o efeito umcolóquio
com a participação de técnicos da Resin, em
presa a quem foi adjudicado o empreendi
mento.

A qualidade da água foi outro dos temas
tratados, numa jornada em que novamente foi
apelado ao envolvimento da comunidade para
a uma nova atitude em relação aos recursos
naturais.

António Mesquita recordou que uma das
principais prioridades do Plano de Desenvol
vimento Regional para o Vale do Sousa. em
fase de aprovação em Conselho de Ministros,
situa-se precisamente na área do ambiente,
para a qual está prevista a afectação de verbas
avultadas a fim de retirar a região do quadro
de carências que a colocam ao nfvel do terceiro
mundo..

Lançada a primeira pedra do aterro de Lustosa.

LOUSA DA
BOLETIM MUNICIPAL
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Entrevista com o Dr. Diogo Fernandes, Vereador da Saúde e Ecologia

“Qualidade de vida tem aumentado”
O Dr Diogo Fernandes, eleito pelo PSD, é o Vereador responsável pelo pelouro da Ecologia da Câmara de Lousada. Em entrevista a LOUSADA MUNiCIPAL

faz o balanço da actividade desenvolvida, bem como do pelouro da Saúde, de que também é titular Afirma que os meios à disposição

da Câmara são escassos, mas Lousada tem vindo a dar passos seguros para a melhoria da qualidade de vida.

P - Que importância
pode ser atribuída ao facto
da Câmara de Lousada
possuir um pelouro da
Ecologia ?

R - Bem, penso que esta
atribuição está acima de tudo
ligada à minah formação.
Aquando da distribuição de
pelouros (lembro que tomei
posse cerca de um mês após
o restante executivo), o Pre
sidente da Câmara e eu
reunimo-nos tentando estu
dar qual a área em que me
sentia mais à vontade para
trabalhar, pois a maioria dos
pelourosjá tinham sido dis
tribuídos. Claro que, ao pre
tender colaborar e sendo bi
ólogo de formação, não pude
deixar de mostrar interesse
por tudo o que se relacionas
se Com ambiente e saúde.
Como o pelouro do Ambien
te e do Saneamento já tinha
sido atribuído, chegou-se à
conclusão que eu ficaria mais
com a área de sensibilização
ambiental, sendo denomina
da por Ecologia e também
com o pelouro da Saúde,
colaborando sempre que
necessário com o colega da
vereação responsável pelo
Ambiente. Claro que é sem
pre importante haver um
reforço nos cuidados a ter
com a saúde ambiental, pois
as dificuldades são bastantes
e o nosso concelho não foge
à regra,já que há ainda muito
trabalho a fazer para ultra
passar as dificuldades com
que hoje nos debatemos.

P - Quais as principais
iniciativas levadas a cabo?

R - No que diz respeito
ao pelouro da Saúde, tem-se
mantido uma grande colabo
ração como Centro de Saúde
local, não só no que diz res
peito à oferta de aparelhos
para a melhoria dos serviços
de saúde, bem como no ar
ranjo dos espaços que rodei-
amo Hospital, a morgue (que
foi construída por esta Câ
mara) e o próprio Centro de
Saúde. Lembro ainda que
resultante deste bom relaci
onamento foi pintado e reto
cado o Hospital. Temos tam
bém participado com algu
mas dezenas de estudantes
da opção de Desporto, da
Secundária de Lousada, no
chamado “Passeio do Cora
ção”, que se realiza todos os
anos no Parque da Cidade do
Porto, promovido pela As-

sociação Portuguesa de
Cardiologia, e que tem por
objectivo alertar e educar
para as doenças cardiovas
culares e para a necessidade
de praticar desporto. De uma
maneira geral temos colabo
rado em alguns seminários e
colóquios sobre saúde que se
têm realizado na nossa re
gião do Vale do 5 ousa, don
de destaco o 4.° Encontro de
Voluntariado do Hospital do
Vale do Sousa, que teve lu
gar aqui em Lousada. Realço
ainda a oferta de vacinação
contra a hepatite B, que fize
mos para os nossos funcio
nários que estão relaciona
dos com a recolha de lixo,
que se realizou logo no iní
cio do mandato e que curio
samente foi seguida por ou
tros concelhos vizinhos.

Lutámos também para
que se mantenha o interna
mento no nosso hospital, bem
como o serviço de urgência
durante 24 horas. Apesar
deste serviço não estar direc
tamente ligado às autraquias,
sentimos que não podemos
estar parados, pois compete-
nos defender os interesses
dos lousadenses. Desdo
brámo-nos em várias reuni
ões, mas temos sentido gran
des dificuldades, pois não só
o nosso Serviço Nacional de
Saúde está um pouco degra
dado, como também temos
uma política de saúde ultra
passada, não correspondendo
às necessidades das popula
ções. Acho no entanto que já
se deram passos importantes
para termos mais médicos
no Centro de Saúde (saíram
quatro e vieram cinco), e só
o problema da marcação das
férias é que vai impedir o
funcionamento do serviço de
urgência. Mas a situação será
ultrapassada em Setembro.
Entretanto, poderemos assis
tir a curto prazo a uma noVa
reestruturação e utilização do
hospital. (Ver pág. 10)

Em relação ao pelouro da
Ecologia, comojá disse, ten
to dar a minha colaboração
ao pelouro do Ambiente em
tudo o que for necessário,
centrando-se principalmen
te na sensibilização ambien
tal.

Realço o concurso que
todos os anos promovemos
para todas as escolas do 1.°
ciclo sobre educação am
biental e que mobiliza cente
nas de alunos com trabalhos

plásticos e escritos, que são
premiados e expostos no Dia
da Floresta (21 de Março).
Também já se apoiou este
género de iniciativas na es
cola secundária.

P - A participação
correspondeu às expecta
tivas ?

- Como já disse, tem
havido uma grande adesão
por parte de centenas de alu
nos bem como uma óptima
colaboração de muitos pro
fessores, que são essenciais
para promoverem os valores
ambientais. Ao longo destes
anos tivemos uma partici
paçãoi crescente de alunos e
de escolas que quase se pode
dizer que se habituaram a
que todos os anos apareces
se na sua escola o regula
mento e o convite do con
curso. Podemos mesmo
constatar que houve alunos
que participaram várias ve
zes ao longo destes anos, o
que nos enche de satisfação,
pois quase nos garante que
temos ali óptimos “embai
xadores” desta cruzada a
favor da Natureza.

P - Quais os aspectos
positivos do concelho em
termos ecológicos?

R - Começo por lembrar
a existência de uma ETAR,
que funciona, contrariamen
te a muitos outros concelhos
vizinhos. Tem também exis
tido algum esforço desta
Câmara para tentar resolver
os muitos problemas de sa
neamento, que paulatina-
mente vão sendo ultrapassa
dos, apesar de termos cons
ciência de que há ainda mui
to para fazer. Tem-se tenta
do eliminar as lixeiras clan
destinas que se vão conhe

cendo, apesar de se ter que
lutar todos os dias contra o
desmazelo e desinteresse de
alguns cidadãos, que conti
nuam a não sentir a necessi
dade de preservar e melhorar
o nosso ambiente, pois delë
também depende a nossa
qualidade de vida.

Outro aspecto positivo é
termos realizado uma inter
venção na nossa lixeira de
Lustosa, no sentido de elimi
nar os maus cheiros e ao
mesmo tempo melhorar o
acondicionamento dos lixos,
provocando assim uma
melhoria visual em toda a
zona envolvente. Não
obstante alguns problemas
iniciais, vai-se avançar para
a construção de um aterro
sanitário controlado, na mes
ma zona da lixeira, sendo esta
selada.

Não quero deixar de lem
brar a existência de alguns
espaços verdes que temos,
bem como a numerosa plan
tação de árvores ao longo dos
nossos passeios urbanos.

P - E que aspectos deve
rão ser corrigidos ?

R - Antes de responder à
questão gostava de lembrar
que muitas vezes são escas
sos os meios postos pelo
Estado ao dispor das autar
quias para levarem a cabo as
suas competências e desejos
em matéria de ambiente. Ao
afirmar isto, quero realçar a
dificuldade com que por
vezes a nossa Autarquia se
debate para conseguir me
lhorar alguns aspectos nega
tivos que terão de ser corri
gidos. Penso que não pode
mos descansar enquanto não
tivermos toda a população
abrangida pelo abastecimen
to domiciliário de água e rede

Outro problema que é
necessário ultrapassar é a
despoluição dos nossos rios
(Sousa e Mesio), bem como
evitar que eles sejam cons
tantemente poluídos, apesar
das várias intervenções que
as entidades de saúde e po
liciais têm tido.

P - Em suma, que me
lhor caracterização pode
rá ser feita para elaborar
o perfil ecológico do conce
Iho?

R - Bem, de certo modo,
já tracei o perfil ecológico

do concelho, apesar de achar
que está em contínua mudan
ça esse perfil, pois até final
do século Lousada irá ser sub
metida a alguma spressões
de expansão industrial e ur
bana, que será necessário ter
em conta e acautelar. Penso
mesmo que algumas das di
ficuldades hoje sentidas re
sultam do grande crescimen
to que temos tido e ao qual
tem sido difícil responder.
Bem haja a elaboração
atempada do PDM, que aju
dou a precaver e salvaguar
dar situações de crescimento
descontrolado, evitando as
sim muitos danos nos valores
ecológicos. As vezes noto que
muitos autarcas esquecem-se
que o ordenamento do terri
tório é uma das suas compe
tências no domínio do ambi
ente.

Estamos também tranqui
los em relação à qualidade da
água que é distribuída, pois
as frequentes análises efectu
adas têm-nos colocado no
grupo da frente dos municí
pios com melhores resulta
dos obtidos.

Como referência final,
podemos olhar para o nosso
concelho como um local
aprazível para se ‘ iver e que
se vai dotando pouco a pouco
das condições necessárias
para se ter uma boa qualidade
de vida. •

de esgotos, resolvendo as
sim uma das mais básicas
necessidades do Homem.
Deseja-se também que a re
colha do lixo seja mais fre
quente por todo o concelho
de modo a evitar a acumula
ção de resíduos nos con
tentores por longos períodos
de tempo,e vitançlo assim
todo o desconforto que isso
provoca. Claro que se tem de
encaminhar para uma reco
lha selectiva de lixos (vidro,
latas, papel, pilhas, resíduos
orgânicos, objectos caseiros
de grandes dimensões) de
modo a poder garantir que a
reciclagem seja uma reali
dade. Posso desde já avan
çar que, em breve, irão apa
recer vários ecopon-tos dis
tribuídos pelo concelho, e
possivelmente dois ecocen
tros.

“Autarquias têm meios escassos.”

A

CAMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
Departamento Técnico de Fomento

AVISO
Dá-se conhecimento que decorre de 30 de

Junho a 25 de Julho o prazo para requisição de
transportes escolares para o ano lectivo de 1997/
1998, devendo os interessados comparecer na
Câmara Municipal de Lousada (Departamento Téc
nico de Fomento) munidos dos seguintes docu
mentos:

1 . - Bilhete de Identidade ou Célula Pessoal
do aluno;

- Talão comprovativo da matrícula;
3. - Uma fotografia (tipo Passe).

Lousada, 17 de Junho de 1997
Joaquim Emílio Canudas Vilalta, Arq.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Centenas de participantes
nos Jogos da Juventúde

L1

Os Jogos Internacio
nais da Juventude, que
se disputaram nos prin
cípios de Maio, consti
tuíram “urna iiziciativa
que, certamente, ficará
na memória de todos
quantos nela participa
ram”.

A opinião é do Presi
dente da Câmara, que
sublinhou “a oportuni
dade singuiar de conví
vio, de troca de experi
ências, de relaciona
mento franco e sadio,
ultrapassando barreiras
idiomáticas e outras
diferenças eventual-
mente inibidoras num
encontro que represen
tou um hino à alegria e
à animação”.

“Muito mais do que
simples manifestação
desportiva, estas Jorna
das foram, essencial
niente, a festa do en
contro, o nascimento de
novas amizades, um tes
temnunho de vida, de en
tusiasmo e de valoriza
ção humana” - disse o
Dr. Jorge Magalhães.

Dirigindo-se directa
mente aos jovens, assi
nalou que a sua presen
ça, “plena de fulgor,
entusiasmo e energia,
livre e responsável,
confirmou que ajuven
tude, muito mais do
que urna etapa, é um
bem da própria huma
imidade”.

No entanto, afirmou
ser igualmente justo sa
lientar outras colabora
ções para o êxito desta
realização, dirigindo
palavras de reconheci
mento aos monitores,
professores, responsá
veis das Escolas, famfli
as, funcionários da Câ

mara, diversas Associa
ções, GNR e outras en
tidades, imprensa (que
sempre acarinhou este
projecto) e à população
em geral, que, uma vez
mais, provou saber aco
lher.

Considerando a hora
de encerramento como
de saudade, referiu po
rém que “a grandeza da
fraternidade faz-nos
olhar o infinito e actu
alizar o segredo d’ “O
Principezinho”: cora
ção vê mais longe do
que os olhos. A gemi
nação com Tulle e
Renteria e a esperança
de encontros mais re
gulares com Ponta
Delgada, Bucareste e
Schondorff, onde se re
alizam os Jogos dopró
ximo ano, leva-nos a
confwr que o “adeus” é
apenas um “até breve”.

Por sua vez, o Secre

se constrói a cidadania
europeia”.

Os Jogos, que este
ano entraram na sua
ediçãó, e que só aqui de
verão voltar no ano de
2002, envolveram cen
tenas de jovens de
Lousada, Ponta Delga
da (Açores), Renteria
(Espanha), Tulie (Fran
ça), Bucareste (Romé
nia) e Schondorff (Ale
manha), que competi
ram numas mmi
olímpiadas de futebol e
atletismo, andebol, bas
quetebol e voleibol, xa
drez e natação.

As cidades partici
pantes pretendem igual
mente alargar o âmbito
destes encontros através
de uma cadeia de
geminações, tendo Lou
sada já concretizado o
processo com Tuile. es-

Vieram de Espanha, França, Roménia, Alemanha e dos Açores para umas mini-olimpíadas em Lousada. Mas, mais de que uma competição desportiva,

foi um encontro de culturas, que ficará na memória de todos pela troca de experiências, convívio e novas amizades. Um adeus até 2002.

• ‘%‘i. t

• 4 ‘4. • -, ,•%

tário de Estado Adjunto importância desta inici- peitando a identidade de
do Primeiro Ministro, ativa: “é com realiza- cada País e debaixo do
Pina de Moura, frisou a ções desta natureza, res- tecto de cada nação que
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Renteria, cuj a cerimónia
deve ocorrer em finais
de Julho, por ocasião das
Festas do Concelho.

Abertas as Piscinas

Os Jogos permitiram
a entrada em funciona
mento das Piscinas Mu
nicipais, orçadas em
meio milhão de contos,
e cuja abertura foi presi
dida por Raúl Brito,
Vice-Governador Civil
do Porto. Já com as de
legações presentes, e
perante imenso público,
numa cerimónia abri
lhantada pela Banda de
Lousada, o Presidente da
Câmara afirmou não
estarmos perante uma
inauguração, mas de
“um momento de gran
de festa’

“Reunir centenas de
jovens de diversas cida
des europeias signflca
assumir o orgulho de
sermos o Município
mais jovem da União
Europeia, e à nossa me
dida, encarar a juven
tude como elemento
insubstituível na cons
trução de uma Europa
mais unida, respeitan
do a diversidade dos

há muito ambicionado,
que vem contribuir, de
forma bem sigmjïcati
va, para a elevação da
qualidade de vida dapo
pulação, para o desen
volvimentofísico, soci
al e da formação hu
mana das nossas cri-

No entanto, aprovei
tou a ocasião para ho
menagear os que contri
buíram para a sua
concretização, “desde a
família Neto, pela sen
sibilidade revelada na
negociação dos terre
nos, até à equipa de tra
balhadores que execu
tou a obra, passando
pelos projectistas, téc
nicos da Câmara e por
um conjunto de pesso
as que, embora no ano
nimato, trabalhou de
forma construtiva, pelo

Feira de Artesanato
de 18 a 20 de Julho

O recinto da feira vai ser palco de 18 a 20 de Julho
da l. Feira de Artesanato de Lousada, uma iniciativa
conjunta dos pelouros do Património e do Comércio.

Trata-se de uma mostra para venda dos produtos
artesanais executados exclusivamente por artesãos do
concelho, e que certamente vai suscitar uma forte aflu
ência de público.

São esperados nesta feira bordados, tecelagem do
linho, cestaria, pintura em cerâmica, artigos em ferro e
pirotecnia, bem como doçaria e gastronomia regional.

Entretanto, o recinto da feira está concluído. As
obras realizadas vieram melhorar, de forma significati
va, todo o espaço, que assim se proporciona para a
realização de diferentes iniciativas, além de criar melho
res condições para os feirantes e público consumidor. U

Jovem na Inglaterra
O jovem Pedro Ferro foi premiado pela Câmara com

uma semana na Inglaterra, no âmbito do ll.0 Intercâm
bio Multinacional Europeu para a Juventude”, destinado
a jovens de ambos os sexos com idades compreendidas
entre os 16 e os 20 anos, a decorrer de 26 de Julho a 3
de Agosto, em Londres.

O jovem lousadense foi seleccionado a partir da
elaboração de um trabalho escrito subordinado ao tema
“AEuropa: a nossa Comunidade”, que constitui a temática
do encontro deste ano.

A iniciativa, organizada pela “European Academy
Great Britain”, em associação com o Conselho de
Municípios e Regiões da Europa e suas secções nacio
nais, pretende iniciar e incentivar os jovens ao debate
sobre alguns dos temas actuais da União Europeia atra
vés da presença habilitada de oradores para o efeito
convidados, e, simultaneamente, propiciar-lhes uma
componente lúdico-cultural e recreativa. Na verdade,
estão previstas visitas guiadas e eventos sociais e
desportivos de índole diversa, vocacionados para a
confraternização e criação de laços de amizade, solida
riedade e camaradagem entre diferentes grupos oriundos
de diversos países europeus.

De Portugal viajarão 23 jovens, assumindo a Câmara
de Lousada todas as despesas relacionadas com a par
ticipação do representante deste Município. •

Colónia de férias
Novamente este ano o pelouro da Acção social

organiza uma colónia férias para os filhos dos funcio
nários da Câmara, e cujas idades oscilem entre os 6 e
os 12 anos. Durante cerca de 10 dias, as crianças serão
encaminhadas para a Praia da Arvore, além de estarem
igualmente previstas deslocações a vários outros locais,
nomeadamente à Quinta de Vairão, Porto de Leixões,
Parque da Cidade e Palácio de Cristal. A principal
orientadora será a Dr.a Virgínia Machado, Assistente
Social, que contará com a colaboração de 8 jovens no
âmbito do programa de Ocupação de Tempos Livres.
Entretanto, a Prof.a Lígia Ribeiro, Vereadora da Acção
Social, considera esta iniciativa extremamente impor
tante dado ir proporcionar às cerca das 50 crianças
previstas momentos privilegiados de alegria e sociali
zação. “A experiênciapositiva do anopassado leva-nos
a repetir esta ofertaporque entendemos ser importante
a âmnara dar o exemplo na atenção aosfilhos dos seus

funcionários” - acrescentou. B

Funcionários em passeio
Os funcionários da Câmara tiveram o seu passeio

no dia 5 de Julho até terras de Montalegre, numa visita
que teve como cicerone o Padre Lourenço Fontes.
Trata-se de uma iniciativa anualmente empreendida
pela Autarquia, que, de acoirdo com a Vereadora D.
Lígia Ribeiro pretende “reforçar os laços de

companheirismo entre todos os trabalhadores, numa
jornada alegre de convívio e amizade.” •

—

tando em curso com vas amizades tornam os
Jogos numa experiên
cia irrepe-tível, que a
todos os participantes

infra-estrutura para já
apenas parcialmente
disponível, uma vez que
os tanques exterioresfi
carão concluídos du
rante o Verão”-alertou.

seguramente vai mar
car” - disse Jorge Ma
galhães.

Relativamente às
Piscinas, situou-as como
um “empreendimento

anças e jovens, e para
uma ocupação útil e
proveitosa dos seus tem
pos livres”.

“Trata-se de uma
que éjusta e merecida
a nossa admiração’ .

- A,JS7 —

fê 4$

seuspovos e culturas. A
convivênciafraterna, o
enriquecimento mútuo
e a possibilidade de no-
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“As obras por todo o
concelho são uma evidên
cia e a realidade não se
constrói com malabaris
mos numéricos” - disse o
Presidente da Câmara de
numa análise às Contas
de Gerência do ano passa
do, aprovadas na Assem
bleia Municipal. O líder
do município referiu quern
“o Plano de Actividades
se enquadra nunia pers
pectiva pluria-nual, pelo
que qualquer análise à
Conta de Gerência tem
de ser efectuada emfun
ção deste contexto”.

O Presidente da Câ
mara considerou que o
problema da Saúde em
Lousada é grave e não
deve ser usado para lutas
políticas, antes exigindo
o envolvimento de todos
para a sua resolução.

A situação no Centro
de Saúde agravou-se há
alguns meses atrás, com
a saída do Director e de
quatro médicos, mas as
diligências conjuntas
efectuadas pela Autar
quia e pelo Director subs

O Dr. Jorge Magalhães
acrescentou que a execu
ção das obras não depen
de exclusivamente da
Autarquia, mas também
da comparticipação dos
fundos comunitários e do
apoio da administração
central, pelo que “a rea
lização das infra-estru
turas só é possível em
função destes apoios’

O Presidente da Câ
mara alertou também para
“o significativo conjunto
de obras que não estão
devidamente objectiva
das nas Contas, mas que

tituto junto da ARS e da
própria Ministra da Saú
de culminaram na colo
cação de cinco médicos.
Se o alargamento muito
veio contribuirpara anor
malização dos serviços,
a verdade é que o plano
de férias estabelecido
para os meses de Julho e
Agosto vai condicionar o
atendimento e o próprio
serviço de Urgência, que
encerra entre a meia-noi
te e as 8 horas. A ques
tão prende-se com o fac-

foram concretizadas ou
por administração direc
ta ou em colaboração
com as Juntas de Fre
guesia, proporcionando
um leque de infra-estru
turas bem mais avanta
jadas do que nas tradu
ção iias Contas”.

Concluindo ser “ele
vada a capacidade de
execução da Câmara”, o
Dr. Jorge Magalhães fri
sou também nunca estar
em causa a saúde finan
ceira, “que é de tal modo
robusta que poderá per
feitamnente colocar-se em

todos médicos agora co
locados trazerem já as
férias marcadas, e que
coincidem com os res
tantes.

Mas para Setembro
tudo voltará ao normal,
ficando entretanto tam
bém designado o novo
Director do Centro.

O Dr. Mário Fonse
ca, médico e Presidente
da Assembleia Munici
pal, garantiu não haver
falta de enfermeiros e de
medicamentos, como

cotejo com qualquer ou
tra Autarquia do País”.

Numa antecipação
às habituais críticas da
oposição, Jorge Maga
lhães sublinhou que “a
verdade é indesmentível
por todo o Concelho, tal
a quantidade, qualidade
e diversidade dos empre
endimentos levados a
cabo’

“A realidade não se
constrói com malabaris
fios numéricos nem os
problemas se resolvem
com especulaçõesarit,né
ticas” - finalizou. •

afirmou o PSD, e res
ponsabilizou o anterior
Governo pela não aber
tura de vagas de clínica
geral, o que se veio a
traduzir na falta de pes
soal médico.

O Presidente da Câ
mara anunciou entretan
to a perspectiva da Santa
Casa da Misericórdia
reasssumir a gestão do
Hospital, o que definiti
vamente eliminaria os
problemas até agora ve
rificados. •

LOUSADA

Aprovada a Conta de Gerência

“Obras no concelho são uma evidência”

Presidente da Câmara critica aproveitamento partidário

Saúde não é para lutas políticas

Comandante da GNR louvado
pela Assembleia Municipal

A Assembleia Municipal aprovou por una
nimidade um voto de louvor ao Comandante do
Posto local da GNR, Sargento Espírito Santo,
«pela forma corno tem exercida as suas fun
ções em benefício dapopulação do concelho”.

O Presidente da Câmara. Dr. Jorge Maga
lhães, classificou-o de “homem sem medo” e
que, “com meios escassos, e em risco da sua
própria vida, tem desenvolvido um trabalho
meritório no combate à droga e ao crime”

PERFIL

O Sargento Espfrito Santo, que já exerceu
funções nos destacamentos do Cacém e de Rio
Tinto, encontra-se em Lousada há cerca de ano
e meio. tendo de imediato a sua acção se tor
nado visível, sobretudo pela luta incansável
contra o tráfico tráfico de droga.

Pessoa de fino trato, mas de personalidade
forte e vincada, com grande capacidade de
liderança e exercendo a autoridade com mes
tria, tem granjeado enorme respeito não só nos
seus súbditos como na população lousadense.

Profundamente identificado com os proble
mas locais, principalmente os relativos à segu
rança dos cidadãos, a sua intervenção inteligen
te e decidida permitiu já enviar para a prisão
diversos traficantes, diminuindo com isso os
índices de criminalidade geralmente associa
dos à toxicodependência.

No entanto, apesar dos inegáveis êxitos al
cançados, não deixa nunca de pugnar. de forma
justa, mas determinada, por um serviço cada
vez mais eficiente, sendo a lucidez e coragem
os principais atributos. •

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, torna-se público que a Câmara Muinicipal de Lousada,
emitiu em28deAbrilde 19970 Alvará de Loteamento n.’ 02/1 997,em
nome de João Cardoso Ferreira da Costa, residente na Rua António
Sérgio, n. 77-Ermesinde, concelho de Valongo, através do qual é
licenciado o Loteamento e as respectivas Obras de Urbanização, que
incidem sobre o prédio sito no lugar de Paiva, freguesia de Aveleda,
concelho de Lousada, da Freguesia deAveleda, descrito naConservatória
do Registo Predial de Lousada, sob os n’os 00179/280194 e 00229/
230695 do Livro—, e inscrito na matriz predial rústica sob os art.os nos
566 e 823 da respectiva freguesia.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.

Operação de Loteamento com as seguintes características:

Área do prédio a lotar 1 496m2; Área total de construção 982m2;
Volume total de construção 3 682,50m3; Número de lotes 5 com a área
de229m2 a285m2; Número de pisos máximo,2 pisos; Número defogos
total,5 fogos; Número de lotes para habitação5 lotes; Area de cedência
para o domínio público municipal 209 m2; Finalmente Alargamento do
Caminho, de acordo com a planta arquivada nos serviços da Câmara
Municipal.

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

Paços do Município de Lousada, 28 de Abril de 1997

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

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, torna-se público que a Câmara Muinicipal de Lousada,
emitiu em28 deAbrilde 19970 Alvará de Loteamento n.’ 02/1997,em
nome de João Cardoso Ferreira da Costa, residente na Rua António
Sérgio, n,2 77-Ermesinde, concelho de Valongo, através do qual é
licenciado o Loteamento e as respectivas Obras de Urbanização, que
incidem sobre o prédio sito no lugar de Paiva, freguesia de Aveleda,
concelho de Lousada, da FreguesiadeAveleda, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Lousada, sob os nos 00179/280194 e 00229/
230695 do Livro—, e inscrito na matriz predial rústica sob os artos nos
566 e 823 da respectiva freguesia.

Área abrangida pelo Plano Dïrector Municipal.

Operação de Loteamento com as seguintes características:

Área do prédio a lotar 1 496m2; Área total de construção 982m2;
Volume total de construção 3 682,50m3; Número de lotes 5 com a área
de229m2 a285m2; Número de pisos rnáximo,2 pisos; Número defogos
total,5 fogos; Número de lotes para habitação5 lotes; Area de cedência
para o domínio público municipal 209 m2; FinalmenteAlargamento do
Caminho, de acordo com a planta arquivada nos serviços da Câmara
Municipal.

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

Paços do Município de Lousada, 28 de Abril de 1997

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

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, torna-se público que a Câmara Municipal de Lousada,
emitiu em 04 de Junho de 1997 o Alvará de Loteamento n.’ 10/1997,
em nome de Domingos Ferreira, residente em Praça da República,
freguesia de Silvares, concelho de Lousada, através do qual é licenciado
o Loteamento e as respectivas Obras de Urbanização, que incidem
sobre o prédio sito no lugar de Montegilde, freguesia de Alvarenga
concelho de Lousada, da Freguesia de Alvarenga, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Lousada, sob os n.2 25465 do Livro
1 36V/B-66, e inscrito na matriz predial rústica sob os art.os n. 153 da
respectiva freguesia.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.

Operação de Loteamento com as seguintes características:

Área do prédio a lotear4 989m2; Área total de construção 1 887m2;
Volume total de construção 6 562,50m3; Número de lotes 7 com a área
de435,75m2 a724,81 m2; Número de pisos máximo,2 pisos + anexos;
Número defogos total,7 fogos; Número de lotes para habitação7 lotes;
Ares de cedência para o domínio público municipal 840m2; Finalmente
(250m2) para Passelos, Estacionamento (307m2); Alargamento
(283m2) 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, 4 de Junho de 1997

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

BOLETIM MUNICIPAL h 1’ ‘ . .
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O Jornal Escolar de
Lousada, publicação inicia
da em 1989 e entretanto
suspensa, está de novo
reactivado, com o patrocí
nio da Câmara Municipal,
tendo em Junho sido distn
buído pelos mais de 3 mil
alunos do 1.0 ciclo do ensino
básico do concelho.

Pioneiro a nível nacio
nal e patrocinado pelo jornal
“O Comércio do Porto”, foi
implernentado há sete anos
no âmbito do projecto “Uma
Escola, Urna Empresa”, di
namizado pelo então Direc
tor Escolar do Porto, Dr.
Braga da Costa.

No entanto, e apesar dos
20 números editados e do
grande acolhimento junto
dos alunos, professores e
comunidade em geral, aca
baria por cancelar a publi
cação em 1992, por razões
diversas.

Uma nova estrutura de
patrocínio foi recentemente
encontrada: a Câmara Mu
nicipal de Lousada, que fi

como o director, o professor
Luís Ângelo Fernandes, que
salienta o grande envolvi
mento dos alunos e o eleva-

O jornal é integralmente
escrito pelos alunos, inclu
indo cada edição entrevis
tas, reportagens, exercício li
terário, levantamento do pa
trimónio local, curiosidades,
passatempos e sugestões de
actividade. Uma fórmula que
granjeou enorme êxito, a par
do concurso que todos me
ses é levado a efeito e cuja
participação é incondicional.
Para tal, também contribui o
apoio das empresas, desi
gnadamente pela qualidade
dos prémios oferecidos.

Neste ano lectivo, pres
tes a terminar, apenas foi
possível a publicação de um
número, estando assegurada
a periodicidade mensal a
partir de Outubro.

A Delegada Escolar, Dr.a

Teresa Valifias, mostrou-se
imensamente agradada pelo
ressurgimento do jornal e o
Vereador da Educação, Prof.
Eduardo Vilar, salientou que
a Câmara está sempre dis
posta a promover iniciativas
válidas para elevação da
qualidade do ensino-apren
dizagem, da promoção da
leitura e do sucesso educa
tivo. •

las, e que foram financiadas pela coordena
ção concelhia daquele Programa. Bordados, alimen
tação, higiene e saiide. defesa do ambiente e jo
gos tradicionais foram algumas das áreas represen
tadas. Gráficos e estatfsticas para urna caracteri
zação escolar do concelho estavam igualmente
patentes. S

Mais jardins de hircia
No próximo ano lectivo o concelho ficará

dotado com uma redepré-escolar que viu cobrir
quase todas as freguesias. Se a construção do
jardim de infância de Sousela decorre em bom
ritmo (foto), também é possível garantir a en
trada emfuncionamento em Moreira na mes
mafreguesia, e de mais um lugar em Casais e
em Santa Euláliu de Barrosas. Ordem, Lodares
e £ Miguel têm também edifícios concluídos.

Entretanto, mostrar as várias experiências
de trabalho realizadas pelo Núcleo Pedagógico
das Educadoras de Infância do Concelho de
Lousada constitui a proposta do livro “Inter
venções Educativas no PréEscolar - O Núcleo
em Acção”, que a Câmarapatrocinou, e quejá
entrou em fase de distribuição. Afirmar a im
portância dos Núcleos Pedagógicos como espa
ços de reflexão e responsável por acções
educativas, tornar mais conehcida e melhor
compreendzdaa realidade dojardim de infância
e afirmar a sua qualidade pedagógica surgem
coma objectivos de um manual destinado aos
vários parceiros da educação.

O regresso do “Jornal Escolar”
Jornal Escolar
de Lousada

4l()-l M11ER022 XIHOI)E Is’97

As
histórias
de
Silvares

Silvares é uma das
freguesias-sede do
concelho de Lousada.
Por isso, falar de
Silvares é, também. falar
da Vila. Nesta edição do
Jornal Escolar, os alunos
das Escolas de Mós e da
Boavista contam coisas
importantes sobre
história e monumentos.

Ler nas páginas 6 e 7

Concurso Visitas de estudo Intercâmbio
dá bicicleta

Várias Escolas realizaram escolar
flicicleta, rádio.gravador e nos dltimos tempos visitas de AEscolade Santo Mtótsio,

relng.o cada um destes prémios estudo. E.staçáo de totamonto de Casais, efectuou um inlercámbio
pode ser teu se participares no águas,casasenfionaldePereirase com a Escola do coacelho de
Concurso que de propósito estufa de Cernadele fotam alguns Paredes. E a experrênasa fo. bem
organizamos para ti. À pagina 9 dos locais escolhidon. Aprende bonita, como podes ler na Vitimo
esplicacomcó. tambémoaspóginas2ell. Pugno..

Patrocínio da Câmara Municipal de Lousada

nancia a tiragem mensal de
3.500 exemplares.

As características gerais
do jornal mantêm-se, tal

do entusiasmo dos professo
res para fazer renascer uma
experiência por todos repeti
damente recordada.

Mostra de Qualidade das Escolas
O circo voltou e com ele os alunos de todas

as escolasprimárias e infantários numa oferta
da Câmara Municipa4 que também assegurou
os transportes. Do mesmo modo9realizaram-se
sessões de teatro por todo o concelho, desta
feita comarepresentação dapeça “OMandarim
Fi-Xú”, pelo Grupo Teatro Construção. •

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
Departamento Técnico de Fomento

AVISO

-o

r

Decorreu em finais de Junho a 2.’ Mostra
da Qualidade LIas Escolas. uma exposição patente
no Espaço Artes com a participação dos estabele
cimentos de ensino que este ano aderiram ao PEPT
(Programa de Educação Para Todos). Os trabalhos
apresentados constituíam a expressão concreta das
realizações levadas acabo durante o ano nas esco

Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de 29 de Novembro, com a
actual redacção, torna-se público que a Câmara Muinicipal de Lousada,
emitiu em 23 de Maio de 1997 a alteração ao lote n.2 6 do Alvará de
Loteamento n.° 05/1989,em nome deAntónio da Costa Neto,residente
em Boavista, freguesia e concelho de Paços de Ferreira, através do qual
é licenciado oLoteamentoe as respectivasObras de Urbanização,que
incidem sobre o prédio sito no lugar de Chamistães, freguesia de Lustosa,
concelho de Lousada, da Freguesia de Lustosa, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Lousada, sob os n.° 0071 6/270297 do Livro—, e
inscrito na matriz predial rústica sob os art.° n.° 989 da respectiva
freguesia.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.

Operação de Loteamento com as seguintes características:

Área do prédio a lotear 9 048m2; Área total de construção 3701 m2;
Volume total de contrução 131 85m3; Número de lotes li com a área de
495m2 ai 446m2; Número de pisos máximo, 4 pisos; Número de fogos
total, 15 fogos; Número de lotes para habitação 10 lotes; Número e lotes
para comércio 2 lotes; Número de lotes para (J) 2 lotes (lote n.° 5 e lote
n.° 6) para habitações e comércio; Area de cedência para o domínio
público municipal 2 588m2; Finalmente (1 526m2) Zona de Fossa
(124m2) Baia de Estacionamento (388m2 e Equipamento Público
(550m2) de acordo com a planta arquivada nos serviços da Câmara
Municipal.

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

Paços do Município de Lousada, 22 de Maio de 1997

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

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Parte da centena e meia
de jovens que neste Verão
estarão envolvidos em pro
gramas de ocupação detem-

pos livres (OTL) encontra-

se já em actividade.
As candidaturas opor

tunamente elaboradas pela

Câmara para apoio à infân
cia, turismo, património,

biblioteca, protecção civil

- e ambiente foram assim

aprovadas prevendo-se a
repetição do êxito do ano

passado.
Na área ocupacional de

apoio à infância e àjuven
tude foram solicitados oito

jovens entre os 18 e os 25

anos para o acompanha

mento dos filhos dos funci
onários da Autarquia na

colónia de férias na praia

da Árvore bem como na

organização de actividades

recreativas e culturais.
Continuidade vai ter

igualmente o projecto
“Viva a Nossa Terra”, para

o qual foram pedidos 30
jovens, dos 15 aos 21 anos,

para uma actividade que se
vai estender pelos meses de
Julho, Agosto e Setembro.

A participação dos jovens

será distribuída em duas
partes, a primeira teórica,

orientada por técnicos de

turismo da Câmara, e a outra

prática com tratamento de

dados recolhidos pelos jo
vens no ano passado no
âmbito do património ar

quitectónico. Por outro
lado, serão igualmente
escalonados para outras

acções, nomeadamente

atendimento personalizado

no Posto de Turismo, apoio

às piscinas e colaboração

nas festas da Vila e da
Senhora Aparecida.

“Salvar o Passado-2” é

o título do terceiro projec

to, para um envolvimento

de 20jovens dos 16 aos 25
ãnos, desde 1 de Julho a 12

de Setembro. Prevê-se uma
primeira semana de estudo

aprofundado do património

local a preservar, sob ori
entação dos técnicos da
Autarquia, decorrendo nas
semanas seguintes visitas e
contactos directos com o

património, pesquisa de ele

mentos em livros, jornais e
documentação existente na
Câmara, nomeadamente
actas das reuniões cama
rárias do século passado
como fim de tomar contac
tocom a realidade da épo

“Os Primeiros Passos da

Nossa Biblioteca” visa, por

seu turno, proporcionar um
esquema de apoio ao servi
ço de leitura pública, insta
lado provisoriamente num
apartamento arrendado ao
lado dos Paços do Conce
lho. Durante os três meses

de Verão serão escalados
12 jovens, orientados por

técnicos bibliotecários, que
irão proceder à inventa
riação, catalogação e res
tauros simples das obras. A
semelhança dos outros pro
jectos, durante a primeira
semana serão ministrados

conhecimentos teóricos

para no período restante ser

desenvolvido um trabalho

directo comas publicações.
Outro aspecto inovador

no OTL do corrente ano

será na área da Protecção
Civil. Váriosjovens vão ser

escalados para a prevenção

e detecção de fogos flores

tais, limpeza de matas, co
laboração em postos de vi

gia, vigilância e auxílio às
corporações de bombeiros
e nos postos de abasteci
mento de água a autotanques
e meios aéreos.

“Lousada Verde” com

pleta a intervenção na área

do Ambiente. Detecção de
lixeiras clandestinas, lim

peza das margens dos rios,
protecção das zonas de lazer

e vigilância dos reservató

rios de água de Boim e do
Loreto, com observação dos
níveis de água potável, fa

zem parte de um projecto

para o qual foram requeri
dos 12 jovens durante todo

o tempo de duração do pro

grama ocupacional, ou seja,

de 1 de Julho a 12 de Se
tembro.

Exposição
em Agosto

A Vereadora da Juven
tude acredita no pleno
envolvimento dos jovens e

a melhoria do conhecimen

to da realidade onde se in
serem, designadamente nas

suas vertentes histórica, cul
tural e social.

A Prof.a Lígia Ribeiro
adiantou ainda que os jo
vens seleccionados recebe
rão uma bolsa de 250$00
por hora e têm direito a um
seguro de acidentes pesso
ais. O período de participa
ção diário varia entre três e
cinco horas, e cada jovem
só poderá participar até a
um máximo de três sema
nas, seguidas ou intercala

Para 4 de Agosto está
prevista a abertura de uma
exposição de trabalhos re
alizados no âmbito do OTL

no ano passado, e que tão

bons resultados proporcio
nou, estando patente até ao
fim do mês.

Entretanto, para as es

cavações em 5. Domingos

e nas mamoas de Lustosa

serão afectados participan

tes do programa JVS (Jo
vens Voluntários para a
Solidariedade). 1

Apresentado o Regime de Incentivos às Microempresas
O Secretário de Es

tado do Desenvolvimen
to Regional, Adriano
Pimpão, presidiu, re
centemente, em Lousa-
da à sessão de informa
ção sobre o Regime de
Incentivos às Micro-
empresas (RIME).

O RIME é um pro
grama dependente da
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regi
onal destinado a apoiar
a criação ou redimen
sionamento de micro-
empresas, preferencial-
mente desenvolvendo
actividades tradicionais

ou subsidiárias às já
existentes, prevendo fi
nanciamentos a fundo
perdido até ao limite de
80% das despesas de in
vestimento elegível até
20 mil contos. Também
serão financiados pro
jectos até ao montante
de 75 mil contos desde
que tenham como ob
jecto serviços de apoio
social e do ambiente,
propostos por institui
çtes semfins lucrativos.

A semelhança do SIR
(Sistema de Incentivos
Regionais), a Associa
ção Industrial de Lou

sada foi novamente
designada como entida
de receptora de projec
tos. O Vereador da In
dústria, Dr. Adriano
Rafael, acredita no êxi
to do programa, mani
festando-se esperan
çado na apresentação de
um elevado pacote de
projectos por forma a
ser repetido o sucesso
alcançado com os incen
tivos do SJR, em que
foram desbloqueadosfi
nanciamentos a fundo
perdido que atingiram
quase um milhão de
contos. •

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL

Jovens OTL já em actividade

Tgreja dc Aveleda: património novamente em destaque no OTL.

das.
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Está tudo a postos para
a sessão de geminação
entre Lousada e a cidade
espanhola de Renteria,
situada no País Basco,
junto a San Sebastian. O
acordo, já aprovado por
ambas as Autarquias, será
selado na tarde do próxi
mo dia 28 de Julho, por
ocasião das Festas do
Concelho, e além do acto
solene está prevista a ac
tuação de um grupo de
acordeonistas daquela ci
dade.

A aproximação entre
os dois Municípios remon
ta à primeira participação
de Lousada nos Jogos
Internacionais da Juven
tude, encontro desportivo
entre várias cidades
europeias (ver páginas
centrais) que tem culmi
nado no estabelecimento
de cadeias de geminação.

Aliás, a realização dos
Jogos na Espanha, no ano
passado, e em Lousada,
este ano, permitiram es
treitar ainda mais os laços

de bom entendimento
entre ambas as adminis
trações autárquicas. Por
outro lado,já por diversas
vezes os autarcàs lousa
denses ali se deslocaram,
enquanto urna delegação
espanhola esteve entre nós
há precisamente um ano,
justamente pelas Festas
Grandes. Também recen
temente, a Banda da
Associação de Cultu
ra Musical participou
em Renteria num Festival
de Bandas, tendo sido
principescarnente rece
bida.

De resto, a permuta de
grupos musicais, folclore
ou bandas faz parte dos
planos a vivência concre
ta do acordo, tal como
exposições de artistas
plásticos, divulgação de
publicações alusivas a
ambos os Municípios,
semanas de intercâmbio
escolar, organização de
encontros desportivos e
encontros de eleitos lo
cais.

:i

Eugénio de Andrade

Mulheres de Camilo
Uma exposição intitulada “Mulheres de Camilo”

está patente no Espaço Artes até final de Julho.
Trata.se de uma mostra de elevada qualidade,
complementada com vídeo e livros, e que se assume

como um roteiro dos encontros e
desencontros do grande romancista
com diversas figuras femininas.

“Senhora Aparecida”
Ofilme “Senhora Aparecida”, de

CatarinaAlves Costa, encheu o Cine-
Estúdio Lousadense, com o patrocí
nio da Câmara Municipa4 que ofe
receu os bilhetes. O documentário
retrata a procissão dos caixões e a
controvérsia suscitada há três anos
com a sua suspensão. A realizadora
e o produtor estiveram presentes.

Memórias da Secundária
ODr. Adolfo Teles lançou há dias o seuprimeiro

livro, “Dez anos de Escola Secundária - Memórias
e Reflexões”, numa cerimónia que lotou o mmi-
auditório do Espaço Artes. O Prof. Luís Angelo
Fernandes, que apresentou a análise crítica, con
siderou a obra um documento oportuno.

Exposições concorridas
Esculturas deAlbano Neto e trabalhos artísticos

dos alunos da CERCIMARANTE preencheram a
galeria de arte durante o mês de Maio, numa
diversidade de oferta cultural sempre com bastan
tes visitantes.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Lousada e Renteria geminam-se a 28 de Julho
por ocasião ads Festas do Concelho. Mas a dinâmica de aproximaçãojá tem muitos meses.

Depois de Tulie, chegoua vez de Renteria: a geminação entre Lousada e a cidade espanhola, do País Basco, vaiformalizar-se dia 28 de Julho,

1

‘L

Apáe a geminação om Tulie segue-se Renteria.

Opoeta Eugénio de Andrade animou no dia 21 de
Junho, no Espaço Artes, uma sessão de poesia, que
marcou o 3. °aniversário da Associação de Escritores,
Jornalistas e Artistas do Vale do Sousa (AEJAVAS),
cuja sede ssocial se transferiupara Lousada. A toma
da de posse dos novos corpos gerentes e um concerto
pelo Quinteto de Metais da Associação de Cultura
Musical de Lousada completaram o programa..

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
Departamento Técnico de Fomento

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n.2 448/91 de 29 de Novembro,

com a actual redacção, torna-se público que a Câmara Munici
pal de Lousada, emitiu em 05 de Junho de 1997 o Alvará de
Loteamento n.9 1 1/1997,em nome deBessa Machado, Lda.,
com sede em Fonte Taurina, freguesia de Cristelos, concelho
de Lousada, através do qual é licenciado o Loteamento e as
respectivas Obras de Urbanização, que incidem sobre o
prédio sito no lugar do Souto, freguesia de Macieira, concelho
de Lousada, da Freguesiade Macieira, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Lousada, sob os n.os 00179/111096 e
00156/070995 do Livro —, e inscrito na matriz predial rústica
sob os art.os n.os 358 e 359 da respectiva freguesia.

Área abrangida pelo Plano Director Municipal.

Operação de Loteamento com as seguintes caracte
rísticas:

Área do prédio a lotar 40 995m2; Área total de construção
22 325m2; Volume total de construção 20 392,50m3; Número
de lotes28 com a área de508m2 ai 5 050m2; Número de pisos
máximo, 2 pisos; Número de fogos total,26 fogos; Número de
lotes para habitação26 lotes; Número de lotes para U) (O Lote
n.os 27 e 28 área sobrante); Area de cedência para o domínio
público municipal 5 300m2; Finalmente Alargamento e
Arruamentos 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, 5 de Junho de 1997

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



MÊS DE JULHO

_____

Dia ACÇÃO 9
1 Exposição “As Mulheres de Camilo” (até ao fim do mês) (*)

4 Lançamento do livro “Dez Anos de Escola Secundária
Memórias e Reflexões’ do Dr. Adolfo Teles (*)

5 Tuna Académica de Coimbra (*)

11 Grupo Entretelas (Nevogilde)
Nucha

12 Prova de Vinhos no Bar das Piscinas (9h30
Grupo Lá Maior

13 Teatro e Escola de Dança de Pias

14 Programa a designar

15 Banda de Lousada

17 Inaug)ração da exposição de pintura
de Júlio Sousa MagdLl,iães (*) Ensaio do Mmi Chuva de Estrelas

De 18 a 20 Feira do Artesanato Concelhio —..

18 Grupo Link (mic r”5e Pólo Norte

19 FestiçiJ,áini Chuva de Estrelas

20 Quinteto de Metais da Associação de Cultura Musical (*)

21 Rosas Negras

22 Cavaquinhos de Macieira e Einanuel

23 Fanfarra Académica de Coimbra e Tuna Estudantina

24 Paula (cantora de Santa Eulália) e Romana

De 25 a 28 Festas do Concelho

26 Encerramento da exposição de pintura de Júlio Sousa Magalhães

28 Sessão solene de geminação Lousada/Renteria
e inauguração de exposição sobre Renteria e actuação

de grupo de acordeões (17h00) (*)

EM JULHO E AGOSTO

Jovem do concelho em Inglaterra
Escavações em S. Domingos e nas Mamoas de Lustosa

Programas de ocupação de tempos livres
Participação na Agrival’ 97

Artesanato do concelho em Feiras pelo País

Dia 4, no Espaço Artes. Inauguração de trabalhos dos jovens do OTL
(exposição patente até ao fim do inês)

Ciclo de cinema para crianças e jovens
10 de Julho - Flipper (m/6 anos)

17 de Julho - O Professor Chanfrado (rn/12)
24 de Julho - Festival Tom e Jerrv (todos)

31 de Julho - Adeus Pai (m/6)
7 de Agosto - 101 Dálmatas (todàs)

21 de Agosto - O Mentiroso Compulsivo (milO)
28 de Agosto - Romeu e Julieta (milO)

Sempre a partir das 21h30
( ) No Espaço Artes

Programa do “Verão Cultural’ 97”

1

i1

Bilhetes gratuitos na Câmara Municipal
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