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Fundos comunitários com acesso desbloqueado Presidente da CCRN impressionado

SIR ao alcance
das empresas

CndiêJatura elaborada

Projecto de combate aos fogos
A criação de um ponto de água no

lugar da Ranhó, freguesia da Ordem,

com capacidade para o reabastecimen

to de meios terrestres e aéreos, é defen

Até Setembro

O Verão da cultura
fins-de-semana. Música para todas as

sensibilidades, exposiçes, dança e

etnografia compõem o jrograma.

Dinheiros
bem aplicados

Protocolo com a Portgás

A espera do gás natural
Começou a ser construída a rede gará ao nosso concelho. A Câmara já

primária de gás natural da Área Me- em 1991 assinara um protocolo com a

tropolitana do Porto, e, até ao ano Portgás para a realização dos estudos

2010, esta nova forma de energia che- preliminares. p. 6

Lixos concentrados

Recuperação do aterro de Lustosa
Vão ser executados um conjunto de Uma solução comum nesta matéria

trabalhos no aterro de Lustosa, de modo para Lousada, Paços de Ferreira e

a disciplinar a concentração dos lixos Felgueiras, continua, entretanto, em

e a promover a defesa do ambiente. análise. p. 5
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As empresas do comicelho viram finalmente ga

rantido o acesso ao SIR, Sistema de Incentivos

Regionais, quepermite candidaturas em condições

atractivaspara a modernização de alguns sectores

de actividade económica. Foi uma luta di ídilpara

a Câmara garantir a inclusão do município, que

inicialmente tinha ficado de fora, e, consequen

temente,privado dosfundos comunitários destina-

dos à criação de novas unidades empresariais ou à

reconversão das existentes. O empenho do presi

dente da Câmara de Paços de Ferreira nesta ques

tão mereceu um voto de louvorapresentadopelo dr.

Jorge Magalhães e aprovado por todo o executivo

camarário. É uma conquista decisivapara o desen

volvimento do município, que se vem juntar ao

investimento realizadopela autarquia, cuja capaci

dade de aplicação dos dinheirospúblicosfoisalien

tadapelopresidente da Comissão de Coordenação

da Regido Norte, em visita recentemente efectuada

a alguns empreendimentos. Na ocasião, presidiu

também à tomada de posse dos corpos gerentes da

Associação Comercial, entidade que procura

potenciar os apoios disponíveis para o redimen

sionamento do sector. p. 2 e 3

dida pela Câmara, que, inclusive, ela

borou uma candidatura no âmbito do

CEFFA.
p.6

Iniciado em 1 de Julho com o con

certo dos Sitiados, o “Verão Cultural!

94” prolonga-se até finais de Setem

bro, com animação mais intensa aos p.8
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Modernização das empresas apoiada pelo SIR
Está garantido o acesso daspequenas e médias empresas do concelho ao Sistema de Incentivos Regionais. À semelhança de outros da região, a inclusão
do nosso município não estava inicialmenteprevista, o que desencadeoufortesprotestos, com destaquepara opresidente da edilidade de Paços de Ferreira,
cujopapelacaba de ser enaltecido com um voto de louvorpela Câmara de Lousada. A concretizar-se a exclusão do SIR, praticamente nenhuma empresa
concelhia teriapossibilidade de se candidatarafundos comunitários, porquanto os restantesprogramas existentes, nomeadamente o PEDIP, exige
projectos de uma envergadura incompatívelcom a situação existente.

O
executivo municipal de Lousada votou
um louvor ao presidente da Câmara de
Paços de Ferreira, prof. Arménio Perei

ra. A proposta, apresentada pelo próprio líder
daedilidade, dr. Jorge Magalhães,justificou-se
pelo “fundamental e relevante papel desempe
nhado na resolução dos problemas levantados
pela implementação do Sistema de Incentivos
Regionais (SIR) no concelho, bem como no
que concerne ao lançamento do IC-25, obra
imprescindível para o Vale do Sousa”. O voto
de louvor, aprovado por unanimidade, tomou
ainda em consideração o “espírito de entreajuda
e solidariedade tão próprios de um valesousense
convicto”.

Recorde-se que o prof. Arménio Pereira
assumiu, recentemente, uma pública atitude
crítica perante a exclusão do SIR de alguns
concelhos da região e do atraso no arranque do
itinerário complementar n.° 25, que vai ligar
Felgueiras ao Grande Porto.

Relativamente ao SIR, trata-se de um siste
ma de incentivos que tem como objectivo a
promoção do desenvolvimento endógeno das
regiões desfavorecidas, aumentando a
competitividade regional, favorecendo a diver

sificação da produção de bens e serviços, e
potenciando a criação de emprego, contribuin
do, desta forma, para a fixação das populações.

O SIR irá apoiar projectos que visem a cria-

ção ou a modernização de pequenas e médias
empresas, definida em função dos respectivos
sectores da actividade, de acordo com as regras
comunitárias fixadas para o efeito, dando prio

ridade à criação de novas empresas na indústria
e serviços, fomentando actividades alternativas
à agricultura e à monoindústria.

Enquadrado no programa operacional “Pro
moção do Potencial de Desenvolvimento Regi
onal” do II Quadro Comunitário de Apoio, o
SIR aponta, entre outras condições de acesso,
projectos com um montante de investimento
elegível inferior a 100 mil contos e superiora2o
mil contos. Ao ser inicialmente excluído, tal
como Paços e Felgueiras, o município de
Lousadaviu-se empurrado para o PEDIP, que
apenas admite candidaturas com montantes sig
nificativamente mais elevados, incompatíveis
para as dimensões das empresas e das caracte
rísticas sócio-económicas do meio.

Foijustamente a contestação a esta exclusão
que o prof. Arménio Pereira liderou, transmitin
do o generalizado sentimento de injustiça que
estava a ser cometida às populações.

No que respeita ao IC-25, o presidente de
Paços de Ferreira escreveu uma dura carta ao
ministro Ferreira do Amaral, na qual pedia ex
plicações para os atrasos na abertura das pro
postas para as primeiras obras desta grande via
estruturante da região. •

LOUSADA

Oportunidade para a reconversão das empresas

R.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DR. JORGE MANUEL FER
NANDES MALHEIRO DE MAGA
LHÃES, Presidente da Câmara Muni
cipal de Lousada:

TORNA PÚBLICO, para cumpri
mento do preceituado no Art.° 10.° da
Portaria n.° 6065, de 30 de Março de

EDITAL
freguesia de Torno, deste concelho,
convidando-se assim quem tiver re
clamações a fazer a apresentá-las na
Secretaria do DEPARTAMENTO
TÉCNICO DE FOMENTO desta
Câmara, dentro do prazo de quinze
dias, a contar da data de afixação do

DR. JORGE MANUEL FER
NANDES MALHEIRO DE MAGA
LHÃES, Presidente da Câmara Muni-

celho, convidando-se assim quem ti-

edital.
Para constar se lavrou o presente

edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares de estilo e publi
cado no Boletim Municipal de
Lousada.

ver reclamações a fazer a apresentá
las na Secretaria do DEPARTAMEN
TO TÉCNICO DE FOMENTO desta

1929, que tendo sido requerido pela
FIRMA PADARIA E PASTELARIA
MENDES & NETO, LDA., residente
na Rua/Lugarde Senhora da Aparecida,
da freguesia de Torno, do concelho
de Lousada, o ALVARA DE
LICENCIAMENTO SANITÁRIO
para o seu estabelecimento de CAFÉ,
a instalar no rés-do-chão do prédio
propriedade da FIRMA SOLOCO -

SOCIEDADE DE LOTEAMENTOS
E CONSTRUÇÕES, LDA., sito na
Rua/Lugar de Senhora Aparecida, da

Câmara, dentro do prazo de quinze
dias, a contar da data de afixação do
edital.

Paços do Concelho de Lousada, 07
de Julho de 1994

Para constar se lavrou o presente

cipal de Lousada:
TORNA PÚBLICO, para cumpri

mento do preceituado no Art.° 10.° da
Portaria n.° 6065, de 30 de Março de
1929, que tendo sido requerido pelo
Sr. CARLOS LUÍS PEIXOTO DE
BESSA, residente no Lugar de Fi
gueiras de Cima, da freguesia de Fi
gueiras, do concelho de Lousada, o
ALVARÁ DE LICENCIAMENTO
SANITÁRIO para o seu estabeleci
mento de TALHO, a instalar no rés-
do-chão do prédio propriedade do Sr.
DOMINGOS PEREIRA DE BESSA
sito no Lugar de Figueiras de Cima,
da freguesia de Figueiras, deste con

edital e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares de estilo e publi
cado no Boletim Municipal de
Lousada.

O Presidente da Câmara,
Dr. Jorge Manuel Fernandes

Malheiro de Magalhães

Paços do Concelho de Lousada, 07
de Julho de 1994

O Presidente da Câmara,
Dr. Jorge Manuel Fernandes

Malheiro de Magalhães

BOLETIM MUNICIPAL
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Presidente da CCRN impressionado...
OPRESIDENTEdaCCRN

mostrou-se bem impressiona
do pelo esforço de moderniza
ção que Lousada está a as
sinalar, durante a visita de
trabalho efectuada ao municí
pio, no passado dia 15 de
Junho.

O Eng.° Braga daCruz, que
se fazia acompanhar da Eng.a

Teresa Summavielle, começou
por contactar com o Parque
Industrial, uma recuperação e
adaptação das antigas instala
ções da Estofex, nas quais fo
ram investidos cerca de 750
mil contos, e para cuja execu
ção aCCRN desempenhou um
papel determinante.

O presidente da Câmara,
Dr. Jorge Magalhães, referiu
tratar-se de uma verificação in
loco do esforço realizado pela
autarquia para a resolução de
um importante problema que
afectava o concelho, das solu
ções encontradas, da forma
como os dinheiros foram apli
cados e dos resultados conse
guidos. Recorde-se que a
Estofex, indústria de mobiliá
rio, entrou, por razões con
junturais, em falência no iní
cio da década de 80, lançando
no desemprego centenas de
trabalhadores. Entretanto, os
pavilhões devolutos foram
ocupados, a título precário, por

pequenas empresas, que apro
veitaram sobretudo a mão-de
obra disponível. No entanto, o
risco de desalojamento esteve,
por várias vezes, iminente,
dadas as dificuldades na reso
lução do problema, que se ar
rastou durante 10 anos, duran
te os quais foram propostas
diversas soluções. O desfecho
surgiu apenas em 1992, quan
do a candidatura conjunta
apresentada pela Câmara e pela
Associação Industrial foi re
conhecida pelo Tribunal Judi
cial de Paredes como a mais
favorável à aquisição da mas
sa falida. A aquisição do patri
mónio imobiliário representou

245 mil contos e o total de
investimento realizado atingiu
quase 750 mil contos. Apesar
do PEDIP(ProgramaEspecífi
co para o Desenvolvimento da
Indústria Portuguesa) ter finan
ciado em 55%, pertenceu à
Câmar a garantia do capital
complementar. As obras reali
zadas compreenderam a re
cuparação das instalações,
construção de um novo pavi
lhão, arruamentos, escoamen
to de águas pluviais, telefones,
electricidade, saneamento e
abastecimento de água, entre
outras infra-estruturas.

O vereador da Indústria, dr.
Adriano Rafael, salientou o

sucesso do projecto, “patente
na taxa de 100% de ocupação
das instalações, e da existên
cia de empresas em lista de
espera”. Entretanto, a funcio
nalidade do parque industrial
passa pelo estabelecimento de
normas regulamentares, tanto
mais estando em perspectiva o
aparecimento de um ninho de
empresas.

A deslocação do eng.°
Braga da Cruz permitiu tam
bém um encontro com respon
sáveis da Associação Industri
al, em cuja sede começou por
ser recebido, com a apresenta
ção de alguns projectos, aos
quais manifestou bastante aco

lhimento. Do roteiro da visita
fez também parte o Pavilhão
Gimnodesportivo Municipal,
avaliado em 160 mil contos, e
a ETAR, sação de tratamen
to de águas residuais. Entre
tanto, foram também apresen
tados projecto pela Câmara
no âmbito do PROSIURB, no
meadamente o auditório e as
piscinas municipais, que igual
mente recolheram intregal
recepti-vidade.

O eng.° Braga da Cruz te
ceu mesmo considerações
elogiosas ao trabalho desen
volvido, tendo em vista o pro
gresso e a modernização do
Município..

...empossa Associação Comercial
O PRESIDENTE da Co

missãode Coordenação daRe

gião Norte (CCRN), eng.°

Braga da Cruz, presidiu, no

passado dia 15 de Junho, à

cerimónia de posse dos no
vos corpos gerentes da As
sociação Comercial de
Lousada.

Na circunstância, referiu

ser o comércio “o parente po
brenoprocessodeplaneamen
to”, mas defendeu uma maior
aposta no sector, tendo em

conta a crescente e tercia

rização do país.
Divulgando um estudo re

alizado no Grande Porto, assi
nalou as dificuldades ultima
mente encontradas pelas gran

des superfícies, devido à mai

or agressividade comercial, e

classificou de inútil a preocu

pação pelos números, segun

do os quais cerca de 40 a 50%

do comércio a retalho ser rea

lizado nos hipermercados.

“Quer queiramos, quer não, a

tendência da evolução é nesse

sentido”, como comprovam

os casos da Alemanha (emque

os valores atingemjá os 80%)

e da França.

“Não é apenas combater o

inimigo, obrigando-o a perder
terreno porque tem de fechar

ao domingo, mas compreen

der quais são os sinais dos

ventos da história” - conside

rou. Joaquim Valifias, empos

sado como Presidente da Di

recção, elogiou o papel até

agora desempenhado pela
autarquia no apoio à agre

miação, que durante muitos

anos esteve paralisada, e que

agora pretende recuperar o

atraso num dos sectores críti
cos da economia local. A apos

ta na formação profissional, o comércio tradicional se de-

uma maior eficácia narespos- bate e criação de uma frente

ia às transformações com que comum com a Associação In

dustrial foram soluções avan
çadas, contando para isso com
os financiamentos do novo

quadro comunitário de apoio e

com a experiência das agre

miações congéneres dos con

celhos vizinhos. O Presidente

da Câmara, Dr. Jorge Mag
lhães, manifestou a “total dis

ponibilidade” da autarquia,

considerou a Associação um

parceiro sócio-económico
credívele manifestouconfian

ça na capacidade dos dirigen

tes,apesardasdificuldadesque

os aguardam. Dificuldades

que, de acordo com o Presi

dente da Assembleia Geral,

Amflcar Neto, se centram na
mentalidade dos comerciantes,

ainda arreigada ao antigo Gré

mio do Comércio, que “nada

fez” peLo sector”.,

LOUSADA

Para o Dr. Jorge Magalhães, a Associação Comercial é um parceiro credível

4 --Z. a.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

DESPACHO
DR. JORGE MANUEL FERNANDES

MALHEIRO DE MAGALHÃES, Presidente
da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PUBLICO, para cumprimento

do preceituado no Art.° 10.° da Portaria n.°
6065, de 30 de Março de 1929, que tendo
sido requerido pela Sr. MARIA DA CON
CEIÇÃO RODRIGUES, residente na Rua
Padre Magalhães da freguesia de Campo do
concelho de Valongo, o ALVARA DE
LICENCIAMENTO SANITARIO para o seu
estabelecimento de CASA DE PASTO, a
instalar no ris-do-chão do prédio proprieda

de do Sr. JOAO RIBEIRO sito na Rua/Lugar

de Pomar, da freguesia de Sousela, deste
concelho, convidando-se assim quem tiver

reclamações a fazer a apresentá-las na Se
cretaria do DEPARTAMENTO TECNICO
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
Municipal de Lousada.

Paços do Concelho de Lousada, 23 de
Junho de 1994

O Presidente da Câmara,
Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro

de Magalhães

Fazendo uso da faculdade preconizada

no art.° 52.0 do Dec.-Lei n.° 100/84, de 29 de

Março com a nova redacção dada pela Lei

n.° 18/91, de 12 de Junho, em coexistência

como art.° 35.° do Código do Procedimento

Administrativo, delego no senhor Vereador

ANTÓNIOTEIXEIRAMESQUITA ascom

petências que me estão cometidas pelas alí

neas b) e e) do primeiro diploma aludido,

como sendo:
- Coordenar a actividade desta Câmara,

no que concerne às áreas de água, sanea

mento e recolha de lixos; e

- Assinar ou visar a correspondência

pertinente com destino a quaisquer entida
des ou organismos públicos que não seja de
mero expediente.

Publique-se no Boletim Municipal.

Lousada e Paços do Município, 12 de
Julho de 1994

O Presidente da Câmara,
JorgeManuelFernandes Malheiro

de Magalhães, Dr.

I3OLETIM MUNICIPAL
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Árvores
danificadas:
100 contos
pelà denúncia

A CÂMARA Municipal de Lousada
instituiu a recompensa de 100 contos
para o fornecimento de elementos con
cretos tendo em vista a identificação dos
autores da destruição de um conjunto de
árvores, recentemente perpetrada na Ave
nida Amaro da Costa.

Algumas já com quatro anos de vida,
e integradas no embelezamento geral
da vila e na criação de melhores con
dições de aparcamento automóvel, as ár
vores foram destruídas, com o vandalis
mo a incidir especialmente nas copas,
além de danificação das armações de
madeira.

O caso foi tratado em reunião de
Câmara, com o executivo a aprovar por

unanimidade a participação ao Ministério
Público, contra incertos, e a oferta de 100
contos a quem proporcionar indicações
seguras para a descoberta dos responsá
veis.

«Foi um acto de repugnância social e
moral, de falta de respeito e que representa
um prejuízo que urge reparar» - conside
rou o prof. José Santana, vereador respon
sável pelos Jardins.

DEFLAGROU ao fim da tar
de de 10 de Junho um incêndio na
Escola Primária de Casais, fre
guesia de Meinedo.

O sinistro, cuja origem perma
nece desconhecida, causou im
portantes prejuízos na sala de
apoio do ensino especial e num
dos «halis» do edifício, tipo P3,
de construção, recente, no qual
ainda este ano a Câmara havia
empreendido uma recuperação

geral. Mobiliário, material pedagó
gico-didáctico, documentação e
trabalhos de alunos ficaram destruídos,
além da instalação eléctrica e do reves
timento, a corticite, das paredes e do
tecto.

A acção do fogo deixou, entretanto,
sinais bem visíveis um pouco por todo
o estabelecimento, onde funcionam Jar
dim de Infância, 1.° Ciclo e Ciclo Pre
paratório Nocturno.

Os Bombeiros de Lousada evitaram

um mal maior e o caso foi também
participado à GNR. Trata-se, em oito
meses, do terceiro incêndio em equipa
mentos sociais da freguesia.

Em Novembro, mãos criminosas dei
taram fogo à arrecadação da lenha da
Escola Primária de Sub-Ribas.

Em Maio, o rés-do-chão do Salão
Paroquial foi pasto das chamas, que
consumiram livros, documentação, rou
pas e material do Teatro Experimental
Magnetense.

Incêndio em Escola de Meinedo

L.
A origem do sinistro permanece desconhecida

JORNADAS DESPORTIVAS DE VERÃO
PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES COM PROFESSOR QUALIFICADO

SE TENS ENTRE 6 E 1 O ANOS INSCREVE—TE EM GINÁSTICA DESpORTIVA

REARA A TUA ENTRAdA NO CicLo PREpARATÓRIO

INSCREVE—TE NO DEp. TICN. dE FOMENTO dA CÂMARA MUNiCipAL dE LOUSAdA

iNÍCIO 01 dE JuLho dE 1 994, dAs 09h00 ÀS 12h00

INSCRIÇÕES GRÃ TU/JÁ S • INSCREVE—TEJÁ

— — — — — — — — — — — — — — — —

PROMOÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE [OUSADA

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Recuperação do aterro de Lustosa
A CÂMARA de Lou

sada deliberou proceder à
recuperação da lixeira de
Lustosa.

Os trabalhos a realizar,
adjudicados por ajuste di-

recto dado o seu carácter
urgente, consistem no le
vantamento e transporte
dos resíduos da zona en
volvente, extinção de fo
gos, construção de taludes

de modo a permitir a eva
cuação das águas pluviais,
cobertura final dos detritos
sobre a superfície do ater
ro, umafossaperiféricapara
desvio de águas pluviais,

construção de poços de cap
tação de biogás ligados a
uma válvula de drenagem
das fossas e zonas cir
cundantes e vedação.

Trata-se de uma iniciati

va que vai proporcionar um
maior aproveitamento da
quele local, promover a de
fesa do ambiente e discipli
nar a concentração dos li
xos, num investimento

próximo dos 30 mil contos.
Entretanto, continua em

estudo uma solução comum
neste matéria para os con
celhos de Lousada, Fel
gueiras e Paços de Ferreira.

LOUSADA

PROSSEGUEM os arranjos

urbanísticos na Vila de Lousada.

Presentemente, a par da remo

delação da Praça D. António

Meireles, junto ao antigo edifício

dos Correios, estájá a ser construído

o Posto de Turismo, unidade que

poderá vir a desempenhar uma im

portância fuicral para a afirmação

deste sector. A intervenção na Rua

do Tojeiro continua, também, em

bom ritmo.

Os trabalhos visam a substituição

da tubagem existente, em PVC, para

PAD, polietileno de alta densidade,

evitando-se assim a entrada de águas

pluviais na rede de saneamento, cujo

construção, naquele local, sempre

enfermou de problemas mais ou

menos graves. A construção de um

corredor subterrâneo, a limpeza de

galerias e o ajuste de capelas fazem

igualmente parte das obras, que man

têm a rua vedada ao trânsito, e cuja

conclusão irá ocorrer até às Festas

Grandes.

Por outro lado, o presidente da

Câmara, dr. Jorge Magalhães,

anunciou para breve intervenções

na Rua Visconde de Alentém,

desde o cruzamento da Estrada da

Bota ao Bairro dr. Abfiio Moreira,

e na Avenida dos Combatentes da

Grande Guerra, entre o Monte

Senhor dos Aflitos e o Edifício

Lousatur.

JORNADAS DESPORTIVAS DE VERÃO
PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES COM PROFESSOR QUALIFICADO

SE TENS ENTRE 1 O E 1 6 ANOS iNSCREVE-TE EM ÁNdEbOL, BASQUETEbO[ E VoLEiboL

NO DEp. TICN. dE FOMENTO dA CÂMARA MuNicipAl dE LousAdA

INício EM 01 dE JuLho dE 1994. dis 09h00 Às 12h00

INSCRIÇÕES GRÃ TUITÁ S INSCREVE—TEJÁ

— — — — — — — — — — — — — — — —

PROMOÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE [OUSADA

BOLETIM MUNICIPAL
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O VEREADOR António
Mesquita, reuniu-se, em
Lousada, como coronel Artur
Rodrigues, responsável dis
trital dos Serviços de Protec
ção Civil, com quem discutiu
a definição de estratégias
de combate aos fogos flo
restais.

O encontro inclui uma visi
ta à freguesia da Ordem, onde,

Tropa
abre estradas

A CÂMARA de Lou
sada aprovou a celebra
çãode um protocolo com
o Regimento de Enge
nharia de Espinho para a
realizaçãode trabalhos de
terraplenagem.

Um acordo nesse sen
tido foi inicialmente ai
cançado em reunião
havida em 20 de Junho
passado, com apresença
do presidente da Câina
ra, Dr. Jorge Magalhães,
Eng.° Joaquim, da Co
missão de Coordenação
da Região Norte, major
Ferreira e 1.0 sargento
Lopes, daquela unidade
militar. O regimento de
engenharia propõe-se
executar as terraplena
gens dos caminhos ru
rais Outeiro (Sousela) a
Ranhó (Ordem), Vila
Meã a Mós (Silvares) e
do Bairro à Igreja, em
Casais, além de, caso os
trabalhos se proporcio
nem, no parque industri
al de Lousada.

Jovem na Inglaterra
A CÂMARA de Lousada

patrocina a deslocação a In
glaterra de um jovem do con
celho, com idade compreendi
daentreos l6eos24anos,de
preferência com conhecimen
tos razoáveis da língua ingle
sa, escrita e falada.

Trata-se, mais uma vez, da
participação no “Seminário
Europeu para a Juventude”,
que este ano, atinge a sua oita

PS ganhou
eleições

O PARTIDO Socialista foi
a força política mais votada
em Lousada nas eleições para
o Parlamento Europeu.

O acto eleitoral ficou assi
nalado pelo elevado índice de
abstencionistas (66,89%). Dos
31.453 inscritos, apenas vota
ram 10.413.

local e dos seus recursos
hidrológicos.

No entanto, o investimento
a realizar faz implicar uma
comparticipação governamen
tal, de resto prevista na candi
datura oportunamente organi
zada pela Câmara de Lousada,
no âmbito doCEFFA, mas que
viria apenas a conhecer uma
dotação pouco mais que sim

va edição. Como critério de
selecção, a autarquia aponta
va a realização de um traba
lho, que é o tema do encontro:
“Criar a democracia na Euro
pa depois de Maastricht”.

Durante uma semana, entre
31 de Julho e 7 de Agosto,
jovens oriundos de diversos
países europeus, instalados em
casas de famílias inglesas pré-
seleccionadas, terão oportuni

bélica. Na reunião foi igual
mente abordada esta questão,
tendo o coronel Artur Ro
drigues manifestado, de acor
do com António Mesqui
ta, “excelente receptividade”
para sensibilizar os serviços
centrais para uma compartici
pação mais compatível com a
importânciado projecto a exe
cutar.•

dade de confraternizarentre si
e, a par da vivência e da com
ponente lúdica, aprofundarem
os seus conhecimentos da lín
gua e cultura inglesas e das
instituições comunitárias.

Recorde-se que, em 1992,
a jovem de Meinedo Cândida
Manuela Coelho Garcês foi a
seleccionada para aquela ini
ciativa, que viria a classificar
de “inesquecível”. •

Combate aos fogos florestais

Câmara pretende eficácia no combate aos fogos

na ligação entre o Lugar de
Ranhó e a freguesia de Silva
res, se perspectivou a constru
ção de uma represa como pon
to de água, tendo em vista o
reabastecimentoa veículos ter
restres e aéreos

A implementação desta es
trutura funcionaria como uni
dade de apoio na região, em
virtude das características do

Lousada à espera
do gás natural

O VEREADOR António Mesquita representou a

Câmara de Lousada na cerimónia de inauguração das
obras da rede pnmáriade gás natural da Área Metropo.
litana do Porto (AMP), que, no passado dia 1 de Julho,

contou com a presença do Ministro da Indústria e Ener

gia, Mira Amaral.
A construção desta infra-estniturn marca o início dos

trabalhos quepermitirão distribuiranovaformadeener

gia na Região Norte, e que, até ao ano 2010, chegará ao

concelhodeLousada,arandeacAntánio

Mesquita, «uma nova etapa na elevação da qualidade de

vida da população».
A execução pertence à Portgás, constituída em 1988

com o objectivo de se apresentar ao concurso público

para a concessão da distribuição, o que viria a acontecer

três anos depois. A sociedade, com um capital social de
um milhão de contos, conta no seu coqx accionista com
as Câmaras Municipais da AMP, do Vaie do Ave e de

Braga, Emporgás, GDP - Gás de Portugal, Gaz de
France, UFINER (Grupe Lyonnaise des Eaux), Petrogal

e Companhia de Seguros Bonança.
OGás Natural, fonte deenergia extremamente versá

til, económicae ecológica, chegaráaPortugal apenas em

finais de 1996.
Trata-se de uma alternativa energética igualmente

assente em aspectos tão importantes como segurança e

conforto, masédesublinharaopçãoracionaleeconómi

ca com que se apresenta em relação à electricidade,
sobretudo para utilização na cozinha, aquecimento de

água e aquecimento ambiente. Um conjunto de utiliza
ções cuja economia pode ultrapassar 50%. Por outro

lado,o acesso das indústrias do sectorterciário,jácomum
nos nossosparceiros comunitários, estátambémprevisto.

O investimento da Portgás conta com o apoio da

Comunidade Europeia, através do PROTEDE, um sub-

programa do FEDER constituído especialmente pelo

Governo português para a área energética.

Entretanto, aCâmarade Lousada celebrou, em 1991,

umprotocolocomaPortgás, tendoem vistaoestudo, sem
quaisquer encargos para o município, da viabilidade da

execução do projecto de distribuição de gás natural,

prevista já no decreto-lei 33/91, que aponta, além de

Lousada, outros concelhos da região, nomeadamente

Guirnarães, Santo Tirso, Paços de Ferreira, Penafiel e

Felgueiras..

Educação
com mais estruturas

RESPONSÁVEIS da Direcção Regional de Educa
ção do Norte deslocaram-se há dias a Lousada para
urna análise de diversas situações de infra-estruturas
escolares.

A constnição da Escola Básica de Lustosa vai entrar

no plano de emergência do Ministério da Educação,

estando apontada para figurar no plano de 1995 dos

investimentos da administraçãocentral (PIDDAC).
A sobrelotação das escolas de Vizela não vai, conta

do, afectar no próximo ano lectivo os alunos de Lustosa

e de Barrosas-Santa Eulália, que, contrariamente ao que

vem sendo dito, não terão de ser transferidos para outro

estabelecimento.
Entretanto, e devido igualmente a problemas de

sobrelotação, alunos da Secundária de Lousada vão
passara utilizarinstalaçõesdaAssociação lndustiial,na,
ex-Estofex.•

Resultados:

PS 4836 (46,45%)
PSD 4017 (38,58%)
CDS/PP 796 (7,65%)
PCP/PEV 358 (3,44%)
MPT 15 (0,15%)
PSN 24 (0,24%)
PSR 23 (0,23%)
MUT 8 (0,08%)
MRPP 37 (0,36%)
PXXI 25 (0,25%)
PDA 22 (0,22%)
PPM 15 (0,15%)
UDP 29 (0,28%)
PRD 13 (0,13%)
BRANCOS 79 (0,76%)
NULOS 116 (1,12%)

LOUSADA
FIOLETIM MUNICIPAL
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Aniversário da Associação de Lodares
A ASSOCIAÇÃO Des

portiva e Cultural de
Lodares (ADCL) está a
assinalar o 15.° aniversá
no com um variado pro
grama recreativo, des
portivo e cultural, que
tem vindo a suscitar uma
adesão permanente da po
pulação.

Jogos tradicionais, con
vívio de associados, con
curso de pesca, com poste
rior sessão de entrega de
prémios, e uma festa em
honra da terceira idade,

realizada em 19 de Junho,
fazem parte das comemo
rações, este ano valoriza
das com a deslocação a
França do Grupo de
Cavaquinhos de 8 a 12 de
Julho, correspondendo ao
convite de grupo de
lousadenses radicados na
região de Niort.

A festa à Terceira Idade
contou com as actuações
da Fanfarra de Boim, Con
junto Típico Gaivotas do
Rio Sousa, Rancho Infan
til e Juvenil de Bitarães e

com o agrupamento musi
cal Civic. Elementos da
Câmara de Lousada e da
Junta de Freguesia de
Lodares foram algumas
das individualidades que
aderiram a esta interessan
te realização, que consti
tuiu mais uma prova do
dinamismo e da capacida
de empreendeora dos diri
gentes da colectividade,
liderada por Fernando Sil
vestre.

Os idosos, que compa
receram em grande núme

ro, deram mostras da sua
satisfação, tendo-lhes sido
oferecido um repasto vari
ado e, a título simbólico,
uma flor, como prova da
ternura que a Associação
por eles manifesta. Aliás,
não é inédito este tipo de
organização, e as crian
ças, noutra altura do ano,
são igualmente objecto de
atenção idêntica.

Aliás, torna-se admirá
vel a versatilidade que a
ADCL vem dando mos
tras, desde a criação de

infra-estruturas, de que são
bons exemplos a sede so
cial, com bar e salão de
espectáculos, e o parque
de jogos, mas também
pelas múltiplas activida
des a que se vem dedi
cando.

O Grupo de Cava
quinhos, cada vez mais
solicitado, equipas de fu
tebol sénior, juvenil e fe
minino, promoção de
concursos de pesca e pro
gramas culturais, que no
Verão atingem o seu ponto

alto, assinalam o leque de
iniciativas habitualmente
levadas a acabo e que sem
pre mobilizam um signifi
cativo número de aderen
tes.

A boa articulação entre
a Junta de Freguesia, a
escola primária e a Câma
ra são também factores a
registar, e demonstrativos
do interesse que a Associ
ação tem vindo a prosse
guir como parceiro impres
cindível na valorização do
meio local. .

Dança em Caíde
A JUNTA de Caíde,

por iniciativa da sua se
cretária, Aurora Leo
poldina Rebelo Soares,
implementou um inte
ressante projecto, ten
do em vista o desenvol
vimento físico e cultu
ral dos jovens, com o

benefício acrescido de
suscitar o convívio e a
união entre eles.

A ginástica é o ponto
de encontro, com o ob
jectivo de promover as
aptidões da juventude,

não só para a variante rít
mica, como também para
danças de baile e clássi
cas, designadamente
tango, valsa, flamengo ou
twist, como ainda para as
tradicionais, com o folclo
re a assumir, neste aspec
to, um lugar especial. En

quanto não se encontram
áutras instalações mais
apropriadas, uma das sa
las da sede da Junta funci
ona como local de ensaios.
Trata-se de mais umexem
pio da necessidade de cons

trução de um pavilhão
gimnodesportivo, que cer
tamente, não deixaria de
suscitar o aparecimento de
outras actividades des
portivas e culturais, de que
a freguesia carece.

Por outro lado, a falta
de equipamento é também
notória, mas há a expecta
tiva de alguns apoios, seja
autárquicos ou por inter
médio de financiamentos
externos, destinados à
compra de materiais ne
cessários para este tipo de

acções. As perspecti
vas em relação ao futu
ro parecem ser ri sonhas

pois com o dinamis
mo e entusiasmo daju
ventude espera-se “ir
bastante longe”, não
apenas com demonstra
ções de danças ou exer
cícios, mas igualmente
na componente cultu
ral.

O projecto está lan
çado aguardando-se a
resposta da muita ju
ventude caidense. •
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AVISO DE RECTIFICAÇÃO
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS

Avisa-se que no Suplemento ao N.° 3 - 2.’ série do

Boletim Municipal de Lousada, referente a Maio/Junho do

ano em curso, foi publicitado a folhas n.° 8 com inexactidão

o valor da taxa de ligação prevista no n.° 2 do art.° 39.° da

Tabela, como sendo de 200$00 por cada metro quadrado ou

fracção de área bruta de construção, quando, na realidade, o

seu valor é de 120$00.

Lousada e Paços do Concelho, 20 de 20 Julho de 1994

O Presidente da Câmara,

Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães, Dr.

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AWSO

d

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

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

29 de Novembro, torna-se público que a

Câmara Municipal de LOUSADA emitiu em

20 DE JUNHO DE 1994 o ALVARÁ DE

LOTE-AMENTO N.° 003/94, em nome de

JOSÉ AUGUSTO SOARES FERREIRA,

CONTRIBUINTE N.° 119645742 E RESI

DENTE NO LUGAR DE ALDEIA FORMO

SA, FREGUESIA DE CAÍDE DE REI, CON

CELHO DE LOUSADA, através do qual é

licenciado o LOTEAMENTO e as respecti

vas OBRAS DE URBANIZAÇÃO, que

incidem sobre o prédio sito em LUGAR DE

ÁRVORES, FREGUESIA DE CAÍDE DE

REI, CONCELI-lO DE LOUSADA da fre

guesia de CAÍDE DE REI, descrito na

Conservatória do Registo Predial de

LOUSADA sob o n.° 30284 do livro B-79/

F2.26 e inscrito na matriz RÚSTICA sob o

artigo 761 E ACTUALMENTE OMISSO NA

MATRIZ URBANA.

Operação de loteamento com as seguintes
características:

— Área do prédio a lotear, 4668 m2; Área
total de construção, 806 m2; Volume total de

construção, 7.254 m3; Número de lotes,

(SEIS), com a área de 519 m2 a 1172 m2;

Número de pisos máximo, TRÊS PISOS

(CAVE+RJCHÃO+ANDAR); Número de fo

gos total, SEIS FOGOS ; Número de lotes

para habitação, SEIS LOTES; Areas de

cedência para o domínio público municipal,

638 m2; (ALARGAMENTO DO CAMINHO

E ARRUAMENTO de acordo com a planta

arquivada nos serviços da Câmara Munici

pal.

Paços do Município de Lousada, 20 de

Junho de 1994

O Presidente da Câmara Municipal,

Jorge Manuel Fernandes

Malheiro Magalhües, Dr.

Nos termos do Decreto-Lei n.° 448/91, de
29 de Novembro, toma-se público que a
Câmara Municipal de LOUSADA emitiu em
05 DE ABRIL DE 1994 o ALVARA DE
LOTEAMENTO N.° 004/94, em nome de
HERDEIROS DE DR. JOSÉ PAULINO FA
RIA DE FREITAS NETO - REP.° POR JOR
GE MANUEL FERRAZ NETO, através do
qual é licenciado o LOTEAMENTO e as
respectivas OBRAS DE URBANIZAÇAO,
que incidem sobre o prédio sito em QUINTA
DE ST.° ANTONIO - BOAVISTA - SILVA
RES - LOUSADA, da freguesia de SILVA
RES, descrito na Conservatória do Registo
Predial de LOUSADA sob o n.° 00048/
050188 do livro e inscrito na matriz RUSTI
CA sob o artigo 727 (SETECENTOS E VIN
TE E SETE) da respectiva freguesia.

Operação de loteamento com as seguin
tes características:

— Area do prédio a lotear, 39084 m2;
Area total de construção, 30349 m2; Volume
total de construção, 40326m3; Número de

lotes, 35 (TRINTA E CINCO), com a área
de 460 m2 a 6080 m2; Número de pisos
máximo, QUATRO PISOS; Número de fo
gos total, 34 (TRINTA E QUATRO); Nú
mero de lotes para habitação, 34 (TRINTA
E QUATRO); Número de lotes para comér
cio, UM LOTE; Areas de cedência para o
domínio público municipal, 8735 m2; Fina
lidade: DOMINIO PUBLICO - 5820 m2
para arruamentos; 2110 m2 para passeios;
565 m2 para estacionamento e 240 m2 para
área verde pública, de acordo com a planta
arquivada nos serviços da Câmara Munici
pal.

Para CONCLUSAO DAS OBRAS DE
URBANIZAÇÃO foi fixado o prazo de 360
DIAS.

Paços do Município de Lousada, 29 de
Junho de 1994

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

HOLETIM MUNICIPAL



Em Julho

POR RAZÕES práticas, o presente número de LOUSADA MUNICIPAL

suas características. Retomaremos, na próxima edição, a estrutura habitual.
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16—
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23—

De 23 a 29—
23 e 24 —

24—
25—
26—
27—
28—

De 29 a
1 de Agosto —

29—
30—

30 e 31 —

!

Concerto para a Juventude: Os Sitiados (Pavilhão Municipal)

Inauguração da exposição de pintura de M. Pereira

Festa da Senhora do Avelar (Pias)

5.as Jornadas Desportivas das Escolas do 1.° ciclo

Coro dos Professores de Lousada e da Administração dos Portos do

Douro e Leixões (Salão de Meinedo); Grupo Alcatrão (Vila)

Grupo de Cantares de Silveiro - Oliveira do Bairro

Festa de Santa Isabel (Lodares)
Lá Maior;
Cavaquinhos de Macieira
Grupo de Dança da Escola Preparatória

Banda de Lousada
Gaivotas do rio Sousa
Feira do Livro
Festa de Santa Cristina (Nogueira)

Escola de Dança de Pias
Festival de Play-Back
Banda da Região Militar do Norte

Ronda do Vale do Sousa
Orquestra Ligeira da Banda de Lousada

Festas do Concelho
Concerto de Bandas Rock “Só Rock/94”

Cortejo Etnográfico e Festival de Folclore

Festa de Santiago (Lustosa).

5 — Cavaquinhos de Lodares
6 — Grupos de Folclore da França e Brasil

5, 6 e 7 — Festas da Família (Barrosas - Santa Eulália)

7 — Festival de Folclore de Barrosas - Santa Eulália);
Joaquim Cardoso (fado) — na vila

8 e 9 — Festa de Santo Ovídeo (Aveleda)

13, 14 e 15 — Festa da Senhora Aparecida (Torno)
19 — Grupo Arco do Bojo - Rio Tinto
20 — Grupo Serões na Eira - Espinho

20 e 21 — Festa de Santo Tirso (Meinedo)

27 e 28 — Festa da Senhora da Ajuda (Nevogilde).

3 e 4 — Festa da Senhora da Misencórdlia (Figueiras)

24 — Encerramento do Verão CulturalI94 com Bandas Rock,

Raios Laser e Pirotecnia.

‘

______—.

ANUALMENTE, as escolas primárias

reúnem-se, no Pavilhão Municipal,

para as Jornadas Desportivas,

mobilizando um elevado número de

alunos. Iniciação a modalidades e jogos

tradicionais constituem o programa,

que este ano, se estenderam

por todo o dia 5 de Julho.

M. PEREIRA, nascida em 1958 em Santo Tirso, apresentou, no -

início de Julho, a sua terceira exposição individual. Na inaugu

ração, o Salão Nobre dos Paços do Concelho registou uma

assinalável número de visitantes.

.

M. Pereira - Pinturas e Desenhos

ROTEIRO CULTURAL ‘94
(ANIMAÇÃO ÀS SEXTAS E SÁBADOS)

JULHO
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AGOSTO

O QUE SERÁ que se escon

de por baixo dos panos de M.

Pereira?

Poder-se-ia explorar atão bem

interpretada canção de Ney

Matogrosso, “Por baixo dos

panos”, que talvez não estivés

semos muito distantes das ver

dades, mas os ditos estão sem

pre presentes e carregados de

simbolismos diversos.

São eles que limpam e prepa

ram o recém-nascido, são eles

que o cobrem das vergonhas do

“nu” que nos proibiram e são

ainda eles que Lhe cobrem o

rosto quando chega a hora de

ocupar a última e derradeira

morada.

São eles que cobrem as me

sas, pobres ou fartas, sobre as

quais mastigamos o, muitas ve

zes amargo, pão de cada dia.

São eles que esvoaçam feste

jando a alegria da noiva e pesam

nos doridos ombros do enlutado.

São eles que ilustram a tradi

ção secular que o nosso norte tão

bem conhece e representa, umas

vezes com simplicidade, outras

com vibrante cor e riqueza.

São eles que recebem as agu

lhas e as linhas desde tempos

perdidos, aqui substituídas pelo

manejar, também carinhoso e

experiente, do lápis de M. Perei

ra ítie com este trabalho deixa à

iginação de cada um de nós a

descoberta das possíveis ideias

que eles possam ocultar.

Luís Alves

sofreu alteraç&s em algumas das

SETEMBRO

Organização:

Câmara Municipal de Lousada e Comissões de Festas

A Coordenação do Boletim Municpa1
Espectáculos sempre a partir das 22 horas


