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2. Série

Distribuição gratuita

Piscinas
vão arrancar

As negociações do terreno para as
piscinas municipais deverão concluir-
se dentro de poucas semanas As obras
começarão a seguir.

Cobertas e aquecidas, com tanques

de aprendizagem, bancada, restauran
te, sauna e‘4courts” de téms, são unia
obra para mais de 300 mil contos.

Finanças
equilibradas

Contrariamente ao noticiado por um
jornal local, a situação financeira da Câ
mara é petfeitarnente equilibrada, apre
sentando-se com capacidade para enfren
tar os desafios do novo Quadro Comum
tário de Apoio. O dr, Jorge Magalhães
refere, mesmo, que, “sendo necessário o
recurso a empréstimos, a capacidade de
contracção e dilatada, nãorevelando qual

quer problema de endividainento”.

Acordos de geminação comMonthey,
(Suíça) e Tuile (França) eumacandida
tiira ao Programa de Intercâmbio de
Experiências vão abrir Lcusada à Eu
ropa. Gestão municipal, cultura, des
porto e contactos empresariais são al
gumas das áreas a explorar
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infra-estruturas em Lustosa, Caíde e Secundária reforçam aposta na EducaçÍo

100 mil contos para transportes escolares
As transferências do Governo
para os transportes escolares
ficam muito aquém da despesa
efectiva, que deveria ter
cobertura integral.
Só no próximo ano os encargos
da Câmara atingem 150 mil
contos, e a compra
dos autocarros ainda evita um
montante maior.
A construção de uma escola
básica 2-3 em Lustosa diminuiria
esse valor. Cerca de 800 alunos
actualmente matriculados nas -

escolas de Vizela, que entraram
em rotura por sobrelotação,
garantiam desde já a frequência.
O Ministério dá mostras de
acolhimento, que se estende
também à construçâo do
gimnodesportivo na C+S de
Caíde e do bloco técnico-profis
sional na Secundária. Mais
jardins de infância e o investi
mento ria escolas primárias
confirmam a aposta da autarquia
na Educação.

p. 2 a 4

inspecção confirma transpárência
p. 6

Água
de qualidade

Geminações
aprovadas

p.5 p.6

Os relatórios mensais da Faculdade de
Farmácia não deixam dúvidas: a água
que abastece a vila é “bacteriologica
mente pura”, com total ausência de ger
mes, coliformes fecais ou enterococos.
“Um corolário do esforço realizado”.
comenta o vereador do pelouro.

p. 7
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entenas de alunos do
1° ciclo do ensino bá
sico, designação ac

tua! do ex-ensino primário,
assistiram, em Abril, à exi
bição da peça teatral “Eu,
Tu, Ele, Nós, Vós Eles”, de
Sérgio Godinho, interpre
tada pelo Grupo “Teatro
Construção”, de Joane,
Famalicão, que, no passado
ano lectivo, já havia exibi
do “Tudo Limpinho” e “Zé
do Telhado”.
Foram 10 sessões levadas a
um conjunto de escolas do
concelho, enquanto as res
tantes irão ser contempla
das em Setembro. Tratou-
se de mais uma oferta da
Câmara Municipal, que não
só ofereceu o espectáculo,
mas assegurou o transporte
dos alunos e restantes con
dições de organização.
Sensibilização para as acti
vidades de expressão dra
mática, contri-buto para o
aparecimento de novos va
lores e ligação aos progra
mas curriculares foram al
guns dos objectivos enun
ciados pelo prof. Eduardo
Vilar, vereador da Cultura,
facilmente atingidos, dada
a qualidade da represen
tação.

Não foi apenas mais uma
iniciativa da autarquia. Tra
tou-se, fundamentalmente,
da concretização de uma
etapa no projecto de apoio
que, de uma forma sistemá
tica, a Câmara tem feito che
gar às escolas, e que passa
por um conjunto de outras
realizações.

De acordo com o verea
dor responsável, a preocu
pação inicial foi proceder à
recuperação de todos os
edifícios, tendo, paraoefei
to, sido criada uma equipa
especial de trabalhadores.
Paralelamente era substitu
ído e renovado todo o mo
biliário. Definidas as prio
ridades e calendarizadas as
intervenções, a rede esco
lar conheceu uma valoriza
ção indesmentível, não só
pelo esforço de conserva
ção empreendido, mas tam
bém pelo aumento do nú
mero de salas e pela criação
de refeitórios, com respec

tivo mobiliário e equipa
mento, que, só no ano pas
sado, representou um in
vestimento próximo dos
quatro mil contos. Por ou
tro lado, há a salientar o

subsídio direccionado para
o funcionamento das can
tinas, que, progressivamen
te, se pretende venham a
funcionar em todos os es
tabelecimentos.

De salientar as obras
realizadas em Bouça
Cova (Lustosa), Bairral
(Sousela), Sub-Ribas
(Meinedo), Cruzeiro 1
(Nespereira), Devesinha e
Monte (Barrosas-San
ta Eulália), Cruzeiro
(Cernadelo) , Ordem e La
goas 1 (Nevogilde), cujas
ampliações alteraram subs
tancialmente as caracterís
ticas dos edifícios, sendo,
em alguns dos casos,
determinante a colabo
ração das comissões de
pais.

A construção de novas
escolas caracterizou, tam
bém, o último mandato,

com os núcleos da Sede 2-
Cristelos (12 salas), Maci
eira e Lagoas 2 (Nevogilde)
a representarem um inves
timento de muitas dezenas
de milhar de contos. Se ao

conjunto de empreendi
mentos for acrescentada a
C+S de Caíde, o último man
dato proporcionou a mag
nífica média de construção
de uma sala de aula por mês.

Entretanto, todos os lo
gradouros começaram a ser
pavimentados a betumi
noso e a verem acrescidas
as condições de acesso e de
utilização.

Por outro lado, a Câma
ra, para pequenas repara
ções, estipulou um montan
te a ser gerido pelos Conse
lhos Escolares, que, assim,
poderão colmatar instanta
neamente anomalias que
vão surgindo.

As condições de como
didade são, como é reco
nhecido, condição fulcral
para o sucesso da aprendi
zagem. Também nesse sen
tido se inclui a atribuição

de um subsídio para a
quecimento (12 contos por
cada sala de aula), ren
tabilizando-se assim as
salamandras instaladas.

já este ano foram

desbloqueados 3.300
contos para auxílios
económicos a alunos care
cidos, no sentido do paga
mento de material e manu
ais, sendo, também, ar
ticulada a resolução de al
guns problemas a famílias
desfavorecidas com as téc
nicas de Serviço Social.

Os subsídios para expe
diente e limpeza tambémjá
foram aprovados e o con
junto de financiamentos
dirigidos às escolas projec
tam Lousada para o lugar
cimeiro na região.

Além disso, a disponi
bilização dos autocarros
para a realização de visitas
de estudo apresenta-se, ain
da, como importante con
tributo para a melhoria da
qualidade do ensino.

A Câmara está, ainda, a
assegurar o transporte de

As prioridades da Educação
Qual o investimento da Câmara na Educação ? Para que sectores os dinheiros são dirigidos ? Que obras principais
foram realizadas ? Queprojectos existem ?A abordagem ganha ainda mais actualidade com a discussão que,
a nível nacional, se estabelece sobre um dos sectores mais críticos da sociedadeportuguesa. Se o município
apresenta, no contexto da região, os montantes mais elevados na maioria das situações, não deixa de ser importante
apontar algumas insuficiências, cuja resoluçãopassa, apenas, pelopoder central. Com as diligências da autarquia
a sucederem-se,já há luz nofundo do túneL

O concelho
em números

várias crianças residentes a
mais de três quilómetros,
bem como a alunos com
deficiências, tendo para tal
procedido à aquisição de
uma carrinha para a sua

Jardins de infâicia
da rede oficial 6

Crianças
inscritas

_______

179
Jardins

autárquicos

______

9
Crianças

inscritas

_______

176
Total

de educadoras — 17
Instituições

particulares

______

3
Núcleos escolares

do].° ciclo

____

37
Total

de alunos 3330
Matriculados

na 1.afase 1529
Matriculados

na 2.°fase 1801
Total

de professores — 168
Instituições

particulares

______

1
Alunos transportados

(residentes a
mais de3km) 34

Crianças que utilizam
diariamente
refeitórios 1050

Alunos do ensino
básico mediatizado
(telescolas de Caíde
e Senhora
Aparecida)

_____

24
Educadoras

e professores do
ensino especial 6

Salas de apoio
permanente

______

2
Alunos da escola

preparatória 982
Professores_______ 79
Alunos da escola

secundária — 1048
Trabalhadores

estudantes

_____

300
Total

de professores — 87
Alunos da C+S

de Caíde

_____

663
Professores_______ 39

Montante (em contos)
das bolsas de estudo
anualmente concedi-
das pela Câmara a
estudantes universi
tários

________

400

Apoio priminente is tscoIaspriz11áriL

deslocação diária para vá
rios estabelecimentos de
educação especial.

Mas o apoio da autarquia
conhece ainda outras ma
nifestações. Além de espec
táculos de teatro, proporci
ona regularmente ses
sões de cinema, de circo,
exposições e, em con
junto com uma comissão
organizadora, a Montra
Desportiva Concelhia, no
Pavilhão Gimnodesportivo,
onde evoluem centenas
de crianças na iniciação a
várias modalidades e na re
alização de jogos tradicio
nais.

Por seu turno, o ensino
recorrente de adultos tam
bém tem conhecedio um
importante apoio, canaliza
do através da coordenação
concelhia da Extensão
Educativa. •

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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COMEÇAM A SER definidos os ter-
fenos para a construção da Escola Básica
de Lustosa, que vai reunir 02° e o 3° ciclo
e o ensino secundário, confirmada que foi
a receptividade manifestada pelo, secretá
rio de Estado da Educação e Desporto, em
audiência concedida, nos princípios de
Maio, aos vereadores Eduardo Vilar e José
Santalha.

A Direcção Regional de Educação do
Norte (DREN) deu total provimento à
exposição apresentada pela Câmara, não
só assumindo a necessidade da implanta
ção da infra-estrutura, que porá termo aos
problemas existentes na zona norte do
concelho, como defendendo a sua inclusão
no PIDDAC (Plano de Investimentos da
Administração Central) do próximo ano.

A transferência dos cerca de 800 alu
nos de LustosaedeBarrosas-SantaEulália,
que frequentam as escolas preparatória e
secundária de Caldas de Vizela, aliviaria
ambos os estabelecimentos, que se encon
tram em rotura. Por outro lado, sendo
elevado o montante despendido pela Câ
mara com o seu transporte, os custos
seriam significativamente reduzidos. Para
a mesma escola seriam conduzidos os
estudantes de Sousela e até de freguesias
de Felgueiras e Paços.

Se este projecto prevê já a construção
de um pavilhão gimnodesportivo, o mes
mo não se passa com a Escola C+S de
Caíde, cuja ausência desde sempre foi
considerada uma amputação para o pleno
desenvolvimento psicomotor dos alunos.

Adjudicada por mais de 340 mil con
tos, dos quais 30% investidos pela Câma
ra, a Escola, em funcionamento desde

A EDUCAÇÃO pré-escolar surge como
aposta da Câmara, constituindo a cobertu
ra total do município a meta a atingir.

Há quatro anos, existiam somente qua
tro estabelecimentos: em Meinedo, Santa
Margarida, Vilar e na Vila. Hoje, os jar
dins de infância estenderam-se a
Alvarenga, Boim, Caíde, Casais, Lustosa,
Macieira, Nevogilde e Pias. Entretanto, já
foram despoletados processos para a aber

1992, regista êste ano lectivo a frequência
de quase 800 estudantes, número que se
perspectiva subir nos próximos anos.

Na audiência mantida com o membro
do Governo foi novamente reiterada a
necessidade de execução do empreendi
mnento, tendo em atenção os benefícios
sócio-pedagógicos decorrentes, dispondo-
se a Câmara a colaborar na medida do
possível, quer através da elaboração do

projecto, quer pela celebração de um con
trato-programa, disposições entretanto
confirmadas nummemorando remetido.

A reunião de trabalho permitiu ainda
reiterar a mesma disponibilidade para a
construção do bloco técnico-profissional
da Escola Secundária. A existência de
espaço disponível, a sobrelotação da esco
la e, sobretudo, a necessidade de proporci
onarsaítias profissionais justificam plena-

feitos os contactos necessários junto das
entida des locais e regionais, o objectivo
foi alcançado.

Disponibilizadas as instalações, atra
vés do pelouro da Cultura, com a colabo
ração da Junta, e colocada a educadora
pelo Ministério da Educação, as activida
des iniciaram-se com 25 inscrições.

Desde logo foi necessário proceder à
adaptação de uma sala de aula da antiga

Telescola, e, no
recreio, implantar
um parque infan
til. Tudo isto até
a Câmara disponi
bilizar meios para
a construção do
novo núcleo es
colar de Pereiras
n° 2, com jardim
de infância, como
chegou já a ser
previsto.

Entretanto, e
porque grande
parte das crianças
se deslocam de lu
gares distantes do
centro da fregue
sia, a Junta inter
veio, com a aqui
sição de urna car
rinha, que assim
procede ao trans
porte diário, asse-

mente o seu arranque. Aliás, a própria
Associação Industrial mostra-se solidária
com a pretensão por constituir um
contributo essencial na ultrapassagem da
crise actualmente vivida, especialmente
no ramo das confecções. Um empreendi
mento que obteve, em Agosto de 1991, do
então Ministro da Educação, eng° Roberto
Carneiro, em visita ao concelho, o com
promisso público de execução. •

guiando condições para o pleno funciona
mento do lugar criado.

A adaptação das instalações para o
funcionamento das escolas infantis tem,
aliás, sido uma preocupação da Câmara,
que assim vem tomando atenção para
diversos aspectos cuja prática se resume
numa ida ao encontro das necessidades da
criança.

A importância do jardim como insti
tuição educativa, tendo em vista a promo
ção harmoniosa da educação integral, se
gundo os dados da psicologia e da peda
gogia infantis, tem sido salientada por
diversas organizações internacionais, com
destaque para a UNESCO.

Lousada tem realizado um esforço sig
nificativo para o aumento e melhoria glo
bal da rede e assumido um papel prepon
derante para proporcionar a estreita liga
ção que é devida entre o ambiente físico
da escola e o trabalho educativo que aí se
desenvolve.

A adaptação das instalações compreen
deu também a aquisição e selecção de
equipamento, numa tentativa de de res
ponder à variada gama de necessidades
das crianças, nomeadamente a nível de
movimento e de espaço, de segurança e
serenidade, de intimidade e experimenta
ção e conquista do mundo que a rodeia. A
valorização mais recente consistiu na im
plantação de parques infantis, no montan
te unitário de 150 contos. •

Editorial

Prioridades
Dr. Jorge Magalhães

ENQUANTO A educação não
constituir uma prioridade nacio
nal, com os diversos agentes a
assumir um envolvimento com
prometido, num entusiasmo co
mum para levar por diante a
verdadeira reforma no edifício
educativo, que urge, de facto,
empreender, continuaremos a
assistir ao deprimente espectá
culo de queixas e hesitações, de
avanços e recuos, de objectivos
lançados para serem sucessiva-
mente corrigidos. Enquanto edu
cação se apresentar como
sinónimo de contestação, e, par
ticularmente, sendo esta efectu
ada nas ruas, não é apenas ela
própria que está em causa, mas
um modelo de desenvolvimen
to, uma sociedade, um país.

Se a reforma implica um acen
tuado capital de risco, porque
remexe nas águas do situa
cionismo e desinstala espíritos
dormentes, ela não pode, toda
via, ser feita contra tudo e contra
todos, à revelia dos que, de uma
maneira ou de outra, a vão pôr
em prática. Aliás, até, que não se
trata de ir contra nada nem con
tra ninguém, mas de aperfeiçoar
um sistema desa-justado. O pro
blema é a tentação de aplicar um
modelo pronto a vestir e imagi
nando o país à medida da
indumentária.

O papel das autarquias pers
pectiva-se, mesmo assim, e por
boas e más razões, determinante.
Desde o pré-escolar (onde o sa
cudir de responsabilidades por
parte do Estado parece cada vez
mais evidente), passando pelo
1° ciclo (na práticajá dependen
te das Câmaras) até aos ciclos
seguintes, sobretudo a nível de
construções (cujas compar
ticipações são bastantes avulta
das) e transportes escolares, em
que a Câmara de Lousada vai
despender no próximo ano lecti
vo mais de 100 mil contos. O
trabalho que nesta edição se pu
blica ilustra bem a intervenção
da autarquia nos diferentes sec
tores, em que os apoios expres
sos e projectos delineados, sen
do, em diversos casos, respon
sabilidades que nos estão come
tidas, se apresentam também
como sinal da nossa sensibi
lidade.

Estamos prontos aprosseguir
o investimento, mas estamos tam
bém preparados para reflectir, e
dar contributos, sobre a escola
que é preciso construir. Uma
escola, necessariamente, de su
cesso (de outro modo não faria
sentido), mas, acima de tudo,
uma escola onde todos os que
nela intervêm tenham orgulho
em se remirar.+

Pavi1hío profissional na Secundária e desportivo em Caíde

Escola Básica de Lustosa pode entrar em PIDBAC

S dc ( aíd,: à CSI)(Iil I1I.I gililil. (Ii.(HI(I i VI

Mais jardins de infância
tora em Barrosas-Santa Eulália, Barrosas-
Santo Estêvão, Lodares, Nespereira, Or
dem, Sousela, Silvares e Tomo.

Em Caíde, a criação de um jardim de
infância apresentou-se desde sempre como
prioridade, de modo a dar resposta a
pedidos de pais e de outros responsáveis
para as crianças iniciarem as actividades
pedagógicas, lúdicas e de socialização. A
Junta e a Câmara deitaram mãos à obra e,

Ld Cililiu tnI Llacicira. Iranspurte das criallça.s ;isscnrado eia Caíde

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Comentário

Prof. Eduardo Vilar

Herançapesada

TEM cerca de dez anos a transferên

cia para as autarquias a responsabilida

de de organização da rede de transpor

tes escolares. As Câmaras do Vale do

Sousa, em 1984, chegaram mesmo a

enviar um protesto ao Governo pela

situação então vivida.

Se devidamente acompanhada dos

meios financeiros, trava-se de uma

desconcentração de competências com

condições de ser processada com nor

malidade. Mas, desde logo, era percep

tível tratar-se, afinal, de um presente

envenenado. Receios que o tempo aca

boti por confirmar.

De facto, o orçamento para o próxi

mo ano lectivo ultrapassa, no nosso

mumcÍpio, os cem mil contos, o que

demonstra a envergadura da organiza

ção, a multiplicidade de aspectos que é

necessário salvaguardar, a qualidade de

serviço que se impõe exisir. No entanto,

as verbas transferidas do FEF (Fundo de

Equilíbrio Financeiro) estão longe de

cobrir os encargos da autarquia. A base

de cálculo permanece desajustada à re

alidade, quando a situação evolui signi

ficativamente em número de alunos, em

número de escolas, em alargamento da

escolaridade mínima obrigatória e, so

bretudo, em inflação. Como resposta

para minorar os montantes eleva

díssimos com que se vê confrontada,

a Câmara optou pela aquisição,

no estrangeiro, de três autocarros,

rentabilizados também para o apoio

às actividades educativas e culturais.

Se as -vantagens financeiras são

evidentes, permitindo iima poupança

acentuada, a comparticipação perma

nece en valores demasiado elevados

e injustos.

O tema é sensível e não se esgota

nesta vertente, porquanto as discussões

geradas sobre diversos outros aspectos

se repetem periodicamente. Câmaras,

Ministério da Educação, escolas, alu

nos, pais, empresas de camionagem são

parceiros de um processo, que nem sem

pre os coloca do mesmo lado.

Uma reportagem recentemente

publicada pelo jornal “Novas do Vale

do Sousa” abordava justamente este

assunto, mas concluía ser Lousada o

concelho que menores problemas apre

sentava, no contexto da região. Sendo

as comparações subjectivas, depen

dentes da perspectiva do observador,

esta tem, pelo menos, o mérito de nos

fazer reflectir sobre o que é ainda ne

cessário fazer para, no Vale do Sousa,

se adoptar uma posição concertada

tendo em vista corrigir uma herança

pesada e difícil. •

O PLANO de Transportes Escolares para o

próximo ano lectivo está orçado em 102 mil e

600 contos. A previsão do número de estudantes

a transportar é de 3.346, para os quais irão ser

destinados 17 carreiras públicas, três circuitos

de autocarros da Câmara e 12 táxis, estes com

destino a estabelecimentos do ensino especial.

Se bem que as escolas preparatória e secun

dária de Lousada e C+S de Caíde apresentem,

como é óbvio, o maior contingente de alunos,

nem por isso as obrigações da autarquia termi

nam aí. A opção por outras áreas vocacionais, a

maior proximidade das residências ou o recurso

a escolas de reabilitação de crianças deficientes

fazem suscitar a comparticipação da Câmara.

Por estas razões, é possível encontrarjovens do

concelho a frequentarem escolas preparatórias

ou secundárias daregião, nomeadamente Vizela,

Idães, Arnarante, Penafiel, Paredes, Freamunde,

Paços de Ferreira, Baltar e Ermesinde. Quanto

ao ensino especial, e para além das salas de

apoio em Meinedo e Santa Margarida, uma

carrinha da frota municipal (adquirida expressa-

mente para o efeito) e uma dúzia de veículos

privativos asseguram deslocações diárias para

as CERCI de Amarante e Felgueiras, e escolas

especiais de Penafiel, Sílvia Cardoso (Paços de

Ferreira) e António Cândido (Porto).

Se, tudo contabilizado, transportar cada alu

no custa, em média, por ano, 34 contos, e se as

verbas orçadas significam uma violência para

um município sem grandes recursos, a situação

torna-se ainda mais problemática pela transfe

rência de dinheiros do poder central ficar subs

tancialmente aquém da realidade. O crescimen

todo Fundo de Equilíbrio Financeiro não acom

panha o acréscimo do número de alunos (ainda

mais acentuado com a passagem da escolarida

de obrigatória para nove anos) nem as

actualizações dos preçários praticados pelas

empresas transportadoras. O diferencial é, me

vitaveirnente, suportado pela Câmara, e nem as

comparticipações dos alunos faz evitar que, na

globalidade, o município se veja confrontado

com encargos que o penalizam.

LOUSA DA
BOLETIM MUNICIPAL

Plano ascende a 102 mil contos

Transportes escolares: um saco sem fundo

No próximo ano, transportar cada aluno, custara, em média, 34 contos

Foi no sentido de minorar essa incidência investimento revela-se compensador, e a

que se inseriu a compra dos três autocarros. economia poderá atingir os 10 mil contos no

Apesar das diversas dificuldades surgidas, o próximo ano.+
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
AVISO

LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO

DOUTOR JORGE MANUEL FERNANDES

MALHEIRO MAGALHÀES PRESIDENTE DA CÂ

MARA MUNICIPAL SUPRA:

Faz saber, em cumprimento do disposto no n.° 3

do artigo 47.° do Decreo-Lei n.” 400/84, de 31 de

Dezembro de 1984, que, de harmonia com a delibe

ração desta Câmara Municipal tomada em reunião dc

07 de Fevereiro de 1994 foi concedido a MARIA

EDUARDA DE FREITAS CABRAL DA COSTA re

sidente/com sede em ESPLANADA DO CASTELO,

N.° 83-4.° - 4100 PORTO o alvará de licença

n.° 003/94 para licenciamento de operações de

loteamento urbano do prédio denominado sito em

CIMO DE VILA - NESPEREIRA - LOUSADA da

freguesia de NESPEREIRA deste concelho, com as

CONCESSÃO DE ALVARÁ
seguintes confrontações: de Norte com caminho públi

co, de Sul com Horácio & Innão; de Nascente com

quinta de Cimo de Vila e de Poente com Estrada

Nacional 1156 e caminho público, com a área de

12.820 ni2, inscrito na matriz predial sob o artigo 709 -

rústico ficando sujeito às seguintes prescrições: Número

total de lotes aprovados: dezassete, para construção de

edifícios de r/chão e andar para habitações unifamili

ares unifogos, com o máximo de 2 pisos, com uma

ocupação máxima de 1 fogo e demais especificações do

alvará e planta anexa, constantes do proc.° 0.0 11/1/91,

que pode ser consultado nestes Serviços.

O titular fica obrigado a executar as seguintes obras

de urbanização:
Pavimentação do arruamento, alargamento do

arruamento e baía de estacionamento, guias em pas

seios com fundações e prolongamento da baía de

estacionamento entre os lotes n.° 13 e 16.

Para conhecimento geral se publica o presente

que vai ser afixado nos Paços do Município, e publi

cado em jornal mais lido na área e na III série do

“Diário da República”.
E eu (assinatura ilegível) Chefe da Divisão

Administrativa e Financeira da Câmara Municipal,

o subscrevi.

Paços do Município, 31 de Março de 1994

O Vereador substituto do Presidente da Câmara,

Eduardo Augusto Vilar Barbosa - Professor
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As piscinas municipais de

verão começaraser construídas

no corrente ano. As negocia

ções com os proprietários dos

terrenos adjacentes ao estádio

muncipal entraram na fase fi

na! e tudo indica que, dentro

de semanas, o acordo fique

selado.
O projecto, por seu turno,

está pronto e mereceu o pare-

cer favorável do RIID (Rede

de Investimentos em Infra-es

truturas Desportivas), do Ser

viço Nacional de Bombeiros e

da Direcção Geral de Turismo.

As candidaturas com vista ao

financiamento da obra, que

deverá ultrapassar os 300 mil

contos, estão igualmente orga

nizadas.
A necessidade que se faz

sentir no concelho de um equi

pamento de animação turística

e desportiva, nomeadamente

para a aprendizagem da nata

ção, seu aperfeiçoamento, de

senvolvimento e prática regu

lar pela população, no âmbito

desportivo e recreativo, e tam

bém de um pólo dinamizador

de actividades turísticas e cul

turais, fez suscitar o empenho

da Câmara neste empreendi

mento.
Nenhuma das 26 freguesias

possui qualquer equipamento

desta natureza, pelo que o ob

jectivo se enquadra numa pers

pectiva mais ampla, de cariz

polivalente, que inclui na sua

concepção e apetrechamento,

soluções que possam potenciar

uma utilização diversificada e
plena, de âmbito recreativo e

dinamizador, contemplando,
para esse efeito, com a inclusão

de equipamentos complemen
tares, designadamente umres

taurante/cafetariaeequipamen
tos de animação aquática (tipo

“water slides”) e um espaço

de exposições e actividades

culturais.
Os objectivos que a Câmara

pretende atingir prendem-se

com o programa e com o as

pecto económico. Este segun
do aspecto não é menos impor

tante que o primeiro, atenden
do aos custos elevados de ma

nutenção e funcionamento de

um equipamento do tipo a que

se pretende levar a efeito, pelo

que se tomou necessário, em

fase de projecto, dotá-lo de so

luções técnicas compatíveis

com esses objectivos.
Os potenciais utilizadores

poder-se-ão distribuir em qua

tro vertentes distintas: aprendi

zagem e aperfeiçoamento; re

creio e lazer; desportiva e ainda

a de formação de monitores.

As duas primeiras serão,

indubitavelmente, as mais im

portantes. No entanto, a apren

dizagem e aperfeiçoamento,

juntamente com a prática

desportiva serão as que mais

utilização darão, ao longo do

ano, ao equipamento previsto.

A celebração de protocolos

com associações locais, clubes

e Juntas de Freguesia, e tam

bém os planos curriculares das

disciplinas de educação física

das escolas secundárias, con

tribuirão, certamente, para uma

taxa de ocupação elevada do

complexo ao longo do ano.

As práticas de recreio e lazer

o espaço ao ar livre estará mais

vocacionado para essa situa

ção, que terá o seu ponto alto

nos meses de Verão e fins-de-

semana, contribuindo para isso

o excelente enquadramento
pai sagística das piscinas,junto

a uma zona urbana densamen

te arborizada, e os equipamen
tos de animação complementa
res (diversão aquática, escorre

gas, restaurante com capacida

de para cerca de 100 pessoas e

um bem dimensionado terraço

para esplanada).

Oito pistas

A nova estrutura será im

plantada na vila,junto ao Está

dio Municipal, numa área

arborizada próxima dos 1600

m2 e pretende-se que o terreno

destinado ao empreendimento

apresente uma área de seis mil

metros quadrados, a ser ocupa

do com construção de área de

2600 m2, dividida em dois pi

sos.
A localização escolhida des

fruta de grande insolação eper

mite manter acesso pelo

arruamento situado a norte ejá

construído e garante a unidade

funcional com o Estádio Muni

cipal.
O edifício principal apre

senta dois pisos, ficando o infe

rior a uma cota abaixo do

arruamento existente a norte,

conferindo à fachada principal

apresenta dois pisos que se

abrem sobre a mesma.
Na piscina interior existe

ainda uma bancada para opú

blico, a uma cota ligeiramente

acima do plano de água.
A piscina principal terá oito

pistas, e o tanque de aprendiza
gem será também coberto e

aquecido. Um tanque exterior

coaduna-se com o carácter

lúdico, e a sua utilização acon

teceráapenas noperíodoestival.
Como unidades de comple

mento, serão criados “courts”

de ténis e uma unidade de sau

na. O campo de treinos da As

sociação Desportiva de

Lousada também surgirá en

quadrado.
A Câmara estuda, entretan

to, a melhor metodologia a ser

utilizada na exploração do com

plexo, que implicará custos de

manutenção muito elevados,

estando a considerara hipótese

de adjudicação a uma empresa

privada.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL

Piscinas arrancam este ano

serão mais irregulares, dado que

4
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

MINUTA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 181101194

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Nos termos do artigo cinquenta e dois do Decreto-Lei

número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março,

na redacção dada pela Lei número dezoito barra noventa e

um de doze de Junho, a Câmara Municipal deliberou por

unanimidade e em minuta para efeitos imediatos delegar no

seu Presidente as seguintes competências:

— Conceder licenças para construção, reedificação ou con

servação, bem como aprovar os respectivos projectos,

nos termos da Lei;

— Conceder, condicionalmente quando for caso disso,

alvarás de licença para estabelecimentos insalubres,

incómodos, pengosos ou tóxicos, nos termos da Lei;

— Promover a publicação de documentos, anais ou boletins

que interessem à história do município;

— Deliberar sobre tudo o que interesse à segurança e

comodidade do trânsito nas ruas e demais lugares públi

cos e não se insira na competência de outros Orgãos ou

Entidades;

— Deliberar sobre o estaçionamento de veículos nas ruas e

demais lugares públicos;

— Estabelecer as denominações das ruas e praças das

povoações;
— Estabelecer a numeração dos edifícios;

— Deliberar sobre a deambulação de animais nocivos,

especialmente cães vadios, e sobre a construção do canil

municipal.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A CHEFE DA DIVISÃO,
(Assinatura ilegível)

Piscinas ,‘ãu ascender a 300 mil contos

a cércea de um só piso. Do lado

voltado à piscina, a construção

si’

CÂMARAMUNICIPALDE LOUSADA
Departamento Técnico de Fomento

AVISO
JORGEMANUELFERNANDESMALFIEIRODEMAGALHÃES,

Licenciado em Direito, Presidente da Câmara Municipal do Concelho

deLousada: -

TORNA PUBLICO, para cumprimento do preceituado no art.°

11 8.° do Decreto-Lei n°442/91 de 15 de Novembro e por termerecjdo

aprovação da Câmara Municipal de Lousada na sua reunião de 21 de

Março de 1994, aa1teraçâoaoREGULAMENTODETRANSITODA

VILA DE LOUSADA- PARAGENS DE AUTOCARROS, afim de

posteriormente ser submetido à aprovação do Órgão Deliberativo.

RUA ST.° ANDRE paragem junto à ETAR do Bairro para os

autocarros que se deslocam no sentido da E.N. 106-1, Av. Sá e MeIo.

Paragemjunto à entrada da Coca para os autocarros que se deslocam

no sentido da Av.Sá e Melo, E. N. 106-1.
AVENIDA SA E MELO paragemjunto àca.sadosMagistrados no

sentido da Rua Visconde de Alentém, Rua de St.° André.

RUA VISCONDEDEALENTENparagemjuntoàEscolaPrimíria.

AVENIDA COMBATENTES DA GRANDEGUERRAparagem

no sentido ascendente, de frente ao posto de abastecimento da Shell.

RUA ENG.° ADELINO AMARO DA COSTA paragem para os

autocarros depois do supermercado.
RUACONSJJÇAODAREPUBLICAparagemimediatamenIe

a seguir ao edifício da Telecom.
E.N. 320 paragem logo após o cruzamento do Pelourinho na baía

de estacionamento. Paragem a seguir ao cruzamento com a Rua da

Bota, também na baia de estacionamento.
Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor que

vão ser afixados nos lugares de estilo e publicados no Jornal “Terras

do Vale do Sousa” e Boletim Municipal de Lousada.

Paços do Concelho de Lousada, 19 de Abril de 1993

O Presidente da Cuimara,
Dr. Jorge Manuel FernandesMalheiro de Magalhões
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VEM DE LONGE o desajustamento da
tabela de taxas e licenças municipais. Logo
no início do anterior mandato, em 1990, o
executivo camarário se deu conta daquilo
que, na altura, era
considerado como
desfasamento em re
lação à realidade de
então. Em alguns ca
sos, chegou a ser de
tectado que o valor
do serviço prestado
era bem mais eleva
do do que o tarifário
a cobrar.

Em meados do
ano seguinte, avan
çou uma proposta de
actualização, mesmo
assim considerada
suave, e que recolhe
ria a unanimidade na
Câmara e Assem

Entretanto, em
1992, começou a ser
ensaiada na Associ
ação de Municípios
do Vale do Sousa,
uma harmonização
quanto aos montan
tes a aplicar nos di
ferentes concelhos,
dada a similitude só
cio-económica que
os caracteriza. No
entanto, o projecto apenas começou a ga

nhar consistência em meados de 1993, para

culminar, já no. passado mês de Março,

quando a Associação apontou para o final

deste ano a aplicação da concertação.
Lousada aprovou o novo preçário em

Abril, adoptando a escala de Penafiel, por

ser o concelho que regista os valores médi

SItuação financeira
equilibrada

A SITUAÇÃO financeira da Câmara é
perfeitamente equilibrada, apresentando-se
com capacidadeparaenfrentarosdesaíiosdõ
novo Quadro Comunitário de Apoio, que
implica comparticipações maí ou menos
avultadas da autarquia.

Uma notieia veiculada por um órgão da
imprensa. local, que, baseando-se apenas
numa discussão na Assembleia Municipal,
apontava uma dívida de 650 mil conto& O
presidente da Câmaraexplicou, aliás, naque
la sessão, as: razões do aparecimento desse
montante, De facto, terãode ser tomadasem
linha de conta diversos condicionalismos.
Emprirneiro lugar; nurnaparcela de cerca de
432 mil contos, respeitante a empréstimos

os do Vale do Sousa, mas a entrada em
vigor de parte substancial da nova tabela
apenas vai ocorrer no próximo ano.

Mas os aumentos não se justificaram

• apenas pelas discrepâncias aludidas. É
que, por exemplo na Divisão de Habita

ção e Urbanismo, vulgarmente designada

por secção de obras, um dos critérios

foi o enquadramento com a legislação

recentemente publicada, designadamente

o decreto-lei 445/94, que forçou a actu

alização.

contraídos, encontram-se incluídos 168 mil con

tos do empréstimo respeitante à adaptação da
ex-Estofexaparque industrial, valorque,breve

mente, será, de longe, compensado com opro
dutodavenda dospavilhões.Em: segundo lugar,
cercade 154 mil contos (que aparecemnorol de

dividas a fornecedores) correspondem
fáeturação dos empreiteiros adjudicatários da
mesmaobra, mas que vão tercomparticipações
a 75% pelo PEDI?, possivelmente ainda no
decurso do mês de Maio 0ra75% sigmficama
entrega de mais de 116 mil contos, verba que
adicionada ao saido do ano era curso (sensivel
mente 175 mil contos), deixadesde logosupera
do o volume da dívida total a fornecedores, Há
ainda a referir que a Câmara tem a receber do

Por outro lado, estando o concelho ain
da carecido de bastantes infra-estruturas,
não é apenas com os dinheiros transferi
dos pelo Governo, no âmbito do Fundo de

Equilíbrio Finan
ceiro, que aCâma
ra poderá levar por
diante os projectos
que tem para exe
cutar. De facto, os
impostos locais
surgem como uma
das poucas alter
nativas para o fi
nanciamento das
autarquias, que,
enquanto entida
des prestadoras de
serviços, terão, ne
cessariamente, de
procurar gerar e
cobrar as suas pró
prias receitas. Ali
ás, isso mesmo foi
referido pelo Mi
nistro do Plano e
da Administração
do Território, prof.
Valente de Olivei
ra, no discurso ao
último Congresso
da Associação Na
cional de Municí
pios.

Por outro lado,
a inspecção ordi

nária, recentemente concluída, apontou
idêntica recomendação, dados os valores

até agora cobrados serem manifestamente

baixos.
Assim, volvidos dois anos e meio sobre

o anterior aumento, a Câmara viu-se na

necessidade de proceder à actualização,

que, ainda em alguns casos, é módica. •

PRORN (Programa Operacional da Região

Norte) os valores de i: mil contos e sete mii

contos correspondentes a encargosjd assumi
dos pelo executivo com os adjudicatários,

respectivamente, dasõbras “Arranjos exteri

ores do Pavilhão Desportivo Municipal” e

‘tAdaptação das instalações da ex-Estofex a
Parque Industrial”.

Neste: contexto, a Câmara apresenta-se,

como foi referido pelo dx. Jorge Magalhães,

com uma “excelente capacidade económi
ca”, pelo que, sendo necessário o recurso a
empréstimos, a capacidade de contracção 6

dilatada, não revelando, por conseguinte,

qualquerprobiema de endividamento”. +

BOLETIM MUNICIPAL

Câmara actualiza taxas

4

e

bleia.

Inspecção confirma
transparência

A CÂMARA foi, recentemente, sujeita
a uma inspecção ordinária, que, após três
meses de uma verificação atenta, apresen
tou uma apreciação extremamente favorá
vel sobre os diferentes actos de gestão.

A acção inspectiva incidiu sobre a prá
tica do último mandato, e o relatório, bre
vemente a ser remetido, consagrará esta
perspectiva.

As conclusões mereceramjá do dr. Jor
ge Magalhães um comentário: “estamos
no bom caminho, o tipo de actuação foi o
mais correcto e valeu a pena o esforço
empreendido na procura da boa aplicação
dos dinheiros públicos e na transparência
dos processos utilizados”.

O presidente da edilidade aproveitou
para endereçar felicitações a todos os cola
boradores da autarquia e dirigiu uma pala
vra de especial apreço aos funcionários,
“sem os quais a obtenção destes resultados
não teria sido possível”.

Por outro lado, acrescentou, “importa
continuar imbuídos do mesmo espírito de
serviço à causa pública, dentro do mesmo
critério de honestidade e de seriedade de
propósitos, aperfeiçoando métodos de
trabalho e dedicando o nosso empenho
à resolução dos problemas da popula
ção”. •
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Sem receitas não pode haver obras CÂMARA MUNICIPAL
DE LOUSADA

EDITAL
DR. JORGE MANUEL FERNANDES

MALHEIRO DE MAGALI-IÃES, Presidente

da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PÚBLICO, para cumprimento do

preceituado no Árt.° 10.’ da Portaria n.° 6065,

de 30 de Março de 1929, que tendo sido reque

rido pela Sr.’ MARIA ALICE CARVALHO

TEIXEIRA PINTO, residente na Rua fLugar de

Capela, da freguesia de Lousada-Santa Marga

rida, do concelho de Lousada, o ALVARA DE

LICENCIAMENTO SANITÁRIO para o seu

estabelecimento de CASA DE PASTO E TA

BERNA, a instalar no rés-do-chão do prédio

propriedade do Sr. Abflio Pinto, sito na Rua

Lugar de Cruzes, da freguesia de Lousada -

Santa Margarida, deste concelho, convidando-

se assim quem tiver reclamações a fazer a

apresentá-las na secretaria do DEPARTAMEN

TO TÉCNICO DE FOMENTO desta Câmara,

dentro do prazo de quinze dias, a contar da data

de afixação do edital.
Para constar se lavrou o presente edital e

outros de igual teor que vão ser afixados nos

lugares de estilo e publicado no Boletim Muni

cipal de Lousada.

Paços db Concelho de Lousada, 12 de Maio

de 1994

O Presidente da Câmara,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro
de Magalhães

LOUSADA
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AINSTALAÇÃOdaTV por cabo
no concelho ganha cada vez mais
consistência. Uma reunião, realizada
no mês passado, entre a TVTEL e a
Câmara permitiu conhecer mais por
menores sobre este novo serviço, que
vai proporcionaro acesso a um eleva
do número de canais televisivos e de
outras operações no ramo das teleco
municações, nomeadamente um ser
viço informativo local.

Osemanário”Repórterdo Marão”
anunciava, na sua edição de 31/3/93,
que o arranque oficial da tv por cabo
em Portugal acontecerá no próximo
mês de Julho, e que o Vale do Sousa
e Baixo Tâmega se encontravam na
“malha” do projecto”, a ser concre

tizado nos próximos anos. A notícia
chamava a atenção que, para o desen
volvimento do sistema, muito contri
buirá a integração das empresas de
telecomunicações, concretamente a
Telecom e os TLP, por disporem do
grosso das infra-estruturas, nomeada
mente as condutas, por onde será
introduzido o equipamento de liga
ção entre os centros de recepção via
satélite e as habitações dos futuros
assinantes - •cabo coaxial e fibra
óptica.

No entanto, no caso da empresa
TVTEL, e para Lousada, na instala
ção do cabo seriam aproveitados os
postes da EDP nos aglomerados fora
da vila, enquanto aqui a opção iria

para a rede subterrânea. Com uma
taxa de instalação de 12 mil escudos e
uma assinatura mensal de três contos,
cadacasadoconcelhopoderáteraces
so aos cinco canais nacionais (canais
1 e 2 da RTP, o canal internacional, a
SIC e a TVT) e 15 canais internacio
nais.

Enquanto no nosso país o projecto
ainda dá os primeiros passos, a
Holanda e Alemanha são, a nível eu
ropeu, os que dispõem do serviço
mais desenvolvido, enquanto nos Es
tados Unidos a tv por cabo é um forte
concorrente dos canais televisivos tra
dicionais.

A Câmara de Lousada foi convi
dada a participar na constituição de

qualidade da água
AS ANÁLISES mensais procedi

das pela Faculdade de Farmácia do

“bacteriologicamente pura” a água
que abastece a vila de Lousada. Mas
não é apenas pelas conclusões finais
que os relatórios constituem motivo
de satisfação: a avaliação dos diferen
tes parâmetros garante a total ausên
cia de germes, de coliformes fecais,
de enterococos ou de esporos de
clostrédios sulfitci redutores.

“Trata-se do coroláiio do esforço,
vigilância e investimento realizados”,
comentou António Mesquita, verea
dor do pelouro, que destacou a
inquestionável idoneidade do orga
nismo a quem foram confiadas as
amostras.

Aamostrngemincide habitualmen
te em três pontos: no início e extremo

uma empresa mista com a TVTEL,
Philips e empresários locais, mas a
possibilidade de associação com os
municípios de Felgueiras e Penafiel
está em estudo. O investimento da
autarquia poderá traduzir-se no as
pecto de cobrança, em simultâneo,
por exemplo, com a da água, além de
apoio logístico.

Um estudo de viabilidade técnico-
económico será, entretanto realizado,
não se perspectivandoparajáluz ver
de emrelação a fundos comunitários,
apesar de se manterem aberto a hipó
tese de abertura de umalinhade finan
ciamento, àsemelhançado verificado
como programa STARpara o serviço
telefónico. +

qualidade.
Recorde-se que a Câmara proce

deu recentemente à instalação, nos
depósitos do Loreto, de um moderno
sistema de desinfecção, a que
correspondeu um investimento na or
dem dos 1.500 contos, o que também
veio contribuir, de acordo com
António Mesquita, para “uma maior
protecção da saúde pública, com a
garantia absoluta da potabilidade da
agua

Um objectivo amplamente conse
guido pela leitura dos resultados ago
ra recebidos, que se pretendem alar
garaBarrosas-Santo Estêvão, através
damontagem, ainda este mês, de idên
tico equipamento de desinfecção. +

Desenvolviniento
LOUSADA VAI integrar a

AsscxiaçâoparaoDesnvolvi
menti) do Vale do Sousa. O
acessoafmanciamentos coma
nirários designada ente a ní
velindustrialedeforniaçãopro
fissional,vedadoàsautarquias,
suscitousCâmársdeLusada
e Penafiel acriaçãodeumorga
nismo capaz de concentrar os
projectos e apoios. A Associa
ção, aberta às forças vivas da
região podera assim potenciar
ajudas no âmbito donovo Qua
drnComtrnitáiiodeApoioque,
de outro xnõdõ seriam excluí
das.+

Saneamento
A ESTAÇÃO ELEVA

TÓRiA de Marecos já se en
contra conclufda na fase estru
tural.Os trabalhos, adjudicados
àempresaSocopul, terminaram
em Abril, estando agora ainici
ar-se a instalação do equipa
mento electromecânico, orçado
em cerca de três mil contos.
Com a entrada em funciona
mento desta unidade, a rede de
saneamento passa a abranger a
zona de Loreto e de Marecos,
ambasdafreguesiadeCristelos,
sendo também desactivada a
estaçãode tratamento doBairro
Dr. Abffio Moreira. +

Trânsito
NUMA TENTATIVA de

pôr cobro às paragens desor
denadasdos autocarros de vári
as empresas de camionagemno
centro da vila, o executivo, por
propostadoDepartamentoTéc
nico deFomento, adoptouvári
as soluções.

Como consequência, torn
ou-se necessário alterar o
Regulamento de Trânsito, com
o respectivo pmjecto a ser sub
metido à apreciação pública
nos termos do Código do Pro
cedimento Administrativo.+

Quiosque

cundária, colmatando-se assim
umacarênciaque ali se temfeito
sentir. Alocalizaçâojáfoiapro
vada em reunião camarária e
comelapretende-seigualmente
valorizaraquela zona.

UM QUIOSQUE vai ser
construído junto à Escola Se-

LOUSADA

TV por cabo vem a caminho

Lixo
DESDE O INÍCIO de Abril que

a recolha do lixo passou a horário
nocturno em todo o concelho, numa
medida justificada pelo vereador
do pelouro, António Mesquita, para
uma maior eficácia deste serviço
público, com a vantagem de ser
acompanhada de uma redução dos
custos. Por outro lado, há a salien
tar a contribuição para uma fluidez
do trânsito e para o aumento da
higiene pública. Por se tratar de
urna melhoria global, António Mes
quita apelou à colaboração dos
munícipes, nomeadamente para
acondicionaremdevidamenteos re
síduos em sacos plásticos e deposi
tando-osjunto às respectivas habi
tações. A recolha inicia-se pelas 20
horas. +

Análises confirmam

da rede e na vila. Em todos os casos
os resultados foramconcludentes: não

Porto têm vindo a confirmar como há o menor vestígio de afectação da

SIIR

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
Departamento Técnico de Fomento

AVISO
JORGE MAN1JELFERNANDES MALHEIRO MAGALHÃES, LI

CENCIADO EM DIREITO, PRES [DENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DELOUSADA:

TORNA PÚBLICO que, tendo em contaque o PLANO DIRECTOR
MUNICIPAL foi ratificado por Resolução do Conselho de Ministros n.°
21/94 de 03 de Março do ano em curso,

AVISAM-SE todos os Munícipes, em especial os Técnicos subscritores
de projectos, que deverão a partir de 02 DE MAIO próximo, instruir os
processos de licenciamento de obras particulares e loteamentos com a
PLANTA DO P.D.M. (ordenarnento), pertinente, em substituição da
R.A.N., anteriormente apresentada.

LOUSADAEPAÇOSDOMUNICÍtPIO, 19DEABRILDE 1994

O Presidente da Câmara,
Dr. Jorge ManuelFernandes M. Magalhães

BOLETIM MUNICIPAL
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O BAIRRO Dr. Abílio Alves Moreira

vai ser objecto de recuperação provavel

incute ainda este ano. Serão cerca de 100 mil

contos destinados a obras de conservação,

restauro, pintura e valorização dos espaços

VILA

Pavimentação a betuminoso dos passeios

do parque industrial;

Conclusão da reparação do pavimento da

avenida do Hospital;

Início da pavimentação da baía de estaci

onamento junto ao Grémio;

Execução de passeios, baías de estaciona

mento e drenagem de águas pluviais na

estrada do Tojeiro (EN 320);

Início dos trabalhos na Praça D. António

Meireles;

Trabalhos de carpintaria, pintura e cons

trução de muros de suporte de terras dos

espaços ajardinados do Pavilhão

G imnodesportivo.

BARROSAS-SANTO ESTÊVÃO

Início dos trabalhos de reparação da estra

da de acesso à igreja com arranjo das

valetas e tapagem de buracos.

COVAS

Pavimentação no lugar do Paço, de parce

ria com a Junta;
Muro de suporte no acesso à capela da

Senhora do Amparo.

LUSTOSA

Conclusão da l fase da terraplenagem de

ligação de S. Gonçalo (junto ao fogueteiro);

Início do alargamento de Varziela a

Requeixos (BalTosas-Santa Eulália).

NESPEREIRA

Alargamento da estrada municipal junto ao

caminho para o campo de futebol.

NEVOG1LDE

Conclusão da terraplenagem para alargamen

to e rectificação da ligação entre Igreja e

Ferreira:
Execução do caminho de Pomar de Achas à

Boavista.

PIAS

Fase de conclusão da terraplenagem do cam

po de futebol.

SOUSELA

Início da 2 fase do alargamento da Bregada

ao centro de Sousela;

Pavimentação a betuminoso em Soutelo, de

parceria com a Junta.

TORNO

Recuperação e restauro da escola de

Aparecida n° 1.

exteriores, no intuito de proporcionar aos

residentes neste conjunto de blocos

habitacionais as condições de bem-estar que,

com o tempo, se tbram degradando.

Por outro lado, casas devolutas, arromba—

mentos, saneamento deficiente e iluminação

precaria constituem igualmente aspectos a

corrigir. Se a construção de um ringue

polivalente e um circuito de manutenção vão

completar os melhoramentos, está também já

definido um esquema de vigilância, até aqui

impossível, dado o IGAPHE apenas dispor

de uni fiscal pala 118 bairros.

A Câniara, que tem vinda a manter uni

diálogo frutuoso caiu este organismo, está a

desempenhar uni papel activo, e as

beneficiações já executadas são disso

exemplo: entrada em funcionamento do

sistema de drenagemn de águas pluviais e

arranjos mios jardins, estando para dentro de

(lias a desactivação da estação de tratamento

de ágtuas residuais, com consequente

ligação do sistema de esgotos ao colector

geral de saneamento. •

Obras executadas pela Câmara em Abril

CERNADELO

Alargamento e rectificação no lugar do

Cruzeiro.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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construção europeia. Mas se

o espírito subjacente à deli
beração camarária foi o de

reunir homens de horizoLites
diferentes para que possam

gerir, em comum, interes

ses comuns, a escolha de

Monthey, por pertencer a
um país fora da União
Europeia, teve a particulari
dade de ali se encontrar radi

cado um importante núcleo

de emigrantes lousadenses,
responsável, aliás, pela

deslocação da Banda da As

sociação de Cultura Musical,

em Junho do ano passado.

Nessa altura, os contactos de

senvolvidos pelo presidente

da Assembleia Municipal,

dr. Mário Fonseca, abriram

caminho àquilo que, a partir
de agora, se aguarda como

QUE O MEL apresenta uni
conjunto de qualidades,
inclusivamente de ordem tera
pêutica, é consabido, mas pro
ceder à sensibilização do seu
consumo e fabrico era algo que
em Lousada ainda não tinha
ocorrido. No entanto é com vista

troca de experiências e um
reforço da solidariedade en
tre povos do mesmo conti
nente.

cultura, desporto, defesa do

ambiente, integração dos i mi
grantes, luta contra a droga e
política de primeira infância

são questões concretas que
podem conhecer uma nova

orientação através de um en

riquecimento mútuo.
Jacques Delors, presiden

te da Comissão das Comuni

dades Europeias, afirmou

mesmo que as geminações

de municípios oferecem um

contributo fudarnental para

cimentar os alicerces da cons

trução europeia: “em primei

ro lugar, são uma manifesta

ção da vontade das popula

ções e dos seus representan

tes eleitos locais de partici

par nessa construção. Em se

gundo lugar, permitem con
solidar os intercâmbios num

à sua promoção, por se tratar de
um produto característico da re
gião, que a ADERSOUSA, As
sociação intermunicipal que re
úne Lousada, Felgueiras e Pa
ços de Ferreira, em colaboração
com a Apidouro, vai realizar al
gumas iniciativas junto dos alu

Entretanto, e noutro âm

bito, Lousada candidatou-se.

há dias, ao Programa de Co
operação Inter-regional/Inte
rurbana de Intercâmbio de

Experiências (PIE). O PIE

tem a sua origem no Regula

mento Feder, o qual permite

à União Europeia financiar
“projectos-piloto que favo

reçam o intercâmbio de ex

periências e a cooperação em
matéria de desenvolvimento
entre regiões da Comunida
de, bem como acções inova

doras”.
O financiamento surge

através de uma rubrica

orçamental criada em 1989

pelo Parlamento Europeu e

os intercâmbios podem re

vestir a forma de visitas

de estudo, seminários, encon

nos das escolas preparatórias. A
do nosso concelho será visitada
na primeira semana de Julho e
do programa consta a exibição
de um documentário em vídeo,
seguido de debate, visualização
do funcionamento de uma col
meia transparente, distribuição

mentação das políticas co

munitárias e da harmo
nização com vista ao merca

do único e à coesão econó
mica e social.

Por outro lado, trata-sede
incentivar as colectividades
locais e regionais a
adoptarem, ao seu nível, um

ponto de vista europeu e, por
conseguinte, a participarem

mais activamente na
aplicação das políticas
comunitárias. Facilitar a di

ftsão e circulação de ideias,

métodos e conhecimentos
entre as administrações
territoriais surge igualmente
em perspectiva, com a
candidatura Lousadense
a dar ênfase ao turismo e
às pequenas e médias
empresas. •

de documentação e uma prova
de mel. Estas jornadas de divul
gação poderão, noutro âmbito,
culminar com a constituição de
uma associação regional de api
cultores e com a realização de
urna feira rotativa do mel e da
abelha. •

Geminações aprovadas e intercâmbios em perspectiva

A Europa connosco
A GEMINAÇÃO de

Lousada com Monthey (S uí—

ça) e Tulie (França) foi apro

vada em recente reunião de
Câmara. “Nós não coligamos
estados, nós unimos homens”

assim se exprimia Jean
Monnet, um dos fundadores
da CEE, para caracterizar a

Esta solidariedade pode
exprimir-se na ida ao encon
tro de soluções com que os
municípios irmanados se con
frontam. Urbanismo, ensino,

território de tradições e de
culturas diferentes, dando
assim vida à sua diversidade,

que constituiu a riqueza do
nosso continente”.

Desta forma, “a Europa
é vivida directamente e
concretamente, sem inter
mediários longínquos”.

tros, conferências, exposi
ções, publicações conjuntas,
missões de peritagem, feiras
comerciais ou simpósios.

Os objectivos fundamen
tais passam por promover
uma participação mais acti

vadas administrações locais,

em função da imple

Gestão florestal

Associação jioneira
no Vale do Sousa

o DR RUI Graça Feijó, pmpietrio em Vilar do Torno e

vereador da Câmara do Porto, é o fundador da Associaçãó

Florestal do Vale do Sousa, recentemente criada para gerir os

recursos florestais da regjão, numa iniciativa pioneira em

Portugal
Um piano de gestão e defesa e a elaboração de planos

integrados de flore.stação, em substituição do actual modelo,

considerado obsoleto, constitui o objectivo fundamentgl da

Associação, apresentada em fiuiais de Março em cerimónia

pública realizada nacidade de Paredes, que reuniu o presidente

da Assembleia da República e o Procurador- Geral da Repúbli

ca. Neste contexto, vão ser accionados mecanismos para teuni

Iar como actual sistema de exploração florestal, ligado “amua

agricultura que já não existe”, e que, de acordo com o Dr. Rui

Feijó, nos legou florestas “sujas, desaproveitadas e sujeitas a

centenas de pequenos fogo&’,

A Câmara de Lousada integra esta nova entidade, que

envolve também cooperativas agrícolas e proprietórios. e cujo

aparecimento pode permitir rentabilizar os recursos existentes

e proporcionar ao Vale do Sousa ganhos na ordem dos 12

milhões de contos por ano. A prevenção de fogos e a alirren

tação da indústria de mobiliário situam-se igualmente como

tarefas De referir que só entre 1985 e 199 ardeu nesta região

urna área equivalente ao município de Paços de Ferreira, e

apenas 5% dessa área foi reflorestada.
Mas Rui Feijó vai mais longe e considera que, perante a

diminuição das superfícies agrícolas, as zonas florestais podem

expandir-se, afirmando mesmo que ‘a mata tem que se consti

tuir também como um apoio ao ambiente e ao turismo” Por

outro lado, as medidas florestais resultantes da reforma da

Política Agrícola Comum prev&em a comparticipação até 100

por cento dos investimentos na florestação de terrenos agríco

las, caso os promotores estejam inscritos numa associação.

Apesar de Rui feijó considerar que apenas dnquia quatro ou

cinco anos estejam criadas as condições minimamentes capa

zesparaaimplantação do plano de gestão florestal, osurgimento

desta instituição mereceu palavras de apreço de responsáveis

de outros organismos presentes na cerimónia. Oliveira de

Sousa. director regional do Ordenamento do Território, situou

o no contexto dos problemas da gestão da floresta na elabora

ção dos PDM e dos Planos Municipais de Intervenção Flores

tal, enquanto Fernando Barbosa, presidente do Instituto Na

cional de Florestas, em representação do Ministério da Agri

cultura, relembrou as ajudas comunitárias que brevemente

serão colocadas à disposição dos proptietários florestais. Em

suma, o aparecimento da associação “é uma iniciativa de

grande importância”, podendo contribuir para a realização de

melhores projectos e para tornar mais transparentes as relações

do mercado. +

Teatro em Meinedo: a cultura é área a explorar nas geminaçõ

Mel em promoção

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Cruzamento de Ribas
O PRESIDENTE da Câmara. dr. Jor

ge Magalhães avistou-se com o Director
Regional de Estradas do Norte. A desclas
sificação de estradas nacionais que atra
vessam o concelho e a discussão do
PRODAC constjtufram alguns dos lemas
da reunião. O cruzamento dc Ribas. cuja
elevada sinistralidade impõe aadopçãodc
medidas concretas, mereceu daquele res
ponsável bom acolhimento, com o com
promisso de um estudo técnico breveinen
Le a realizar no local, tendo em vista a
melhor solução a tomar. •

Acampamento
de escutas

UM ACAMPAMENTO de escuteiros
vai ter lugar de 29 de Julho a 2 de Agosto
no lugar de Fundo de Vila, Nogueira. A
Câmaravaicolaborarcomainiciativa, que
reunirá 300 participantes, numa organiza
ção da Junta de Núcleo Este do Porto do
Corpo Nacionalde Escutas,juntando agru
pamentos de urna área geográfica corres
pondente às regiões do Vale do Sousa e
Baixo Tâmega.

Santa Casa
UM SUBSÍDIOnum montante superi

or a oito dezenas de contos foi atribuído
pelo executivo à Santa CasadaMisericór
dia. A ajuda teve porfinalidadeproporci
onar aos idosos a possibilidade de fre
quentarem a colónia de férias de Apúlia
(Esposende) entre 16 e 26 de Maio. 4

Agrival/94
A PARTICWAÇÃO na Agrival/94,

l5 edição da Feira Agrícola do Vale do;
Sousa e Baixo Tâmega, foi aprovada em
sessão camarária. O município estará
representado no certame, a decorrer de
20 a 28 de Agosto em PenafieL dentro
dõs moldes habituais. 4

Vaie do 5ousa
A CONTRIBUIÇÃO da Câmara para

a Associação de Municípios do Vale do
Sousa apresenta, este ano, o nioritante de
150 contos, já transferidos. A esta verba
veio juntar-se mais cerca de 650 contos,
resultante dacontratação dedois estagiári
os de turismo e de dois desenhadores, 4

Luz regulada
A INSTALAÇÃO de células

fotoeiêctricas em quase todas as cabinas
veio regularizaro comando da iluminação
publica Deste modo, foram comgidos
horários desfasados que chegaram a
suscitar reparos de alguns presidentes
de Junta. 4

O MUNICÍPIO já dispõe de Regulamentos
de Venda Ambulante e de Publicidade, ratifica
dos na última sessão da Assembleia Municipal,
após o período de audiência prévia, que não
registou quaisquer pedidos de emenda.

O documento aponta para o exercício desta
actividade os indivíduos que, nos termos legais,
tenham obtido autorização prévia para o exercí
cio do comércio, passada pela Direcção Geral
de Coordenação Comercial e estejam munidos
do cartão de vendedor ambulante, de modelo
oficial, obtido na Câmara, excetuando-se os dias
de festas municipais, em que será permitida a
actividade mediante pagamento da licença de
ocupação de terrado.

Com a entrada em vigor deste Regulamento,
a autarquia pretende disciplinar o exercício de
uma actividade económica que vinha criando
bastantes perturbações na área da vila.

Deste modo, e à excepção, novamente, dos
dias de feira e de festas anuais, em locais previ
amente definidos para o efeito, a venda ambu
lante fica proibida em todo o perímetro urbano
da vila, assim como em locais situados a menos
de 500 metros de todos os edifícios públicos e
religiosos do concelho, bem ainda nos locais a
menos de 50 metros dos estabelecimentos fixos

com o mesmo ramo de comércio. Além disso,
foi estabelecida a proibição de venda de um
conjunto de artigos, nomeadamente carnes, di
versas bebidas, medicamentos, insecticidas,
móveis, tapeçarias, aparelhagens radioeléctricas,
instrumentos musicais, discos, materiais de cons
trução, veículos automóveis, combustíveis e ar-
mas.

O período do exercício da actividade é o
mesmo que se encontrar fixado para a abertura
e funcionamento dos estabelecimentos comerci
ais, sendo a desobediência punível com coima.
De resto, as infracções constituem contra-orde
nações puníveis com coimas, seja por dolo ou
negligência.

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

Entretanto, perto de meia centena de artigos,
distribuídos por quatro capítulos, constituem o
Regulamento de Publicidade do Município de
Lousada.

O documento estabelece, entre outros
normativos, os critérios e limites de licenci
amento, fiscalização, aplicação de coimas e san
ções acessórias em casos de contravenção, bem
como âmbito material de aplicação, sendo, para
o efeito, consideradas mensagens publicitárias,
mensagens de propaganda e propaganda eleito
ral. Por mensagens publicitárias entende-se toda
a divulgação que vise atrair a atenção do público
para um determinado bem ou serviço de nature
za comercial, com o fim de promover a sua
aquisição.

Por mensagens de propaganda considera-se
toda a divulgação de natureza ideológica,
designadamente a referente a entidades e orga
mzações políticas, sociais, profissionais, religio
sas, etc, bem como a divulgação de iniciativas
por elas desenvolvidas que não revistam carác
ter lucrativo.

Propaganda eleitoral é considerada toda a
actividade que vise directa ou indirectamente
promover candidaturas, seja dos candidatos dos
partidos políticos, dos titulares dos seus órg ãos
ou agentes, ou de quaisquer outras pessoas,
nomeadamente a publicação de textos ou ima
gens que exprimam ou reproduzam o conteúdo
dessa actividade.

Regulamentada Venda Ambulante e Publicidade

.

iit
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A ASSEMBLEIA Municipal, reunida em sessão ordinária em 29 de
Abril, deliberou favoravelmente sobre os seguintes assuntos:

— Conta de gerência e relatório de actividades de 1993;
— P’ revisão do Plano e Orçamento;
— Regulamento de vendedores ambulantes;
— Regulamento de publicidade;

LOUSADA

— Ratificação da deliberação da adjudicação, por ajuste directo, do
loteamento de Covilhô - Casais;

— Tabela de taxas e licenças (alteração);
— Associação para o Desenvolvimento do Vale do Sousa;
— Sedes de Junta - financiamento à construção;
— Delegação de competências nas freguesias durante o ano de 1993; 4
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A ASSOCIAÇÃO de Cul
tura Musical de Lousada
(ACML) assinalou, em Abril,
o 19° aniversário, ao qual
a Câmara se associou com a
presença dos vereadores
prof.s Eduardo Vilar e José
Santalha, e com José Queirós
em representação do presi
dente da Assembleia Munici
pal.

Nesta instituição de utilida
de pública integra-se a Banda
Musical, fundada em 1855, que,
na corrente época, regista 16
serviços, de acordo com o ca
lendário traçado, ainda que pro
visório. Depois de em Feverei
ro ter abrilhantado a festa de S.
Brás, em Nespereira, e em Abril
o Pascoelo, em Covas, para o
mês de Maio houve actuações
em Barcelos e, durante dois
dias, em Vila Mou (Ponte de
Lima). Junho reserva o Teatro
Rivoli, no Porto, Creixomil
(Barcelos) e oS. João de Braga.
Para o mês de Julho, apenas
dois contratos: Perre (Viana do
Castelo) e Festas Grandes,
número que duplica em
Agosto, com a Senhora
Aparecida, Vila Boa do Bispo
(Marco de Canaveses), Caste
lo de Neiva e Senhora da Aju
da, em Nevogilde. Finalmente,
para Setembro, estão progra
madas saídas para Figueiras,
Vila Chã (Esposende) e Ponte
de Lima.

Curiosamente, há 25 anos
atrás, a Banda atingiu o sensa
cional número de 33 actuações,

facto tanto mais significativo
quanto, em 1965, conhecera,
provavelmente, a situação mais
grave do que há memória. Sem
fundos para renovar o obsoleto
instrumental, fardamentos gas
tos, com encargos de renda e
de electricidade, sem maestro
nem subsídios de qualquer es
pécie, e muito menos amigos
exteriores, a solução só pode
ria ser encontrada nos elemen
tos da Banda, que embora pou
cos (apenas 25) eram bons.

Os sistemas artístico e ad
ministrati vo sofreram altera
ções profundas, introduzidas
pelo novo maestro, Salvador
Fernandes, tomando-se neces
sário des mistificar o conceito,
pemicioso, de que um elemen
toda Banda fosse considerado
um “músico”.

Serena, gradual e convin
centemente, a evolução foi no-

Em cada temporada, toma
va-se uma agradável surpresa
para as comissõés de festas e
público em geral, bem expres
sa nos 33 serviços realizados
em 1969, assim distribuídos:
Janeiro - Aveleda, Lustosa,
Barrosas-Santa Eulália e Boim
(S. Vicente); Fevereiro -

Nespereira(S. Brás, dois dias);
Abril - Silváres, Bustelo, Fão
(dois dias) e Boim (S. Jorge);
Maio - Sousela, Recesinhos,
Livração, Alvarães - Viana do
Castelo (dois dias) e Barrosas
(dois dias); Junho - Macieira,
Unhão, Amarante (festas da
cidade), Loreto (Cristelos),
Casais, Sub-Portela (Viana -

dois dias) e Caíde; Julho - Or
dem, Rio Tinto, Mogege

(Famalicão) e Festas Grandes;
Agosto - Vila Caiz, S. Salva
dor (Amarante), Senhora
Aparecida e Senhora da Aju
da; Setembro - Figueiras, Se
nhora dos Chãos, Casais e
Cristelo (Paredes).

Com a integração na
ACML, em 1975, e devido aos
apoios autárquicos, estatais e
de outro nível, foi possível com
petir com as suas congéneres
mais cotadas, quer artística, quer
financeiramente.

Aliás, o apoio da Câmara
tem sido determinante, situa
ção aliás salientada pelo prof.
Eduardo Vilar, vereador da
Cultura, no discurso proferido
durante a comemoração do
aniversário, cujo programaen
globou uma homenagem ao
primeiro presidente da colecti
vidade, Narciso Ribeiro da
Mota.

Há 25 anos, 33 serviços

Câmara apoia Banda de Lousada 1
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA

15 DE MAIO DE 1994

MENSAGEM
A Câmara Municipal de Lousada saúda todas as Famílias

do Município, desejando que a mais pequena célula da
sociedade, mas a mais importante, seja por demais dignifi
cada e cujos valores morais, tais como: estabilidade, matu
ridade, equilíbrio afectivo, sentido solidário, amore espíri
to de sacrifício, estejam sempre presentes em todos os actos
familiares.

Espera, também, que a breve trecho, as famílias em
dificuldade atinjam uma qualidade mínima de sobrevivên
cia para levarem a bom termo a sua finalidade que é criar
homens com mentes sãs.

Não esqueceu, esta Edilidade, o Dia Internacional da
Família que gostaria fosse de reflexão sobre o “Valor da
Família na Sociedade” onde tem um grande peso ao
transmitir aos seus membros a Justiça, a Solidariedade e o
Amor.

A todas as Famílias um abraço amigo.

Lousada, 15 de Maio de 1994

A Vereadora do Pelouro da Acção Social,
Prof.”Lígia Maria deAndradeAlves Ribeiro

tória, progresso fundamen
tacto sobretudo na dedicação,
honestidade, disciplina e ami
zade.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
AVISO

LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMEN’TO
URBANO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO

CONCESSÃO DE ALVARÁ

DOUTOR JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO

MAGALHÃES PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

SUPRA:
Faz saber, em cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 47.°

do Decreto-Lei n.° 400/84, de 31 de Dezembro de 1984, que de

hannonia com a deliberação desta Câmara Municipal tomada em

reunião de 19 de OUTUBRO de 1993, foi concedido a ARTUR

DE BESSA COELHO & ANA SOARES DE DE SOUSA

CONSTRUÇÕES. LDA. residente em RUA ENGY AMARO DA

COSTA - SILVARES - LOUSADAo alvará de licença n.° 004/

94 para licenciamento de operações de loteamento urbano do

prédio sito em S. JORGE, FREGUESIA DE BOIM, CONCE

LHO DE LOUSADA, da freguesia de BOIM deste concelho,com

as seguintes confrontações: DE NORTE COM ESTRADA MU
NICIPAL, DE SUL COM FERNANDO VASCONCELOS;

NASCENTE COM APRÍGIO MATIAS E DE POENTE COM

ANTÓNIO QUEIRÓS E OUTROS.

Omisso na matriz predial URBANA ficando sujeito às seguin

tes prescrições: Número total de lotes aprovados: NOVE LOTES

PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS DESTINADOS A PA

V1LHÕES INDUSTRIAIS. Obras de urbanização: DRENA

GEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO A CUBOS

DE GRANITO E OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECI

MENTO DE ÁGUA CONSTANTES NO PROCESSO DE

LOTEAMENTO.
Para conhecimento geral se publica o presente que vai ser

afixado nos Paços do Município, e publicado em jornal mais lido

na área e na II série do «Diário da República)).

E eu (assinatura ilegível), Chefe da Divisão Administrativa e

Financeira da Câmara Municipal, o subscrevi.

Paços do Município, 18 de Abril de 1994

O Presidente,
Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro Magalhões

Família é tema de colóquio
UM COLOQUIO sobre a Família vai ter lugar dentro de reactivar alguns mstrumentos mstitucionais da maior impor-

cliasnoSalãoNobredosPaços do Concelho-anunciouaprof’ tânciapara arealizaçãodessapolítica. eparaestudarepôrem

Lfgia Ribeiro, vereadora de AcçãoSocial. prática formas de apoio à injeiativa das famílias e das suas

Trata-se da pnmeira iniciativa da Câmara no âmbito do associações Emresumo, “adoptarprovidências concretas

Ano Internacional da Família proclamado pela OrganIzação nomeadamente de caracterlegislativo, afavor das famílias”,

das Nações Uniclas, que. segundo recomendação do secretá- que, constituindo aumdadebásica dasociedacle, são merece-

rio-geral,escolheucorno tema”Famflia: capacidadeerespon- dora de uma especial atenção.

sabilidade num mundo em transformação”. Aliás, aConstituição daRepúblicareconhece aimportân

Um duplo objectivo preside a este a Ano Internacional cia da desIgnada ‘ celula da sociedade” assumindo o Estado

incrementaraconscienciahzação geral dosproblemas famih- a obrigação de cnar mecanismos necessanos para dar a cada

ares e aumentar a capacidade institucional nacional para a. pessoas, na sua fanulia, as condições indispensaveis a um

reah2ação de politicas globais destinadas à resolução dos desenvolvimento saudável O artigo 67° da Lei Fundamental

problemas familiares maisgravesConsequenternente, não se é claro: “a fmflia tem direito à protecção da sociedade e do

tratadede celebrar, mais ou menos solenemente, esta ocorrên- Estado à efectivação de todas as condições que permitam a

eia mas de a aproveitar Integralmente, de modo a mobilizara realização pessoal dos seus membros” ‘ O facto de em

sociedade num vasto e empenhado movImento em prol das Lousada ter sido criado um pelouro de Acção Social, com

famílias e impnnur tirita renovada dinâmica às estruturas da uma vocação específica para a resolução dos problemas

política familiar. Concretamente anível de Portugal, trata-se, nesta área, demonstra claramente a preocupação da Câmara,

de acordo comaresolução 11/91 doConselhodeMirustros, de para, dentro das suas possibilidades e atnbuições, contribuir

“uma oportumdaderara, claramente propicia para seproceder para a dignificação da família” - considerou a prol’ Lígia

aum balanço metodico e sistematiço dapolitica familiar para Ribeiro, que há dias participou num encontro acerca do

tentar descobrir novos rn&odos de organização e acção, para papel das autarquias na prevenção e combate à droga. +

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Associação de Pias inaugura ampliação da sede

Não invoçar o nome em vão
A Associação Recreativa e Culturalde Pias é uma dasprincipais responsáveis do êxito do movimento associativo concelhio.

Herdando apenas uma equipa defutebol, desdobrou-se em inúmeras actividades culturais, recreativas e desportivas, e construiu uma

sede, ampliada há dias, que é um símbolo de esforço colectivo.

N oprincípioeraofutebol,
o Avelar Futebol Clube.
Quando do primeiro en

contro para a eleição dos pri
meiros dirigentes, Abílio Pei
xoto e António Magalhães da
Cunha, já nessa altura presi
dente da Junta, questionaram
sobre a possibilidade de obten
ção de personalidade jurídica.
A ideia foi de imediato aceite e
uma comissão ficou desde logo
mandatada. Nessa altura exis
tiatainbém, noutrapartedafre
guesia, oPassarinhosdaRibei
ra, mas a fusão não se concre
tizou, apesar das reuniões nes
se sentido. O prenúncio de ou
tro malogro que haveria de se
verificar anos depois. A aquisi
ção de terreno para um campo
de futebol não passou de uma
intenção, mas a 31 de Março de
1981 surgiam publicados no
Diário da República os estatu
tos da nova colectividade, que
ao longo destes anos valorizou
o panorama cultural do conce
iho. AAssociaçãoRecreativae
Cultural de Pias iniciava assim
a sua trajectória.

A sede começou por ser pro
priedade particulare, apesardas
suas limitações, foi palco de
iniciativas que ainda hoje são
recordadas com bastante orgu
lho, nomeadamente a vocação
de vários associados para o te
atro, plenamente rendibilizada.
Num palco exterior, improvi
sado junto àcapela da Senhora
do Avelar, diferentes peças fo
ram representadas, paragáudio
do público, que sempre afluiu
em grande número. Réplicas
de concursos televisivos, so

bretudo do 1,2,3, foram igual
mente tema de encontro, tendo
ainda surgido um grupo de can
tares e uma biblioteca.

Mas, à medida que as activi
dades se multiplicavam, mais
crescia a necessidade de uma
sede condigna, cujas obras aca

bariam por se iniciar em 1987,
com terraplenagens e lançamen
toda primeira pedra. Desde aí,
com “95% de trabalho volun
tário”, como é referido pelo
actual presidente, António Plá
cido, foi possível erguer urna
estrutura que, pelo investirnen

to e polivalência, é bem um
símbolo de entrega e versatili
dade.

Apesar da inquestionável
melhoria de condições, sobre
tudo para o bar, explorado por
administração directa, e da
construção de um auditório,

com 168 lugares sentados, tor
nou-se imperioso proceder a
ampliações. A primeira fase,
inaugurada este mês com apre
sença de várias entidades ofici
ais, vai permitir, nomeadamen
te, a reorganização dos servi
ços administrativos e a acomo

dação merecida à escola de
dança, criada há três anos, e
que se assume como uma das
vertentes mais dinâmicas. Mais
de 30 jovens evoluframjá em
diversos pontos do país, com
participações honrosas nos
campeonatos nacionais de

seniores, juniores e iniciados,
num dos quais foi mesmo assu
mida a responsabilidade de or
ganização.

O equipamento do Centro
Inforjovem poderá igualmente
ser potenciado, assim como o
café, que será dotado de um

salão de jogos, e a biblioteca,
para além do aparecimento de
um salão de convívio para as
cerca de duas centenas de sóci
os inscritos. Na parte inferior
do edifício, o auditório conhe
cerá, futuramente, melhorias
significativas, com o aumento

do palco, renovação das pare
des e das condições de ilumi
nação. No mesmo piso situam-
se os balneários, que servem o
ringue, situado em espaço con
tíguo, para o qual os responsá
veis pretendem, a prazo, ga
rantir a pavimentação e a co-

bertura. Dessemodo, seriapos
sível à secção dekaraté desfru
tar das condições necessárias,
evitando assim o recurso ao
pavilhão gimnodesportivo mu
nicipal. Do mesmo modo, tor
nar-se-á possível incrementar
o andebol, modalidade que já
fez parte da Associação, com a
participação de duas equipas
masculinas e uma feminina em
torneios federados.

A dinâmica desportiva en
contra ainda exemplo na orga
nização de concursos de pesca,
tendo o último reunido 180
concorrentes.

Ajuventude encontra, pois,
diferentes motivos de realiza
ção. De resto a Associação é
membro-fundador da Federa
ção das Associações Juvenis
do Distrito do Porto e acolheu
já 16 jovens estrangeiros num
campo de trabalho organizado
sob a égide do Instituto da Ju
ventude, em colaboração com
a Câmara.

A colaboração da autarquia
tem, aliás, sido preponderante
e diversificada, contribuindo
financeiramente, com a promo
ção de espectáculos teatrais e
com auxílios variados.

Ultrapassado o insucesso
em que redundou a fusão, em
1991, com “Os Pienses”, a
outra colectividade da fregue
sia, a Associação Recreativa e
Cultural de Pias tem procura
do, e conseguido, honrar o
nome que, há 13 anos, rece
beu, pelo que, com condições
acrescidas, um trabalho ainda
mais profícuo se encontra em
perspectiva. +

Dmaimzaçio da biblioteca e ideia que vem de longe

UMA REUNIÃo de trabalho, que mobilizou o executivo e os chefes

de divisão, proporcionou aos presidentes de Junta esclarecimentos

sobre diversos assuntos, permitindo o primeiro ponto da siluação sobre

os problemas mais significativos que afectam as freguesias e a possi

hilidade dc resposta tia Câmara. O encontro, recentemente realizado no

Salão Nobre dos Paços do ‘onceIho, estreitou o rclacionamenl.o e

articu1aço entre ambos os orgãos autárquicos. Participantes, aborda

dos por LOUSADA MUNICIPAL. classificaram-no de frutuoso e

demonstrativo do esíorço em encontrar respostas conjuntas. •

BOLETIM MUNICIPAL

LOUSADA
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SE O FUTEBOL de salão
constituía, até há bem pouco
tempo, a única modalidade pra
ticada no Centro Cultural e
Desportivo (CCD) de Barro
sas-Santa Eulália, cujas equi
pas, aliás, ganharam notorie
dade nacional, desponta, ago
ra, o andebol com um projecto
coHstruído para mobilizar as
crianças da freguesia.

Para o efeito era criada em
finais de 1992 a secção respec
tiva, que viria a ser confirmada
em assembleia geral do clube
em Março do ano seguinte.

A COBERTURA do rin
gue do Centro Cultural e
Desportivo (CCD) de Barro
sas-Santa Eulália voltou a ser
defendida pela Câmara em au
diência recentemente mantida
em Lisboa como secretário de
Estado da Educação e Despor
to. Novo memorandojustifica
tivo foi, posteriormente, envia
do àquele responsável gover
nativo.

No documento, é sublinha
da a actividade profícua do
CCD, que, no entanto, “pode
ria ser bem mais preponderante
caso recolhesse o apoio oficial
para um projecto por que há

infantis, orientada por Rui Sil
va, em diversos torneios, e uma
equipa de bambis emjogos in
formais e no encontro de en
celTamento da Associação de
Braga, realizado em Guima
rães. Por outro lado, a secção
organizou em Santa Eulália o
encerramento de um torneio
quadrangular de infantis e tor
neios de captação, designados
“Com mãos e cabeça”, e tor
neios inter-escolas do 1° e 2°
ciclos do ensino básico, com
umaparticipação final de cerca

vários anos vem lutando”. A
escola primária da Devesinha,
com mais de duas centenas de
alunos, situada em espaço con
tíguo, poderia beneficiar ao
máximo da existência de uma
unidade preparada para a ani
mação desportiva de base, o
mesmo até podendo acontecer
em relação a outros núcleos
escolares das redondezas, no
meadamente a escoLa do Mon
te, da mesma freguesia, e, para
actividades de mais enverga
dura, as de Lustosa e do Carmo
(Barrosas-Santo Estêvão), que
não dispõem nas respectivas
comunidades de qualquerinfra

trou no torneio de abertura da
Associação do Porto e partici
pa actualmente no Regional da
3 divisão, estando ainda pro
gramado um torneio para o mês
de Junho.

Os Iniciados, comandados
por Arlindo Joaquim, partici
pam nas provas associativas
oficiais e organizaram em Ja
neiro um torneio quadrangular,
que deverá repetir-se em finais
de Junho, para encerramento
da época. O escalão de bambis
apresenta duas equipas mascu

estrutura minimamente capaz
para uma prática desportiva
regular.

Por outras palavras, e num
universo mais abrangente, três
freguesias de Lousada sairiam
directamente beneficiadas,
num total aproximado de nove
mil habitantes.

A Câmara salienta que “a
premência da cobertura do es

paço desportivo do CCD cons
titui uma realidade tanto indis
cutível quanto indispensável,
representando umjusto prémio
para o movimento associativo
local, uma consagração legíti
ma das suas aspirações e uma

Carlos Alberto Silva, “a sec
ção tem como objectivo, a mé
dio prazo, a constituição de uma
equipa de seniores, a partir de
uma escola de formação”, o
que, acrescenta, “poderá ser
uma realidade já na época de
96/97”.

Para a sua consumação, o
plano plurianual aprovado em
assembleia geral assentaemtrês

vectores fundamentais: a cria
ção de uma estrutura orgânica
de modo a sustentar a dinâmica

condição fuicral para o alcance
pleno dos seus objectivos”. E
recorda que o projecto já
foi apresentado ao Ministério
da Educação há alguns anos
atrás.

Um facto ainda mais sur
preendente, acrescenta o docu
mento da edilidade, foi a visita
do então ministro Couto dos
Santos, em visita ao local no
ano passado, na qual assumiu o
compromisso público, larga
mente publicitado nos órgãos
de comunicação social, de um
financiamento de cinco mil
contos, que, até agora, ainda
não foi atribuído.+

Barrosas - Santa Eulália

CCD dinamiza andebol...

de 250 alunos.

Apontando como objectivo
prioritário para essa época a

divulgação da modalidade, a
secção conseguiu garantir a
participação de uma equipa de

Sob o comando técnico do
prof. António Bastos, estão em
curso ou programadas activi
dades diversas nesta época.

linas e uma feminina nas con
centrações que a Associação
de Andebol do Porto leva a
efeito nesta cidade e em Gui

Uma equipa de infantis já en
nlaraes.

d_____

O
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AVISO
LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO

URBANO COM OBRAS DE URBAMZAÇÃO

CONCESSÃODE ALVARÁ
DOUTOR JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO MA

GALHÃES PRESIDENTE DA CÂMARAMUNICIPAL SUPRA:
Faz saber, em cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 47.° do

Decreto-Lei n.° 400/84, de 31 de Dezembro de 1984, que de harmonia
com a deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 14
de DEZEMBRO de 1993, foi concedido a AUGITUR - SOCIEDADE
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARJOS, LIMITADA residente
em PARQUE INDUSTRIAL DE LOUSADA -SILVARES -LOUSADA
o alvará de licença n.° 005/94 para licenciamento de operações de
loteamento urbano do prédio denominado MATA DA COSTA Sito
em LUGAR DA COSTA - BOIM - LOUSADA da freguesia de BOIM
deste concelho, com as seguintes confrontações DE NORTE COM
ESTRADA NACIONAL 320; DE SUL COM FRANCISCO MEN
DES; DE NASCENTE COM QUINTA DA COSTA E DE POENTE
COM JOSÉ PAULINO FARIA DE FRE1TAS NETO E FRANCISCO
PIRES, inscrito na matriz predial sob o artigo 311 e 317- RÚSTICO
ficando sujeito às seguintes prescrições: Número total de lotes
aprovados QUARENTA E OITO (48) TODOS OS LOTES PARA
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR UNIF000 EXCEPTO OS CINCO
PRIMEIROS QUE SÃO PARA HABITAÇÃO COLECTIVA E CO
MÉRCIO E O ÚLTIMO PARA EQUIPAMENTOS. Obras de urbani
zação: PAVIMENTAÇÃODEARRUAMENTOSE ÁGUAS PLUVI
AIS E ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO.

Para conhecimento geral se publica o presente que vai ser afixado
nos Paços do Município, e publicado em jornal mais lido na área e
na II série do «Diário da República».

E eu (assinatura ilegível), Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira da Câmara Municipal, o subscrevi.

Paços do Município, 04 de Maio de 1994

O Presidente,
Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro Magalhães

da secção; o apoio à constru
ção de um pavilhão gimno
desportivo e manter uma esco

la de formação, base de susten
tação de todo o projecto, atra
vés da formação permanente
de jogadores.+De acordo com o dirigente

1

Os Infantis participam no Regional da 3. diviso

•..e Câmara defende cobertura do ringue

4,
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AVISO
Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de 29 de Novem

bro, torna-se público que a Câmara Municipal de Lousada,
emitiu em 20 de AbriJ de 1994 o Alvará de Loteamento n.°
002/94, em nome de ARTUR BESSA COELHO e ANA
SOARES DE SOUSA, CONSTRUÇOES, LDA. com o n.°
de contribuinte - 501610529 e com sede na Rua Eng.°
Amaro da Costa - Silvares - Lousada através do qual é
licenciado o loteainento e as respectivas obras de urbaniza
ção, que incidem sobre o prédio sito em Lugar de Vila Chã,
freguesia de Boim, concelho de Lousada da freguesia de
BOIM deschto na Conservatória do Registo Predial de
Lousada sob o 11.0 00235/280492 E 00237 do livro omisso
na matriz Predial Urbana sob o artigo 280492 da respectiva
freguesia.

Operação de loteamenlo com as seguintes característi
cas:

Arca do prédio a lotear, 80600 m2; Area total de
construção, 59096 m2; Volume total de construção,
65232,000 rn3; Número de lotes, oitenta e nove (89) com
a área de 281 tn2 a 2900 m2; Núsnero de pisos máximo, três
pisos; Número de fogos total, cento e um (101); Número de
lotes para habitação, oitenta e oito (88); DOZE LOTES (12)
para habitação e comércio; Arca de cedência para o domí
nio público municipal, 21504 m2.

Finalidade domínio público - 15374 m2 - Ruas; Estaci
onamentos e passeios 4100 m2 (zona verde) e 2030 m2 -

(equipamentos e fossas).

Nota: O Lote n. 89 destina-se a equipamentos e fossas, de acordo com a planta
arquivada nos serviços da Câmara Municipal.
Para conclusão das obras de urbanização foi lixado o prazo de 360 dias.

Paços do Município de Lousada, 20 de Abril de 1994.

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

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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COMUM TRABALHO de
integração, importante para
quem entra de novo, a Junta de
Meinedo, com quatro meses
de tempo útil de mandato, tem
procurado inteirar-se das diver
sas situações que afectam a
freguesia. O melhoramento
das condições da própria sede
passou pela aquisição de um
telefone e criação de uma sala
de reuniões, devidamente
equipada, assim como a insta
lação de cadeiras para o salão
da Assembleia de Freguesia.
Se as contas de gerência lhe
mereceu um “estudo exausti
vo”, e o ordenamento dos ser-

- viços administrativos apontou

a necessidade de realizar um

levantamento sobre o cemité

rio,o presidente, eng.° Fernan

do Magalhães, manteve tam
bém reuniões com os núcleos

escolares e associações, de for

ma a inteirar-se correctamente

Mas o eng.° Fernando Ma
galhães destaca igualmente
melhoramentos a nível de obras
públicas: rectificação de vários
caminhos, “para melhorar tem
porariamente as condições de
acesso dos moradores”, pavi
mentação da zona envolvente
do salão paroquial e de uma
artéria no lugar do Picoto, que
contou com a ajuda dos mora
dores. Aliás, é neste âmbito
que as próximas intervenções

vão incidir: pavimentação de
Santa Catarina a Sub-Ribas (1 •a

fase) e da estrada das Agras (de
Maninho a Caíde), rectificação
do caminho de Agrelo, limpe

za de valetas e construção de
alguns muros por efectuar do
anterior executivo, assim como

outros problemas apresentados.

O edifício da Junta vai sofrer

obras de reparação e as para
gens de autocarros vão ter abri

gos, enquanto que, a nível cul

Competências

OS SONS resultados obtidos no último mandato com a
transferenciade competenciaspara asJuntaslevaa Câmar
este ano, a repetir a metodologia. O volume de obras
realizadas, a celeridade da execução, o acompanhamento
mais directo e a rentabilização dos dinheiros foramfactores
determinantes para conferir novamente autonomia às Jun
tas, devidamente acompanhada dos meios técnicos e finan
ceiros

Sedes

O ESCOAMENTO de águas pluviais constituiu o mais
recente dos melhoramentos da Junta de Figueirasno lugar de
Além de Cima, colmatando assim um problema que afectava
aquele núcleo populacional. Mas as obras do executivo
liderado por José Manuel Saxnpaio Nogueira não termina
rani aqui. O caminho em Figueiras de Cima, entre a sede e
o parque dejogos da Associação Cultural, numa extensão de
cerca de 500 metros, foi pavimentado a betuminoso, o que
em muito veio contribuir para a maior comodidade de
circulação num troço cada vez mais utilizado•

JÁ FOIPROCEDIDA, em Cristelos, àliinpezadapresade
Marecos, primeiro passo para a beneficiação que a Junta,
presidida por António Teixeira, pretende levar a cabo na
quele local A construção de um muro de suporte e a
conclusão do arranjo urbanístico no cruzamento fronteiriço
são as próximas etapas. +

Caíde

A REEDIÇÃO do “Jornal de Caíde” faz parte dos planos
do Grupo de Jovens da freguesia, que, através de actividades
culturais ereligiosas, pretendem realizarurntrabalho válido

na comunidade. O incentivo daJunta de Freguesia, presidi
da por José Ferreira. apresenta-se corno contributo a terem
conta. De referir que o “Jornal de Caíde” chegou a alcançar
bastante audiência, levando bem longe, durante vários anos,
as notícias da terra, aguardadas, de um modo especial, pelos
núcleos de emigrantes.

Entretanto, a Assembleia de Freguesia aprovou altera
ções à sinalização rodoviáriajunto àigreja: sentido proibido
do Cruzeiro para a Igreja, sentido obrigatório giratório nos
dois sentidos na avenida junto à Santinha e passagem
estreita no início da avenida, no sentido entre a EN 207-2
e a igreja.

Cemiterios

AS JUNTAS da Ordem e de Lodares estão a conduzir os
trabalhos de beneflciação dos respectivos cemitérios, neces
sidade que cada vez se começava a agudizar. Além d6
aumento do espaço disponível, trata-se clé salvaguardar as
condições de salubridade aspecto que igualmente esta
considerado.

Cristelos

Meinedo

Cinco meses de trabalho e de projectos
cação ou substituição de lâm
padas, eum levantamento, con
juntamente com alguns cola-

igualmente do trabalho até ago
ra realizado, bem como a “ten
tativa de resolução de uma ha

O ESCALONAMENTO das freguesias para a Direcção
Geral da Administração Autárquica proceder ao fmancra
mento da construção das sedes de Junta durante o actual
rnandatofoi aprovadõpeiaCftmarae AssembleiaMunicipal.
Tratou-se apenas de confirmar a lista de prioridades já
elaborada há alguns anos atrás. +

Figueiras

kEng.’ Fernando Magalh5es

dos seus problemas. boradores, do património cul- bitação para uma família

O estudo do sector da dcc- tural para posterior comunica- carenciada, em que o processo

tricidade, miovas linhas e colo- ção à Câmara, fizeram parte está em perfeita evolução”.

tural, anovidade recai naorga
nização do festival da canção

infantil em play-back.+

A CRIAÇÃO da Associação de Freguesias do Vale ção do movimento associativo, através de acções de

do Sousa fez agrupar em Lousada representantes de sensibihzação nos respectivos concelhos Bairros e

varas Juntas, registando-se igualmente a presença Paraiso em Castelo de Paiva, Castelões de Cepeda e

de representantes da ANAFRE (Associação Nacio- Vandoma em Paredes, Paços de Ferreira e Freamunde

nal de Freguesias), que intervieram de uma forma em Paços, Margaride e Alão em Felgueiras, Duas

activa. PromovidopelaJunta de Silvares, o encontro Igrejas e Rans em Penafiel e, para Lousada, Silvares

permitiu designar representantes para a consolida- e Memedo 4
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Inquérito

5. E qual o aspecto mais negativo?

Adriano Pinto *

1. Encontrava-mena minha
residência.

2. Através dos órgãos de
comunicação social.

3. Alteração política (altera
ção do regime político).

4. Liberdade, democracia,
opinião, escolha,justiça social
e alargamento do poder
aunirquico.

5. Timor, descolonização
não controlada, nacionalizações. +

Amilcar Neto *

1. Em Lousada.
2. Porquejá nessa altura fa

zi parte da Câmara, sendo o
prof. Santos o presidente, diii
gia-me, com a vereação, para a
freguesia da Ordem. Pelo ca
minho, através da rádio, tive
conhecimentodo que se estava
a passar.

3. Estava um pouco a con
tar, pelo contacto que tinhacom
alguns militares,queinclusivamentemederamcontadeaRevolta
das Caldas ter sido um começo para o derrube do regime.

4. A democracia e, com ela, a nova face que o País conheceu:
liberdade, melhores condições de vidae mais culturaparaopovo
português.
- 5. A rapidez como decorreu o processo de descolonização. +

Alexandre Ribeiro *

* ex-presidente da Câmara

1. No Porto, Hospital de
Maria Pia, devido aotratamen
to regular que o meu filho an
dava a fazer. Mas nemo movi
mento das tropas me fezpensar
do que se tratava.

2. Quando cheguei a
Penafiel e encontrei o Banco
encerrado.

3. Fiquei estupefacto, mas
encarei com uma perspectiva
de melhoria pam Portugal.

4 e 5. Apesar de, momentaneamente, se ter passado de um
extremo ao outro, comfaltas de respeitoe alguns excessos, o”25

Padre Sousa Alves *

Na noite de 24 para 25 de
Abril de 1974 dirigia-me da
zona da Boavista, no Porto,
para Felgueiras, onde residia.
Tinha-me encontrado em casa
de um conhecido advogado,
com assento na Assembleia
Nacional (da “Ala Liberal”)
para apresentar documentos
quepudessemservirparaami
nha defesa, num processo que, por envolver estruturas militares!
militares e militares/eclesiásticas, seria, certamente, muito com
plicado. (Era, nessa data, úm militar com licença registada,
despromovido, de aspirante a capelão, a praça integrado no
serviço de saúde). Descendo a serra, estava a passar no sítio onde
se encontra hoje a igreja nova de Seroa.

2. Quando a Rádio Renascença, que eu sintonizava, depois de
ter passado uma canção interpretada por Maria Betânia e Paulo
Caetano (hoje não posso garantir que fossemestes dois cantores,
por não possuir o disco) e “Grândola, Vila Morena”, interrom
peu a emissão para informar que se tinha dado um “Golpe
Militar” ou “Golpe de Estado”; que a televisão tinha interrom
pido a programação normale que, logo que fosse possível, se iria
apresentar ao País uma Juntade Salvação Nacional. Já, em casa,
sentado na alcatifa, confirmei pela TV a verdade das notícias ao
veros militares que integravamareferidaJuntae ao escutaro seu
breve, e nada fanfarrão, Programa.

3. Uma vez que as informações indicavam que se tratava de
uma movimentação democrática, fiquei logo apensarque o meu
processo iria ficarna gaveta do advogado, como, aliás, ficou; que
as vozes mudas que tinha escutado na AcademiaMilitarpassari
ama ser ouvidas; que muitas injustiças deixaram de o ser e que
algo de novo estava a acontecer. E, é evidente, que chorei.

4. As liberdades de expressão, de reunião ede associação; uma
abertura ao mundo de açordo com o pensamento mais universal,
e, consequentemente, o fim do “orgulhosamente sós”; dar “no
vos mundos ao mundo” pelo “descobrimento” dos direitos dos
outros e dos deveres nossos.

5. O assalto dos oportunistas; as arbitrariedades; as novas
injustiças, algumas das quais ainda não completamente resolvi
das; as confusões e os traumas provocados em muitos portugue
ses por uma tentativa de “democratiza?’ à pressa. +

* Pároco de Meinedo

Os últimos
dias do resto do regime
Sessão do MDP

Carga policial
A sessão de esclarecimento do Movimento Democrático do Porto

não era subversiva, mas o forte dispositivo policial não deixava
antever uma noite tranquila. Espalhados pelos acessos ao então cine-
teatro dos Bombeiros, onde o encontro estava a decorrer, tinham
certamente em mente um piano previamente traçado. As cerca de uma
centena de pessoas que assistiam à reunião não mais esqueceram
aquela noite de 24 de Outubro de 1973. A intervenção dos agentes da
GNR, considerada “provocatória e seivática”, transformou uma
sessão ordeira numa de violência de que não houve memória em
Lousada. +

Jornal de Lousada

Notícias de 24 de Abril
O Jornal de Lousada constituía, em 1974, o único órgão de

informação concelhio. A última edição antes do golpe de estado foi
distribuída em 20 de Abril, com 8 páginas e a manchete era a
continuação de um conjunto de reportagens sobre Angola, “terra de
grandeza feita pela gente portuguesa”, desta vez sobre a região de
Cambambe.

“O Nó da Gravata” ocupava as centrais. Era uma participação
cultural de jovens estudantes da época, hoje personalidades bem
conhecidas da vida política e social lousadense: drs. Jorge Magalhães
(com um apontamento de introdução à história), Mário Fonseca
(coordenador da secção) e Margarida Neto, que trazia apontamentos
sobrepintura. Diálogo com o café do Café funcionava como tema para
Jorge Neto. Significativo um poema, com foto, sobre a morte no
Ultramar de José António Teixeira.

Curiosamente, Bento Gonçalves, já nessa altura correspondente
em Barrosas-Santa Eulália, divulgava a notícia da realização naquela
freguesia de uma reunião da Acção Nacional Popular.

Perdida ao fundo da terceira página, a notícia do falecimento de
uma das figuras mais preponderantes da sociedade lousadense: D.
Palmira Meireles.

Em “Vida Municipal” eram anunciadas as adjudicações feitas
pela Câmara tendo em vista as electrificações de Barrosas-Santa
Eulália (por 998 contos), Nevogilde (cerca de 385 contos) e a
instalação de uma cabina em Marecos, por 98 contos.

Augusto Magalhães, que também se mantém como dedicado
colaborador de imprensa, envia noticiário de Lodares e o correspon
dente em Caíde titula que “sem união não pode haver progresso”, a
propósito de um problema relacionado com o alargamento da rua em
frente ao adro paroquial. +

Reunião de Câmara

Agenda com cinco pontos
“Aos vinte e dois dias do mês de Abril de mil novecentos e setenta

e quatro, nesta vila de Lousada, edifício dos Paços do ConceLho e sala
de sessões, reuniu a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor
António Ildefonso dos Santos, com a presença do vice-presidente
senhor Luís Pinto da Silva, e dos vereadores senhores Amilcar Abílio
Leite Neto, José Joaquim Meneses Soares de Moura e Simão Tristão,
tendo sido justificada a falta, por motivo de afazeres profissionais, do
vereador senhor Narciso Ribeiro da Mota”.

Assim principia a acta, redigida pelo chefe de secretaria, José da
Costa Barreira, daquela que seria a derradeira sessão camarária antes
da implantação do regime democrático.

Os temas tratados foram uma circular proveniente do Governo
Civil do Porto, a alteração de abono para falhas, que passou para 300
escudos, processos de utilização de habitações em Lodares e Figueiras,
o requerimento de um funcionário dos serviços de electricidade a
solicitar 30 dias de férias, e pagamentos diversos. +

25 DE ABRIL: 20.° ANIVERSÁRIO

1. Onde se encontrava quandp se verificou o “25 de Abril”?
2. Como teve conhecimento da notícia?
3. Que interpretação deu na altura aos acontecimentos?
4. Qual o maior beneficio trazido pela Revolução?

de Abril” foi extremamente positivo. Disso são bons exemplos
a democratização da sociedade, amelhoriado nível de vidae dos
salários, a evolução cultural e a criação de infra-estruturas bási
cas, mesmo nas aldeias.+

* ex-candidato à Câmara pelo CDS

* deputado muizicipaldo PSD

LOUSADA
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Em Abril

Revolução
recriada

O “25 DE 4BRIL” saiu à rua. E em
Lousada saiu bem cedo, com 20 jovens
a rumarem a Lisboa, liderados pela
vereadora da Juventude, pror Lígia
Ribeiro, para o encontro com o Presi
dente da República, rememorando, no
mesmo local, os acontecimentos ocorri
dos vinte anos antes. Uma “experiência
singular” para toda a comitiva, cuja
jovialidade tonificou o espírito de reno
vação, entusiasmo e idealismo que era
necessárioemprestaràscomeniorações.

Os que por cá ficaram tiveram na
sessão dos Paços do Concelho o aspecto
mais solene, com o vereador substituto
do Presidente da Câmara a alertar para
a tentativa de branqueamento da PIDE,
e com ela, de todo o antigo regime.
Dezenas de crianças completaram o

O quinto mês do ano do

calendário actual era o tercei

ro do calendário de Rómulo e

também o quinto do de Numa.

Rómulo deu-lhe 31 dias, mas

o seu sucessor reduziu-o a 30,

tendo sido Júlio César que lhe

restituiu o dia retirado.

Maio, mês mítico por exce

lência, carregado de adágios

que lhe dizem respeito e len

das que o tornam aliciante e

histórico. O Maio em flor que

transforma Lousada na pérola

florida da Primavera, traz-nos

mudanças saudáveis na vida

do quotidiano, alternando o

ritmo invernal que, normal

mente rigoroso, se esvaece.

Os Romanos, no primeiro

de Maio, ofereciam sacrifícios

a Maia - mãe de Mercúrio, e

crê-se que daí veio a denomi

nação do mês.

Era no primeiro dia de Maio

que começavam os jogos flo

rais ou festas em honra da

Flora: as mulheres brincavam

e dançavam noite e dia, sendo

coroadas de flores as que al

cançassem o prémio. Desde

então ficou o costume de en

feitar as portas e janelas com

maias ou flores de giestas, de

preferência amarelas, costu

me que ainda se observa em

certas casas do nosso conce

lho.

Contava a minha avó -

“Lendas da minha Avó” ! -

que quando Nossa Senhora

fugia com o Menino Jesus, da

degola dos inocentes imposta

por Herodes, na sua caminha

da para o Egipto, apeou-se do

burrito e pediu guarida numa

pobre casa da localidade onde

passavam. Um judeu reconhe

ceu-Os e marcando a casa com

uma flor de giesta foi avisar os

algozes do sítio onde O poderi

am encontrar. Quando chegaram

a essa localidade, no dia seguin

te, qual não foi o espanto, ao

verem que todas as casas tinham

a mesma flor colocada às portas

e janelas, ficando sem saber em

qual delas parava o Menino. Daí,

ainda hQje, se colocarem as ditas

flores para que não venha “mal”

a essa casa ou para o carrapato

não entrar. Enfim, belas históri

as da minha avó

É no primeiro dia de Maio

que se celebra o Dia Mundial

do Trabalhador. E porquê esta

data?

A 20 de Agosto de 1866, nos

Estados Unidos da América, na

cidade de Baltimore começou

urna importante reunião operá

ria que contou com a participa

ção de representantes de 60 or

ganizações. Decidem desenca

dear a luta pela redução daj orna

da de trabalho para Oito horas,

que até aí era de 14 e 16 horas.

Em 1884 o Congresso da Fe

deração dos Trabalhadores dos

E.U.A. e do Canadá decide de

cretar no l’ de Maio de 1886 a

Greve Geral para a conquista do

horário de oito horas por dia.

Milhares de trabalhadores in

terromperam o trabalho e saíram

para as ruas manifestando-se,

principalmente na cidade de

Chicago. A intervenção da Polí

cia provocou muitos mortos, o

que gerou uma grande solidarie

dade na América e na Europa

para com os trabalhadores de

Chicago. Assim o 10 de Maio é

comemorado pelos trabalhado-

res de todo o mundo como um

dia de festa pela vitória

alcançada, resultando o dia de

trabalho de oito horas, pelo mes

mo salário.

Relativamente a este dia,

Vitorino Nemésio, no seu livro

“Sapateia Açoriana”, a dado

passo escreve:

“O primeiro de Maio de minha

mãe

Não era social, mas de favas e

giestas...

Favas de Maio do meu tempo!

Havia poder popular

Nas mãos de minha mãe, que as

descascava como flores...”

Em muitas pinturas de costu

mes, Maio era figurado por um

mancebo bem parecido, coberto

com uma vestidura branca e

verde, bordada com várias flores,

com uma grinalda de rosas na

cabeça e um pavão aos pés, ou

então com uma lira numa das

mãos e um rouxinol na outra.

Maio, mês rifão, rico em can

tares populares, também em

Lousada, donde de entre muitos

se destacam os seguintes:

- O cebolo não gosta de mos

trar a raíz em Maio.

- Chovendo no dia da

Ascenção, até as pedras dão pão.

- Em Maio cerejas ao borra

lho.

- Não há Maio sem trovões,

nem homem sem calções.

- Quem em Maio relva, não

tem pão nem erva.

- Maio hortelão, muita palha

pouco grão.

- Em Maio bebe o boi no

rego.

- Fraco é o Maio que não

rompe uma croça.

- Vinho que nasce em Maio

leva-o o gaio.

- Quem em Maio não me

renda, aos finados se enco

menda.

- Trovoada de Maio de

pressa passa.

- É melhor que chova sete

Maios que em Junho.

- Tantos dias de geada terá

Maio, quantos Fevereiro teve

nevoeiro.

- Boa cepa, Maio a deita.

- Vacas em Maio e mulhe

res em dia de boda, venha o

diabo e escolha.

- Mês de Maio: mês de flo

res, mês de Maria, mês de

amores.

- Primeiros trovões em

Maio, abundância de chuvas

e falta de aves.

- Dia de Maio é de má ven

tura: ainda bem não amanhe

ce, já anoitece.

- Em Maio gradai-o.

- Em Maio verás a água

com que regarás.

- Maio couveiro não é

vinhateiro.

Para concluir, nada melhor

do que deixar uma quadra ao

mês de Maio:

Mês Mariano.

Mês dos amores...

Vestido de verde,

Coroado de flores !... +

Prof. Altino Magalhães

Em Junho

A 10, Dia de Portugal, de

Camões e das Comunidades Por

tuguesas.

Em 11 e 12 a movimentação

desvia-se para Casais e para as fes

tas em honra de Santo António,

outra das romarias mais típicas e

concorridas do concelho, este ano

com Quim Barreiros e os Broa de

Mel.

A 12 termina a campanha do

Pirilampo Mágico, que, com o

apoio da RTP e da RDP 1, procura

angariar apoios para as crianças

deficientes. Em Lousada, os piri

lampos são vendidos na Delegação

Escolar.

De 17 a 19 os Cavaquinhos de

Lodares promovem uma digressão

por França, com actuações previs

tas junto da comunidade portugue

sa em Niort. Uma forma de celebrar

mais um aniversário da Associação

Desportiva e Cultural de Lodares,

que ocorre também este mês.

A l0. edição do Festival de

Folclore de Nogueira decorre dia

25, precedido de um desfile entre a

Fábrica da Bouça e o campo de

futebol. Além do rancho orga

nizador, estarão também presen

tes o da Casa do Povo de Ponte

de Sor, Lomba (Gondomar),

Portomar (Mira) e Corredoura (Gui

marães).

Ordem organiza, a 25 e 26,

as festas em honra de Santíssimo

Sacramento, com Luís Filipe

Reis como atracção musical

Também no fim do mês,

Caíde festeja o seu padroeiro,

S. Pedro. +

Neste mês

programa da manhã com actividades de po da feira, a suscitarem unia presença

expressão plástica no jardim Senhor dos elevada de público. Fanfarra de Boim e

Aflitos. A tarde uma multicolorida larga- Bombos de Lodares repartiram-se na ani

da de balões antecipou o já habitual es- mação, e a largada de pombos junto à

pectáculo de folclore, com os ranchos Câmara expressou a liberdade que a

federados do concelho, desta vez no cam- Revolução recriou. •

Maio


