
Foi na inauguração do parque
industrial, onde o investimento

ronda os 750 mil contos, que o
Ministro Mira Amara! enalteceu

o papel da Câmara de Lousada

pelo trabalho desenvolvido depar

ceria com aAssociação industrial

na resolução do problema da
ex-Estofex. “Viu exemplo para
muitas partes do país’ frisou.

E congratulou-se pela política

de criação de novas áreas de

ordenamnento industrial, anun
ciadas pelo Dr. Jorge Magalhães.

Mas lançou um aviso aos empre

sários: “ninguém pode ser ajuda

do se não quiser ajudar-se a si
próprio”. A Associação industrial

anunciava, entretanto, o projecto

de um Centro de Negócios no sec

tor das confecções, inovador em
Portugal.

p. 2 a 4

O Coronel Soares de Moura, da

Casa da Lama, Lodares, estreou

-se na literatura com apublicação

de “O Segundo Aviso’ um ro

mance onde a realidade se mistu

ra com a ficção. Lançada, em fi
miais de Outubro, nos Paços do

Concelho, perante uma plateia

numerosa, a obra é caracterizada

pelo sr. Rui Feijó, que a apresen

tou, pela sua escrita corredia e

certeira, que revela um autorpos

suidorde “um longo convívio com

os escritores da nossa língua’

Visite Moutinho, autor do prefá

cio, refere estarmos perante “as

regras que formaram o código de

duas ou três gerações. Acrescidas

do ambiente de -guerra (colonial)

que nuncafoi descrito”.

Escolas aguardam
Secretário de Estado
Nãofoipossível ao Secretário de Estado da Edu

cação cumpriraprogramada deslocação ao nos

so concelho para a assinatura dos contratos-

programa, que a edilidade já aprovou, para o

gimnodesportivo da C÷S de Caíde e da Escola

Básica de Lustosa. A expectativa da visita trans

fere-separa o mês de Novembro.

Jovens do concelho
no Parlamento Europeu

p. 10

Seis jovens do concelho foram premiados pela

Câmara com uma visita ao Parlamento Europeu,

realizada na última semana de Outubro. Forani

aqueles que, no Verão, participaram no trabalho

escrito de selecção para o 8° Seminário Europeu

para a Juventude, que premiou Rui Miguel

Valinhas dos Reis com uma semana em Inglater

ra. No intuito de compensar o esforço dos restan

tes concorrentes, cujos trabalhos também eram

de bom nível, a Câmmwra diligenciou na realização

de umprogramna supletivo, que incluiu, além do

PE, visitas a Genebra e a Paris.

Escavações em S. Domingos
Eta Agosto e Setembro regressaram as escava

ções arqueológicas ao montede S. Domingos, em

Cristelos, iniciando-se assim um programa de

intervenção que se vaiprolongarpelospróximos

cinco anos. E os achadosforam variados, confir

mando-se as expectativas sobre o maiorpovoado

castrejo do concelho.

Hipódromo possível
em Macieira

p.l1

A promoção turística do Vale do Sousa está ima

ordem do dia. Há ideias concretas e os trabalhos

começain a avançar. Em Lousada, o posto de

turismo conclui-se até ao fim do ano, enquanto

que, em Macieira, um projecto de hipódromo

começa a ganhar corpo. As Rotas do Românico e

do Vinho Verde são as últimas novidades para

uma região quejá não éo que era. OLEADERdÓ

uma ajuda. p. 9
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Elogios, avisos e respostas
na inauguração do parque industrial

Na inauguração das obras de adaptação da ex-Estofex, o Ministro Mira Amara! elogiou a Câmara de Lousada, querpelo bom entendimento mantido com a

Associação Industrial,”exemplarpara muitas outras partes do país”, querpela aposta em novos parques industriais. Mas deixou um aviso aos empresários:

o de ninguém poder ser ajudado se não quiser ajudar-se a sipróprio. Mas o concelhojá começara a responder ao desafio, com o sector das confecções
a unir-se na construção de um centro de negócios, projecto inovador em PortugaL

Ministro da Indústria e Energia,

eng.° Mira Amaral, enalteceu o espírito de

colaboração revelado entre a Câmara de

Lousada e a Associação Industrial para

a resolução do problema da Estofex, situan

do-o numa “entreaj uda exemplar, contra

riamente ao verificado noutras partes do

pais
Aquele membro do Governo, que falava

na sessão pi.iblica de inauguração da

adaptação da ex-Estofex o parque indus

trial, realizada no passado dia 12, con

gratulou-se também com o anúncio do Pre

sidente da Câmara sobre a oferta de novas

áreas de ordenamento industrial previstas

para Caíde, com projecto já elaborado, e

para Lustosa, além de outras iniciativas

privadas.
Mira Amaral mostrou satisfação pela Câ

mara de Lousada assumir o novo papel que

está reservado às autarquias enquanto “agen

tes criadores de riqueza e de investimento”

direccionado ao “desenvolvimento econó

mico e social”.
Dirigindo-se aos empresários, salien

tou o importante desafio que os aguarda

com o impacto da integração europeia,

sublinhando que os programas operacio

nais não resolverão por si só os proble

mas.
“Só poderemos ajudar aqueles que se

querem ajudar a si próprios, pelo que é

necessário formular estratégias empresa

riais correctas” - frisou Mira Amaral, que

relembrou o âmbito de aplicação do PEDIP

II, para investimentos superiores a 100 mil

contos, e do SIR, para candidaturas até aquele

montante. Aproveitou mesmo para revelar

que, no PEDIP 1, o concelho de Lousada

viu aprovados 19 projectos, num investi

mento elegível de 1,3 milhões de contos,

recolhendo comparticipações de 516 mil

contos, em que se inclui a obra agora inau

gurada.
Os sectores das confecções, calçado, ma

deiras e da metalúrgica, os mais representa

tivos do concelho, poderão agora beneficiar

de novos apoios, de forma a garantir a von

tade expressa pelo Presidente da Câmara

“na formação de um tecido empresarial as-

sente em factores de competitividade mais

sólidos”.
Aliás, de acordo com o Dr. Jorge Maga

lhães, “caberá agora aos lousadenses uma
resposta claramente afirmativa a este novo e
aliciante desafio, pois muito do que será o

futuro do concelho lhes estará directa ou
indirectamente nas mãos”.

“Uma palavra de muito apreço” foi ainda

dirigida pelo líder da autarquia à Associação

Industrial, particularizada no seu presiden

te, “por tudo aquilo que tem feito e que

certamente vai continuar a fazer na consu

mação de uma política concelhia eficaz e

equilibrada”.
O Dr. José Magalhães reservou a parte

final da sua intervenção para agradecer “a

sensibilidade, interesse e empenhamento”

do Ministro da Indústria na recuperação do

património da Estofex, podendo assim par

tilhar o êxito da operação, que permitiu

garantir a viabilidade de várias empresas, a

manutenção de centenas de postos de traba

lho e a criação do primeiro parque industrial

no município.

Recorde-se que o investimento realizado

rondou os 750 mil contos entre a aquisição

do património imobiliário, elaboração de

estudos e projectos, recuperação e cons

trução de pavilhões e dotação de infra-estru
turas.

Centro de Negócios

Entretanto, o Presidente da Associação

Industrial de Lousada, Joaquim Rafael, agra

deceu igualmente a Mira Amaral “por ter

acreditado nos empresários lousadenses”,

aquardo da realização da sua primeira

visita, em 1989, e aproveitou já para o

convidar para uma terceira visita, tendo

em vista a inauguração de um centro de

negócios.
Trata-se de um projecto que visa a cons

trução de um espaço onde os industriais

concelhios do ramo das confecções vendam

directamente os seus produtos directamente

ao consumidor final, e onde possuam con

dições para exibirem as suas colecções

para os grandes clientes nacionais e estran
geiros.

Apesar de se encontrar ainda em elabora
ção, o projecto foi já apresentado à Comis
são de Coordenação da Região Norte e vai

ser candidato ao PRONORTE.
Joaquim Rafael manifestou-se convicto

de que “a sua aprovação contribuirá para o
fortalecimento da indústria de confecções
do concelho e para o desenvolvimento soci
al, porque cerca de 54% da população activa
de Lousada trabalha neste sector”.

Relativamente ao II Quadro Comunitário

de Apoio, anunciou que a Associação Indus

trial foi seleccionada pelo Ministério do

Planeamento como entidade receptora de

projectos candidatos ao SIR (Sistema de

Incentivos Regionais). Deste modo, con

cluiu, “existem todas as condições para que

os empresários do concelho aproveitem em

pleno os apoios existentes”.

De referir que nesta sessão solene

BOLETIM MUNICIPAL
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Rafael; Secretário - Eng.° José António Bar

ros; Tesoureiro - Arménio Moreira; Con

selho Fiscal: Presidente - Dr. Mário

Rangel; Secretário - José Cruz; Relator -

José Cunha.

Finalmente, o ministro Mira Amaral pro

cedeu à inauguração da sede da Associação

e do Parque Industrial, descerrando placas

evocativas.

O parque apresenta uma área global de

cerca de 57 mil metros quadrados, dos quais

cerca de 17 mil são área coberta. A partir

desta área coberta, a intenção foi criar vários

módulos, de forma a albergar o maior núme

ro de unidades industriais, com áreas desde

300 m2 até 900 m2. Para proàeder à recupe

ração das instalações, houve necessidade de

subdividir a execução de trabalhos, tendo

uma parte sido adjudicada à empresa Em

preiteiros Casais, de Braga, sendo a restante

executada por administração directa.

de o PEDIP (Programa Específico para o

Desenvolvimento da Indústria Por-tuguesa)

ter financiado em 55%, pertenceu à Câmara

a garantia do capital complementar.

No mesmo local estão em curso, entre

tanto, as terraplenagens pela Engenharia

Militar tendo em vista a construção de mais

um pavilhão; e a fina1iação dos Armazéns

Um desejo
chamado SIR

QUANDO SE aborda o problema dos in

centivos às empresas do concelho, uma sigla

impõe-se de imediato: SIR. O Sistema de Iri

centivos Regionais é um novo regime de ajudas

regionais ao investimento privado, que se ins

creve no Programa de Promoção do Potencial

de Desenvolvimento Regional do Quadro Co

munitário de Apoio, 1994/99, e que conta com

um orçamento inicial de 50 milhões de contos,

dos quais 75% são suportados pelo FEDER.

Tem por objectivo contribuir para o desen

volvimento endógeno das regiões menos de

senvolvidas, aumentando a competitividade

regional,induzindo a criação de empregos e a

consequente fixação das populações, bem como

a diversificação na produção de bens e serviços

regionais. Neste sentido, foi articulado com os

regimes de incentivos de natureza sectorial que

cobrem todo o território nacional, designa

damente o PEDIP (indústria), PROCOM

(comércio) e o SIFIT (turismo).

Constituindo um instrumento novo na polí

tica subjacente ao Plano de Desenvolvimento

Regional, envolve um conjunto de característi

cas básicas relativamente inovadoras: é de na

tureza estritamente regional, pluri-sectorial, a

selecção dos projectos assenta, com maior pre

ponderância, em critérios de selecção regio

nais, e, sendo um sistema para apoio a pequenas

e médias empresas ligadas ao tecido produtivo

regional e local, prevê-se o envolvimento mui

to estreito das associações empresariais. Daí

que a Associação Industrial de Lousada tivesse

sido seleccionada como entidade receptora de

projectos.
O SIR aplica-se, indiferentemente, aos sec

tores daindústria, turismo, comércio e servi

ços, às empresas e serviços de gestão de recur

sos hídricos e resíduos sólidos urbanos. Apoi

ará, igualmente, a transferência de indústrias

do centro para a periferia de núcleos urbanos e

também das zonas mais desenvolvidas do lito

ral para as zonas cobertas pelo SIR. Apoiará,

com especial prioridade, a criação de novas

empresas na indústria e serviços de molde a

fomentar actividades alternativas à agricultura

ou à mono-indústria que favoreçam a animação

das economias locais e a fixação das popula

Os incentivos podem assumir quer a forma

de subsídios, quer a forma mista de subsídios a

fundo perdido e reembolsáveis. Por sua vez, os

projectos a financiar envolvem o investimento

corpóreo, para modernizar as empresas ou criar
novas actividades, ou investimentos de nature

za incorpórea indispensáveis à melhoria da

competitividade e à introdução de inovação nas

regiões desfavorecidas. No entanto, os projec

tos não poderão estar iniciados à data da candi

datura, nem o montante de investimento, em

capital fixo, poderá ser inferior a 20 mil contos,

nem superiora 100 mil contos. O limite mínimo

será, no entanto, de 10 mil contos no caso de

projectos no sector dos serviços, e no caso de

projectos autónomos de natureza incorpórea

(estudos, acções de marketing, design e assis

tência técnica).
Recorde-se quç Lousada inicialmente ficara

excluída deste programa, mas diligências da

Câmara, conjuntamente com Felgueiras e Pa

ços de Ferreira, concelhos também não con

templados inicialmente, permitiram corrigir a

situação e garantir um sistema de incentivos

essencial para a modernização das empresas e

animação da economia local. •

LOUSADA

presidida pelo ministro Mira Amaral, se

encontravam igualmente presentes o

Governador Civil do Porto, Dr. Leite de

Castro, o Presidente da Comissão de Coor

denação da Região Norte, Eng.° Braga da

Cruz, o presidente da Assembleia Munici

pal de Lousada, Dr. Mário Fonseca, o

vice-presidente da Associação de Muni

cípios do Vale do Sousa e Presidente da

Câmara de Paços de Ferreira, Prof. Arménio

Pereira, o Presidente da Câmara de Penafiel,

Eng.° Agostinho Gonçalves, o director do

Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Sousa,

ção de um novo pavilhão, arruamentos, es

coamento de águas pluviais, e redes de tele

fones, de electricidade, saneamento e de

abastecimento de água. No segundo caso,

incluiram-se infra-estruturas de saneamen

to, escoamento de águas pluviais, telefones,

abastecimento de água, assentamento de

guias, execução depasseios e terraplenagens.

O total de investimento realizado aproxi

ma-se dos 750 mil contos, nele se inserindo

a aquisição do património imobiliário (245

mil contos) e a elaboração de estudos e pro

jectos, que rondou os 34 mil contos. Apesar

ções.

Associação Industrial, Governo e Câmara em passo acertado

Eng.° Fernando Moreira, e toda a vereação

da Câmara de Lousada.

De seguida, tomaram posse os novos cor

pos sociais da Associação Industrial para o

triénio 1994/97, que passaram a ter a seguin

te composição:

Assembleia Geral: Presidente - Dr.

Adriano Rafael; 1.° Secretário - Filipe

Henriques; 2.° secretário - Eng.° Matos

Teixeira; Direcção: Presidente - Joaquim

As obras compreenderam, no primeiro e Oficinas da Câmara, num montante de 50

caso, recuperação das instalações, constru- mil contos. •

BOLETIM MUNICIPAL
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Entrevista com o Dr. Adriano Rafael, vereador da Indústria

A dupla vertente do Centro de Negócios

s áreas do Comércio e Indústria (além
do Departamento Jurídico) constituem o
pelouro dojovem advogado Adriano Rafael
de Sousa Moreira, na Câmara de Lousada.
Numa abordagem directa, traça as princi
pais ideias e iniciativas avançadas ao longo
deste mandato. ‘A conclusão das obras de
adaptação na ex-Estofex, os incentivos no
âmbito do novo Quadro Comunitário de
Apoio, as Jornadas Empresariais e a orga
nização da primeira Feira Promocional do
concelho, prevista para o próximo Verão,
foram assuntos abordados, mas é sobre o
Centro de Negócios que recaem as maiores
expectativas.

LOUSADA MUNICIPAL - Que ba
lanço poderá ser efectuado sobre a cria
ção do primeiro parque industrial de
Lousada?

DR. ADRIANO RAFAEL - É, sem
dúvida, o maior investimento efectuado
pela Câmara Municipal. E ainda bem que
o foi porque dele vai resultar para o conce
lho um conjunto de mais valias, directas e
indirectas. Mais valias que se repercutem,
essencialmente, a nível industrial, através
de uma maior produtividade por parte das
empresas, na medida em que aqui vieram
encontrar algumas condições de produção
e uma melhor localização face ao cliente
que as procura.

Por outro lado, também se manifesta
uma mais valia social. De facto, não só se
resolveu o problema de uma série de postos
de trabalho, que estavam em causa se não
fosse encontrada uma solução para as em
presas instaladas na ex-Estofex, como tam
bém se vieram criar condições de trabalho
óptimas para os trabalhadores que até então
laboravam em condições que não eram as
ideais.

O parque industrial permitiu que as
empresas cá instaladas vissem o seu pro
blema resolvido (que, recorde-se, era o
despejo por ordem do Tribunal) e, em si
multâneo, disponibilizou uma série de áre
as, que não estavam a ser ocupadas, para
outras empresas. Houve um processo de
candidaturas, os interessados inscreveram-
se, e, em função desse processo, o parque
atingiu rapidamente uma ocupação de
100%. A lista de espera é muito grande.
Não foi possível satisfazer todos os interes
sados, mas esse sucesso levou a que se
pensasse em novas iniciativas. A primeira
apontou para uma zona que, ainda dentro
do parque industrial, pudesse vir a permitir

a construção de mais pavilhões. E, apesar
das suas características íngremes, foi pos
sível, pelo empenhamento da autarquia,
efectuar as terraplenagens, que estão a de
correr, a partir de um protocolo celebrado
com a Engenharia Militar. Deste modo,
será possível a implantação de mais cinco
indústrias, precisamente recrutadas a partir
da lista de espera.

P - Essa grande procura reitera as
intenções da autarquia para se abalan
çar na criação de outras áreas de
ordenamento industrial?

R - Exactamente. Aliás, o próprio facto
de se constar a existência de uma política
favorável por parte da autarquia à instala
ção de novas indústrias conduz a que, cons

tantemente, se receba na Câmara cartas de
empresas de fora do concelho interessadas
em instalarem-se cá. Assim sendo, foramjá
dados passos concretos para a criação de
uma zona industrial em Caíde. O projecto
encontra-se concluído, já foi apresentado à
Comissão de Coordenação da Região Nor
te (CCRN). Em termos de Plano Director
Municipal esta zona foi consagrada já para
o efeito e, face ao excelente acolhimento
que a ideia está a ter junto da classe empre
sarial do concelho e de investidores exter
nos, penso que, a curto prazo, iremos ter em
Caíde uma zona industrial bem sucedida.
Além disso, poderemos captar para o con
celho sectores diferenciados e que nos fa
çam sair desta situação de mono-indústria,
bem patente na situação de dependência da
maior parte da população activa do sector
de confecções.

P A juntar-se à criação de infra-
estruturas encontram-se também à dis
posição dos industriais novas ajudas no
âmbito do novo Quadro Comunitário de
Apoio. Neste aspecto, o Sistema de In
centivos Regionais constitui um impor
tante incentivo. E a grande oportunida
de para as empresas...

R - A Câmara tem estado atenta a toda
a problemática dos incentivos à indústria. E
necessário que os empresários aproveitem
esta oportunidade única que estamos a vi
ver. O empresário que, tendo condições de
acesso aos incentivos, não o faça, natural
mente irá ficar desfavorecido em relação a
um concorrente que, com os mesmos requi
sitos, acedeu a esses subsídios. Daí haver
uma política autárquica de esclarecimento
junto dos empresários para se candidatarem
a esses incentivos.

O SIR (Sistema de Incentivos Regio
nais), numa primeira fase, não abrangia
Lousada. A Câmara Municipal tomou co
nhecimento do assunto ainda a tempo de
desenvolver um trabalho de modo a evitar
a exclusão do concelho, foram tomadas
várias medidas, foram feitos vários contac
tos, houve um verdadeiro trabalho de bas
tidores, que, felizmente, foi bem sucedido.
Tivemos oportunidade de, cá em Lousada,
aquando do 10 Congresso do Vale do Sousa,
ouvir do senhor Ministro Valente de Oli
veira, em primeira mão, o anúncio de que
Lousada iria fazer parte do SIR. Tratou-se
de uma excelente notícia, em virtude de o
SIR se apresentar como o único sistema
que contempla fundos perdidos para os
investimentos. Daí existir por parte da
autarquia um papel muito importante a
desempenhar no sentido de não se ficar
pela simples congratulação de o município
ter sido integrado, mas, essencialmente, no
sentido da divulgação e da sensibilização
aos empresários. Foi, justamente, nesse
âmbito, que se promoveu a primeira sessão
das l0s Jornadas Empresariais do Conce
lho. ACâmatacolaborou estreitamente com
a Associação Industrial (AIL) nesta inicia
tiva e foi com muito agrado que ouvimos
nesse encontro o presidente da Associação
Industrial anunciar ser esta entidade a
receptora dos projectos candidatos ao SIR.
Ora, de tudo isto há reter o seguinte: a
oportunidade que os empresários vivem

actualmente é única; foi uma luta difícil
conseguir que Lousada fosse abrangida
pelo SIR; e a AIL é a entidade receptora de
candidaturas e com todas as condições para
informar os empresários sobre este sistema
de incentivos. Porconseguinte, háque agar
rar a oportunidade.

P - E que avaliação pode ser feita,
precisamente, da primeira sessão das 10s
Jornadas Empresariais?

R - Tratou-se de uma iniciativa da má
xima importância, mas que não se esgotou
aqui. E necessário que esta ideia germine
numas sessões periódicas, adaptáveis à re
alidade, e que se irão idealizando e progra
mando em função da evolução do tecido
industrial do conçelho, da necessidade dos
empresários, do desenvolvimento dos sis
temas de incentivos.

Para já, foi uma sessão do máximo
sucesso. Abordaram-se os três sistemas de
incentivos prioritários (PEDIP, PROCOM
e SIR), abrangendo os investimentos na
indústria, comércio, artesanato e serviços.
Os empresários aderiram e foi distribuída
documentação útil para uma posterior lei
tura e análise de viabilidade de projectos.

Só que não podemos parar, nem
felicitarmo-nos pelo sucesso. As Jornadas
foram um incentivo para que se faça muito
mais e para que, permanentemente, se tente
sensibilizar os empresários e os potenciais
empresários. E quando falo em potenciais
empresários há um papel muito importante
a desempenhar na formação e na
sensibilização dos nossos jovens porque
existe uma classe potencialmente empresa
rial, que é preciso fazer germinar. Temos
que evitar aquela ideia de que só é empre
sário quem é oriundo de meios empresari
ais. Empresário é quem tiver o gosto pelo
risco, quem tiver ideias novas, quem sentir
vontade de fazer algo. Esse jovem tem de
ser protegido, apoiado, sensibilizado, para
não deixar morrer o seu sonho.

P - A Feira Promocional das Activi
dades Económicas foi recentemente apro
vada em reunião de Câmara. De que vai
constar e o que pretende, concretamen
te, com esta iniciativa?

R - O concelho possui um forte tecido
empresarial de pequena dimensão,
vocacionado para o mercado regional. E é
assim que nasce a maioria das empresas.São
empresas que ficam situadas no interior das
freguesias, dirigem os seus produtos para o
mercado concelhio ou arredores, e têm
dificuldade em ter acesso ao “marketing”.
Apesar de, por vezes, terem óptimos pro
dutos, uma boa organização produtiva e

boa qualidade, não
conseguem vender
com a facilidade que
desejávamos por
que não são conhe
cidas. A ideia desta
Feira Promocional
dirige-se a este tipo
de empresários, in
dependentemente
do seu sector de ac
tividade: comércio,
indústria, agricultu
ra, turismo, artesa
nato, serviços.

O que pretende
mos ? A realização
de uma verdadeira
Feira. Um espaço
em que cada um ten
ta vender os seus
produtos. Por isso,
vamos incentivar as
transacções, em

que, por exemplo, o serralheiro aceita en
comendas, o industrial de mobiliário de
pequena dimensão aceita encomendas, etc.
Mas, além de ser um espaço de transacções,
que poderá, em muitos casos, ser um verda
deiro “5. Miguel”, vai publicitar e tornar
transparente este mercado regional. Será
um local onde as pessoas que ali vão expor
podem aproveitar a ocasião para
comercializarem ao máximo os seus pro
dutos, e, por outro lado, ficarem conheci
das na região, e, com isso, beneficiarem
durante o resto do ano. Vamos elaborar um
guia de expositores o mais exaustivo possí
vel, que constituirá uma informação per
manente para os visitantes que ali se deslo
quem.

O local previsto para esta realização é
no da actual feira quinzenal, que vai sofrer
uma intervenção de fundo, a nível de
arruamentos, escoamento de águas pluvi
ais, etc, Inclusivamente, pretendemos
vocacionar este recinto para outros fins nos
dias em que estiver disponível, nomeada
mente no aspecto de lazer e recreio,
rentabilizando ao máximo as suas
virtualidades.

Quanto à 10 edição da Feira
Promocional, no próximo ano, embora não
havendo ainda datas definidas, pensamos
que deverá durar entre sete a nove dias, e
ser enquadrada com as Festas Grandes, o
que se insere plenamente nos objectivot
propostos, atendendo ao maior afluxo de
visitantes. Estamos já a dar alguns passos,
designadamente quanto à definição do nú
mero de pavilhões, sua efectiva localiza
ção, organização do secretariado, enfim,
toda uma estrutura que é necessário mon
tar, além das obras programadas para o
local.

E evidente que a iniciativa vai compor
tar para a autarquia um esforço financeiro e
humano elevado, mas, estamos certos, que
o sucesso será absoluto.

P - Entretanto, está em curso um
projecto de construção de um Centro de
Negócios. De que se trata, em concreto?

R - Trata-se de um projecto da Associ
ação Industrial, em estreita colaboração
com a Câmara. E um espaço vocacionado
para as empresas de confecções, que dele
poderão retirar benefícios significativos. O
seu funcionamento terá repercussões ma
nifestamente favoráveis para o tecido eco
nómico e social do concelho. E, recorde-se,
54% da população activa encontra-se em
pregada no sector das confecções.

E uma obra que pretende concentrar, no
mesmo local, cerca de 30 indústrias de

confecção, que disporão, cada qual, de uma
área própria de cerca de 100 m2, tendo em
atenção uma dupla vertente. Por um lado,
servirá de posto de venda directa ao consu
midor final. No fundo funcionará como um
grande centro comercial de confecções,
onde a população da região e a população
de outras regiões mais afastadas (que dis
põem de cada vez mais e melhores acessi
bilidades) encontrarão a preços mais aces
síveis as confecções de óptima qualidade
que aqui já são produzidas. Convém
relembrar que Lousada é conhecida como
centro produtor de confecções e é impor
tante apostar nesta imagem. Promover
Lousada como centro produtor de confec
ções só trará vantagens a toda a população.

Uma segunda vertente é o facto de
algumas dezenas de empresas industriais
estarem concentradas no mesmo espaço,
cuja gestão conjunta permitirá promover
internacionalmente este Centro de Negóci
os. A partir daí poder-se-á organizar
deslocações de grandes clientes internacio
nais, que ali terão oportunidade de, simul
taneamente, visitar uma série de empresas,
que lhes poderão mostrar as suas colec

Por outro lado, isto vai permitir locali
zar as indústrias onde há a mão-de-obra, e
assim poderemos ter indústrias de confec
ções em Caíde, Lustosa, ou noutras fregue
sias, que terão a sua secção comercial no
centro. E já não teremos o problema de
existir uma indústria bem estruturada pro
dutivamente, e só porque fica no interior do
concelho, não seja fácil o cliente internaci
onal localizá-la. Evitamos, também a
deslocação da mão-de-obra, evitamos que
as empresas sintam necessidade de se loca
lizarem todas perto do centro e, com isso,
fazerem todos os dias transportes das suas
funcionárias, que acarreta custos para as
empresas e incómodos para os trabalhado
res. Também vai permitir fomentar peque
nas zonas industriais (e a de Caíde será a
primeira a avançar), mas, se houver empre
sários interessados em investir noutros pon
tos do concelho, nomeadamente na área de
Lustosa, onde existe mão-de-obra disponí
vel, e onde já existem áreas de terreno
delimitadas para zonas industriais, a Câma
ra disponibiliza de imediato todos os terre
nos e licenças, de modo a que o empresário
lá se instale, e que, por sua vez, não vai
debater-se com problemas da publicidade e
da “montra” para exibir os produtos.

Como tal, a Câmara está sensível e
empenhada em colaborar na consumaçâo
deste Centro de Negócios.

P - O comércio é, em Lousada, um
sector bastante vulnerável. Como vê o
aparecimento da Associação Comercial,
ao qual a Câmara deu especial atenção?

R - Uma das situações com que me
deparei quando fiquei responsável pelo
pelouro do Comércio e Indústria foi a
inexistência de uma Associação Comerci
al. Nos finais de 1993, tinham sido dados os
primeiros passos para o seu aparecimento,
mas.o processo não tinha sido concluído.
Era importante a sua constituição, não só
para vir a ser um interlocutor da autarquia,
nomeadamente para a divulgação dos in
centivos agora disponíveis para esse sec
tor, mas também como organismo de clas
se, porque está mais próximo dos comerci
antes e mais facilmente dialoga com eles.
Felizmente surgiu um grupo que aceitou o
desafio e liderou a constituição da Associ
ação, pelo que os comerciantes dispõem de
um organismo que irá tentar promovê-los e
informá-los dos recursos disponíveis para
o fortalecimento das suas actividades. •

O projecto da Associação Industrial para a construção de um Centro de
Negócios vai ser desenvolvido em estreita colaboração com a Câmara, O
vereador da indústria, Dr. Adriano Rafael; que também exerce as funções
de secretário-geral da Ali, fala, em entrevista a LOUSADA MUNICIPAL,
da dupla vertente do empreendimento efaz uma restrospectiva dos principais
temas que até agora marcaram o seu pelouro.

será um sucesso.
Para o vereador da Indústria, a 1,0 Feira Promocional

ções.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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COM POUCO mais de meio ano
de vereação, senti necessidade de par
tilhar algumas ideias com todos aque
les que tiverem vontade de usar (e não
perder) algum do seu tempo a ler
sobre assuntos ecológicos que nos
rodeiam.

Num pelouro onde por vezes não é
fácil agir, uma das imediatas e melho
res atitudes a ter é tentar modificar um
pouco os nossos hábitos, atitudes e
conhecimentos sobre a defesa do meio
ambiente. Não pretendo ter aqui uma
posição demagógica, mas sim uma ati

tude o mais consistente e pragmática
possível, podendo contribuir para uma
reflexão premente e atenta sobre estes
assuntos.

Apesar de tardiamente, todos estes
problemas ecológicos que nos apo
quentam chegaram ao nosso país com
bastante força, ajudando a unir uma
grande diversidade de pessoas. Quan
do se faz a cobertura de uma polémica
ambiental não se deve dar poder ao
protagonismo a um grupo de políticos
ou a um grupo de ambientalistas, deve-
se é alertar para um fenómeno social
em que se põe em causa a defesa dos
direitos do cidadão. Isto é importante
perceber pois a grande maioria das
pessoas não tem uma consciência
ecológica profunda, sendo normal
mente “espicaçadas” por alguém,
tendo aqui um contributo fundamen
tal as associações ecologistas que sen
sibilizam, consciencializam e mobili
zam os cidadãos a actuar, tomando
posições para defenderem os seus di
reitos.

Actualmente já não se pode ter só
uma atitude cívica, como não deitar
papel para o chão, não fumar em recin

tos fechados, deitar o vidro no vidrão,
usar gasolina sem chumbo..., mas sim,
de uma maneira global, fazer com que
haja equilíbrio entre a qualidade
ambiental e o desenvolvimento. Pro
vavelmente, no nosso dia-a-dia, não
necessitamos de ter informação
ambiental detalhada, precisamos é de
ter comportamentos interiorizados que
façam com que nós, enquanto cida
dãos, gestores, políticos, homens res
ponsáveis, optemos por uma articula
ção entre qualidade ambiental e desen
volvimento, de modo a reduzir o mais

possível os danos ambientais ineren
tes ao cada vez maior desenvolvimen
to industrial e tecnológico.

O nível de desenvolvimento de uma
sociedade pode-se avaliar pela inteli
gência das suas opções colectivas, atra
vés do uso sensato dos recursos à sua
disposição. É neste sentido que as so
ciedades contemporâneas começam a
encarar o seu desenvolvimento de um
ponto de vista mais lato do que o da
mera inventariação dos vários bens de
consumo de que podem usufruir. As
sim, tenta-se equilibrar as asssimetrias
provocadas pelo seu crescimento des
controlado: ambiente e qualidade de
vida por um lado, e consumismo e
desperdício por outro, mas tendo em
conta sempre uma situação comum - a
poluição.

Na verdade, é a poluição o reverso
da medalha do progresso. À volta dela
a preocupação existe, mas as soluções
rareiam. Por todo o mundo fazem-se
experiências, trocam-se ideias, expres
sam-se intenções, fazem-se leis, mas
na realidade os problemas mantêm-se
ainda com situações bastante
preocupantes. São problemas à escala

mundial e tem dimensões nacionais
que já não são ignoradas.

A situação actual dos resíduos em
Portugal é preocupante. Além da con
taminação dos solos, das águas e do ar
causada pela descarga indiscriminada
de resíduos perigosos, existe a dificul
dade em controlar a situação por falta
de informação e discussão pública do
tema, bem como do pouco apoio dos
cidadãos às soluções redutoras do pro
blema.

Eno sentido de resolvereste impasse
que se torna urgente e fundamental

tomar decisões que viabilizem o con
trole dos resíduos, pondo um ponto
final a uma situação que é séria e não
merece que seja por vezes usada para
promoção e protagonismo por parte de
alguns grupos sociais, nomeadamente
políticos e ambientalistas. É funda
mental não só reduzir a quantidade
global de resíduos, o que se consegue
através do apoio de tecnologias menos
poluentes, como também dinamizar a
valorização desses resíduos pela sua
reutilização e reciclagem. Deve-se tam
bém tratar os resíduos que não caibam
nas soluções anteriores, desintoxi
cando-os, reduzindo a sua perigosidade
e “arrumando-os” em condições
ambientais correctas. Em todo o mun
do já se construíram vários modelos
de tratamento de resíduos, modelos
esses que são cada vez mais aperfei
çoados, eficazes e seguros. Chegou
agora a nossa vez. Esperemos que em
Portugal se possa acompanhar esta
evolução, aproveitando todo o tipo de
experiências nesta área, tornando as
sim o futuro o mais despoluído possí
vel, para bem de todos nós. •

* Vereador do Pelouro da Ecologia

Comentário

Dr. DioRo Fernandes*

Pontos de vista ecológicos

Câmara apela à defesa da higiene pública

Aterro aguarda

financiamento

O VEREADOR do Ambien- biogás ligados a uma válvula

te dirigiu um “forte apelo” aos de drenagem das fossas

munícipes para colaborarem na circundantes e vedação ao longo

melhoria das condições públicas da estrada com rede e malha só-

de higiene, acondicionando o lixo lida.
em sacos plásticos e depositan- As obras, orçadas em 30 mil

do-os apenas nos dias de reco- contos, foram no entanto pertur

lha, que se inicia a partir das 20 badas pelas chuvas, que vieram

horas. danificar os taludes, obrigando à

“Só com uma atitude colecti- sua reposição. A delimitação de

va de cooperação e bom senso é um alvéolo para continuar a as-

possível eliminar os focos de segurar o depósito dos lixos do

poluição e promover a higiene concelho foi igualmente execu

pública” - salientou António tada. No entanto, uma solução

Mesquita, que recomendou à futura nesta matéria passa, me-

colocação correcta do lixo nos vitavelmente, pelo agrupamento

contentores, “evitando a trans- dos municípios de Lousada,

formação daqueles locais em Felgueiras e Paços de Ferreira,

mini-lixeiras,comoquasesevem cuja candidatura para a constru

tornando usual.” ção de um aterro sanitário co-

“As freguesias conhecem as mum foi já remetida para even

datas de passagem do carro do tual financiamento.

lixo pelo que a população apenas Aliás, o estudo das caracterís

deverá depositá-lo nesses dias e ticas desta importante infra-es-

à hora mais próxima possível da trutura conheceu mais um

passagem” - apelou aquele res- contributo com a deslocação a

ponsável, que sublinhou ser im- França, no mês de Outubro, de

possível à autarquia ou a qual- António Mesquita, que, com

quer entidade, sozinha, garantir outros responsáveis, contactou

a defesa do ambiente, sem a “co- com a experiência da cidade de

laboração permanente” das po- Saint-Étiènne.
pulações. A exposição dos equipamen

“Só com a entreajuda de uma tos numa feira vocacionada para

comunidade activa e responsá- o sector e o contacto com a sua

vel na defesa das suas próprias aplicação prática constitufram

condições de vida será possível “uma montra interessante sobre

transformar Lousada num con- as novas tecnologias e equipa

celho melhor, mais agradável e mentos no tratamento das águas

mais limpo” - concluiu, de consumo, lixiviantes e resi

Entretanto, entraram na fase duais, na recolha e eficácia do

final, com conclusão até ao fim tratamento dos lixos e no apro

do ano, os trabalhos de recupera- veitamento do biogás” - referiu o

ção da lixeira de Lustosa, que vereador do pelouro a

compreendem o levantamento e LOUSADA MUNICIPAL, que

transporte dos resíduos da zona salientou a triagem prévia dos

envolvente, extinção de fogos, lixosparaposteriorcompactação.

construção de taludes de modo a Foi possível ainda encontrar um

permitir a evacuação das águas dos aterros já encerrados, sobre

pluviais, cobertura final dos de- oqual foi construído um moder

tritos sobre uma superfície do no campo de golfe, pelo que o

aterro, uma fossa periférica para impacto ambiental de aterros

desvio de águas pluviais, cons- deste género é absolutamente

trução de poços de captação de irrelevante. •
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“... fazer com que haja equilfbrio entre qualidade ambiental e desenvolvimento”
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TODOS OS pontos da última Assembleia

Municipal de Lousada, realizada em 30 de Setem

bro, foram aprovados por unanimidade à excep

ção da criação da derrama, que registou apenas

uma abstenção.
O lançamento de uma derrama de 10% sobre

a colecta do IRC e a fixação em 1 ,3 da percenta

gem de contribuição autárquica sobre os prédios

urbanos foramjustificados pela Câmara pela pers

pectiva de, no próximo ano e seguintes, ser reali

zado um importante investimento, cujo montante

terá, necessariamente, de ser assegurado pelas

respectivas receitas. Insere-se, por outro lado, na

indicação fornecida pelo próprio ministro do Pla

no, ao apontar a necessidade de as autarquias

gerarem as suas próprias receitas, tendo em conta

as obras a que se propõem executar.

Entretanto, com as candidaturas recorrentes

da disponibilidade financeira do PRONORTE,

foi possível incluir os arranjos urbanísticos de

fronte aos antigos Correios e à antiga sede da

COPAGRI, cujos custos foram elevados. Para

que não seja a autarquia a suportá-los integral

mente, e porquanto os fundos comunitários apre

sentam uma taxa de 70% de comparticipação,

justifica-se que as verbas sejam arrecadadas em

proveito do concelho, até porque foi ele mesmo

quem inicialmente as suportou. Neste contexto, o

plenário aprovou a 2•a fase (trabalhos a mais) da

pavimentação e beneficiação dos arruamentos

centrais da vila.
Os deputados votaram também a construção

do reservatório de Lodares, candidatura já apro

vada pelo PRONORTE, e prevista no projecto de

abastecimento de água ao sul do concelho, a partir

das captações no rio Tâmega. A comparticipação

é de 70% e, de acordo com o Presidente da

Câmara, Dr. Jorge Magalhães, “urge avançar

com a obra o mais rapidamente possível para

depois se proceder ao fornecimento domiciliário

nas freguesias abrangidas”.

A Assembleia deliberou favoravelmente so

bre o regulamento de atribuição da numeração

dos prédios, uma das medidas classificada como-

“das mais necessárias no quotidiano da área urba

na”. O Dr. Jorge Magalliães considera mesmo

“não se justificar que um centro urbano como

Lousada não possua ainda a numeração dos pré

dios, com as complicações daí decorrentes”.

Foi igualmente aprovada a alteração ao regu

lamento de trânsito, que se prende com a defini

ção das novas paragens dos transportes públicos.

“Com a delimitação precisa das paragens dos

autocarros, evita-se várias situações de conflito e

contribui-se para a maior fluidez do trânsito” -

observou o presidente da edilidade.

Finalmente, foi aprovada a adjudicação por

ajuste directo a manutenção da fonte cibernética.

Após terminado o prazo que o contrato previa

para a sua manutenção, impõe-se que o seu fun

cionamento prossiga sem perturbações. A pro

posta camarária, que o plenário ratificou, vai no

sentido de encarregar a firma da implantação do

equipamento electromecânico continuar a asse

gurar a correspondente manutenção.

Entretanto, antes do final do ano, a Câmara vai

introduzir alguns melhoramentos, aumentando

as potencialidades da fonte, no aproveitamento

dos dinheiros comunitários já previstos, enqua

drados nos arranjos urbanísticos dos arruamentos

centrais da vila.

Semáforos na vila
VAI SER instalada sinalização luminosa no

cruzamento defronte à Câmara. Uma candida

tara para financiar este projecto, orçado em

cerca de cinco mil contos, foi, entretanto, ela

borada e remetida para as entidades competen

tes. O objectivo é descongestionar o tráfego,

habitualmente problemático naquela conflu

ência, e aumentar as condições de segurança de

veículos e peões.

investimento que vai ultrapassar os 50 mil contos.

O pavilhão, de grandes dimensões, vai albergar

também o parque de viaturas. Em local contíguo

avançam, igualmente, as obras para a instalação

de uma bomba de gasóleo, que passará a abaste

cer a frota municipal.

Melhor luz pública
VÁRIOS QUILÓMETROS de iluminação

pública foram já efectuados pela EDP desde o

início do mandato do actual executivo, a que não

alheio o empenhamento do vereador do sector,

Prof. José Santalha. Silvares, Nogueira, Alvarenga

e Lodares foram freguesias abrangidas por esta

intervenção, prevendo-se noutras próximos de

senvolvimentos.

Ornamentações de Natal
À SEMELHANÇA dos anos anteriores, a Vila

irá apresentar música e ornamentações durante a

quadra natalícia, sendo o objectivo desta medida

da autarquia a animação do centro urbano. Os

comerciantes das artérias contempladas serão

chamados a colaborar, prevendo-se a melhor co

operação. Uma reunião preparatória vai, entre

tanto, decorrer com o presidente da Associação

Comercial, Joaquim Valiflas.

por aspersão, prevista para os canteiros da
Praça D. António Meireles, junto ao Posto de
Turismo. A medida será progressivamente ex
tensiva a outros locais, numa aposta pela fun
cionalidade e libertação de mão-de-obra, para
além do aspecto estético que lhe está associada.
Entretanto, os jardins continuam a conhecer
uma permanente atenção, sendo de salientar a
intervenção procedida junto à Escola Secundá
ria e na zona envolvente ao Pavilhão
Gimnodesportivo. Por outro lado, foi procedi
do ao desbaste das árvores junto ao Estádio
Municipal. Tratando-se de uma medida recla
mada há vários anos, foi recebida com muito
agrado pelos dirigentes da Associação
Desportiva de Lousada e, de um modo geral,
por aqueles que habitualmente frequentam
aquelas instalações desportivas. •

Editorial
Aprovadas todas as propostas da Câmara

Unanimidade na AssembleiaDr. Jorge Magalhães

Terreno
das piscinas

JÁ TEMOS acordado com o Dr. Jorge

Neto a cedência do terreno para a constru

ção das piscinas, bem como para o campo de

treinos. Aliás, para este, as terraplenagens

arrancarão logo que possível. No tocante às

piscinas, orçadas em mais de 300 mil con

tos, serão comparticipadas em 75% pelo

PRONORTE, com candidatura já aprovada,

pelo que estamos decididos a avançar com

as obras, cuja execução se prolongará por

entre um ano ou ano e meio.
No que respeita aos terrenos, é cedido à

Câmara um espaço de 18 mil m2 para o

campo de treinos e piscinas e outra parcela

de 4 mil m2 no loteamento da Boavista para

a construção da escola primária e pré-primá

ria de Silvares. Como compensação, a Câ

mara assume a execução de infra-estruturas

ainda por realizar no Loteamento da Boavista

(exceptuando-se as infra-estruturas eléctri

cas), obriga-se a executar o pavimento de

uma baía de estacionamento em Arcas-Boim

com cerca de 200x2 metros, e a proceder ao

arranjo de passeios e jardins no prédio em

fase de acabamento no Campo das Tílias,

contíguo ao antigo edifício da COPAGRI.

Foi um negócio excelente. A Câmara

não terá de dispor de dinheiros a curto e a

médio prazo, porquanto será possível efec

tuar as obras em questão por administração

directa, que se revelarão pouco onerosas em

função do valor dos terrenos. Estamos satis

feitos porque resolvemos um problema que

há muito se arrastava sem o dispêndio de
grandes montantes, ainda para mais consi

derando a excelente localização, que, por se

tratar de uma zona privilegiada, os preços

são habitualmente elevados. Como tal, te

nho de salientar o espírito de colaboração,

de abertura e de desprendimento patenteado

pelo Dr. Jorge Neto e seus familiares, que se

mostraram inexcedíveis neste negócio, efec

tivamente merecedores do nosso aplauso.•

: -‘.

--‘ À

Potencialidades da fonte vão ser aumentadas

Armazéns avançam
OS ARMAZÉNS e Oficinas da Câmara, em

construção no Parque Industrial, deverão estar

concluídos até ao fim do corrente ano, num

Rega por aspersão
A MELHORIA das condições de rega dos

jardins acaba de conhecer um importante

contributo, com a instalação do sistema de rega

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL
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Um vida à causa musical

Câmara e Assembleia louvam
Candidaturas
ao Pronorte

AS PRIORIDADES das candidaturas ao PRONORTE

A CÂMARA e a Assembleia

Municipal de Lousada aprova

ram, por unanimidade, por oca

sião do Dia Mundial da Música,

um voto de louvor ao Sr. Rodrigo

Fernandes pelo contributo que
tem dado ao longo de toda a sua
vida para o enriquecimento do
património cultural do concelho

como compositor, executante e
dirigente da Banda de Lousada.

Rodrigo Fernandes nasceu
em 1916 na freguesia de No

gueira e reside em Cristelos.
Desde sempre manifestou uma

notável vocação pela música,
sendo, ainda hoje, um elemento

preponderante da Associação de
Cultura Musical de Lousada,
organização onde a filarmónica
se encontra integrada desde

1975.
Se há pessoa com amor à sua

terra, testemunhada em diversas

circunstâncias, mas eternamen

te presente na manifestação ar

tística, ela é, inequivocamente,
o sr. Rodrigo Fernandes.

Dos seus joviais 83 anos, 63
são de vivências na Banda de

Lousada, onde, como executan
te, contramestre, funcionário e
compositor se tem destacado
pelo seu saber, disponibilidade,

dedicação, entusiasmo e bom
humor. Éjá um mito desta filar
mónica, fundada em 1855, e é

com grande zelo que ainda hoje

se levanta para diariamente exe

cutar tarefas várias ligadas à

música do seu coração.
Vários dos seus 12 filhos e

alguns dos seus muitos netos

lhando. É autor, entre outras, de
“Costa, Silvae Companhia”, “Os
Patrões”, “O Lousadense”, “Os
Carvalheiras” (em homenagem
a outra família dedicada) e “O
Vale do Sousa”, peças interpre
tadas por várias filannónicas do
país.

O êxito mais rotundo foi al

cançado com “O Lousadense”.
Além de ter já sido interpretado
pela prestigiada Banda da Ar-

mada, mereceu honras de difu

são na Rádio Globo, do Brasil.
Contudo, a consagração ficou
reservada para a 1985, altura em
que, na cidade de Estugarda, na

Alemanha, a Banda de Lousada
conquistou o 1° lugar num festi
val que reuniu 220 bandas de
todo o mundo.

Como que em recompensa
pela impossibilidade, naocasião,
de ali se deslocar, viria, no en
tanto, a integrar a comitiva que,
em 1991, se apresentou na mes
ma cidade, num programa de
promoção do vinho do Porto.

A Alemanha foi, de resto,
mais uma etapa no itinerário
musical deste sempre j6vem
melómano, que, com o seu agru
pamento,já se havia deslocado à
Espanha e à França, para além
das comemorações do Dia de

Portugal na Suíça, já em 1992,

sem esquecer as inúmeras pre
senças pelos mais variados lo
cais de Portugal. É no Minho,
porém, que deposita todo o seu

encanto...
Hoje, como ontem, Rodrigo

Fernandes é um sinal vivo e lú

(Programa Operacional da Região Norte) do próximo

ano foram definidas pela Câmara, nelas se incluindo a
construção das piscinas municipais e do auditório. O Dr.
Jorge Magalhães salientou que “em função da enverga
dura e importânciade ambos os projectos, da receptividade
demonstrada pelo gabinete coordenador daquele progra
ma operacional e pela Comissão de Coordenação da
Região Norte”, ambos os empreendimentos poderão co
nhecer um importante desenvolvimento no decurso do
próximo ano.

Quinta das Pocinhas
FOI APROVADO o estudo urbanístico da Quinta das

Pocinhas para, a curto prazo, as obras arrancarem através

da execução das diferentes infra-estruturas, nomeada
mente redes de água, telefónica, de electricidade e de
saneamento. O Presidente da Câmara anunciou entretan
to o aproveitamento do estudo para atrair a zona
circundante, manifestando-se esperançado que a aborda
gem junto dos proprietários seja “coroada de êxito”.
Trata-se de rendibilizar uma zona com características
específicas para a valorização da área urbana, na qual irá
ser acentuada a criação de espaços verdes, que, com uma
sugestiva praceta central e passeios largos, vai transfor
mar aquele local num espaço acolhedor.

Entretanto, a Câmara aprovou a elaboração dos planos
de pormenor da zona do parque industrial e de urbaniza
ção da freguesia do Torno.

Melhores
arruamentos

A AVENIDA dos Combatentes da Grande Guerra e a
Rua Visconde de Alentém têm sido palco de diversas
beneficiações, onde se inclui a execução de passeios,
infra-estruturas eléctricas, escoamento de águas pluviais
e redes de água e saneamento, confirmando-se, deste
modo, a extensão deste tipo de melhoramentos para
zonas periféricas da vila. Até ao final do ano as obras
ficarão concluídas. +

Água:
reservatório
em Lodares...

A LIGAÇÃO entre os reservatórios
de Penafiel e Lousada encontra-se com
pletamente acabada pelo que brevemente
estarão criadas as condições para a cele
bração do protocolo com a Câmara de
Penafiel, tendo em vista o fornecimento
da água a partir das captações do rio
Tâmega. O reservatório de Lodares, que
vai assegurar o abastecimento àquela fre
guesia, foi entretanto adjudicado à em
presa “Annando Ribeiro” e os trabalhos
vão arrancar logo após a recepção do
visto do Tribunal de Contas para termina
rem dois meses depois. O depósito, com
capacidade de 800 metros cúbicos, ficará
dividido em duas células iguais.

... desinfecção

em Santo Estêvão...
VAI SER, dentro de dias, procedida à

instalação, no reservatório de Barrosas-San
to Estêvão, de um moderno sistema de de
sinfecção da água que abastece esta fregue
sia. O equipamento assume características
idênticas ao aplicado, em Março passado,
nos reservatórios do Loreto, que veio a
permitir a satisfação total das exigências de
potabilidade da água fornecida à população
da vila. -

execução do empreendimento, cujo estudo
se encontra já bastante adiantado, tomará
em consideração o furo do fontenário exis
tente naquele aglomerado, e implicará a
construção de um reservatório para a garan
tia do fornecimento em períodos críticos.
Entretanto, em Cristelos, vai ser substituída
a conduta que actualmente serve o aglome
rado do lugar da Costa Verde, numa obra
que será acompanhada pelo prolongamento
da rede de saneamento.

... na escola
de Cristelos...

A ESCOLA primária e jardim de infân
cia da Sede n° 2, em Cristelos, passou, a
partir de 17 de Outubro, a ser abastecida
pela água da rede pública, viabilizando,

tório. Dado o poço aberto no logradouro ter
secado dois dias antes, a Câmara imediata
mente deu resposta às dificuldades surgidas,
destacando uma equipa de trabalhadores,
que, durante o fim-de-semana, procedeu à
instalação subterrânea de um ramal, a partir
da conduta da Rua de Santo André.

e intervenção
em fontenários

A CÂMARA procedeu, recentemente,
a limpezas e beneficiações de fontenários
nas freguesias de Spusela (Moreira) e Caíde
(Estação e Leira). ‘nterveio, igualmente, na
resolução dos problemas causados pelo
aluimento de uma mina em Figueiras, atra
vés da entubação da água. Apesar de peque
nas obrâs, vieram traduzir-se na melhoria
das condições dos utilizadores.

Aumenta rede
de saneamento

A REMODELAÇÃO da rede de sane
amento na Rua do Tojeiro vai terminar
com diversas operações de soldadura, fin
das as quais a Câmara transferirá os traba
lhos para a ligação da estação de trata
mento do Bairro Dr. Abílio Moreira ao
colector geral, que receberá também os
efluentes da zona do Loreto Enquanto
isto, foram expedidas cartas individuais a
todos os residentes abrangidos pela rede
da vila e da Senhora Aparecida para pro
cederem às respectivas ligações
domiciliárias. Por outro lado, encontra-se
orçamentada a execução do saneamento
no loteamento de Romariz em Meinedo,
numa exteiisão de 1800 metros. Os
efluentes das mais de três dezenas de
habitações seguirão para fossas tri
compartimentadas e poço sumidouro. +
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Rodrigo Fernandes

Sr. Rodrigo Fernandes ladeado por Jaime Peixoto, maestro
Alberto Vieira e pelo Dr. Mário Fonseca, em 1993.

foram também executantes. O
filho mais velho, Salvador Vieira
Fernandes, foi inclusivamente
maestro durante largos anos,
ocupando-se, agora, da direcção

artística do Orfeão dos Profes
sores de Lousada e da animação
de alguns coros litúrgicos.

Mas é como compositor de

mérito que o sr. Rodrigo
Fernandes se, foi, igualmente,
evidenciando - e a terra se orgu

cido, testemunha de determina
ção e de coragem, exemplo per

manente de seriedade, de com
petência e de serviço, modelo de
desinteresse e de entrega a uma

causa nobre, bela e justa.

Os votos de louvor, aprova

dos por todos os membros do PS

e do PSD no executivo camará
rio e na Assembleia Municipal,
são o reconhecimento disso mes
mo.•

Pias, está a ser estudada pela Câmara. A nomeadamente, o funcionamento do refei

abastecimento
em Pias...

A CONSTRUÇÃO de uma rede
domiciliáriade água no lugar da Oitava, em

LOUSADA
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Combate à pobreza
O PELOURO de Acção Social da

Câmara, dirigido pela Pro? Lígia Ri
beiro, tem desenvolvido um importante
trabalho no combate à pobreza, procu
rando, prioritariamente, proporcfonar
condições de habitação condignas aos
mais desfavorecidos. Assim, entre ou
tros apoios, foram cedidos os materiais
necessários para a construção ou am
pliação de habitações nas freguesias de
Cristelos (dois casos), Pias (dois ca
sos), Meinedo (dois casos), Aveleda e
Silvares. Além disso, encontram-se em
fase adiantada os estudos para a resolu
ção de casos idênticos em Macieira,
Caíde, Sousela e Santa Margarida. Por
outro lado, a autarquia está a apoiar a
educação de quatro crianças filhas de
toxicodependentes. De referir que o
trabalho é realizado em perfeita articu
lação com as técnicas de Serviço Social
do concelho e com os diversos presi
dentes de Junta.

Apoio ao deficiente
A CONSTITUIÇÃO de um núcleo

concelhio de apoio ao deficiente vai ser
uma realidade no nosso município.
Vários contactos foram já empreendi
dos, prevendo-se para dentro de dias
uma reunião preliminar para o arranque
daquela estrutura. Um encontro, opor-

tunamente mantido, com a presidente
do núcleo de Paredes da Associação
Portuguesa de Deficientes, Dra Helena
Pinto, permitiu confirmar o interesse da
aproximação a este agrupamento, bem
como a definição de algumas iniciati
vas a levar a cabo. De entre elas poderá
estar o lançamento de um livro da auto
ria de um cidadão deficiente, numa
sessão que poderá vir a constituir a
apresentação pública do programa de
acção a desenvolver.

Projecto Vida
“ASSOCIAÇÃO ACORDAR para

a Vida em Lousada” é a designação do
núcleo concelluio do Projecto Vida, já
constituída por escritura pública no
passado dia 18 de Maio. As suas linhas
orientadoras e objectivos gerais são
conhecer a problemática da toxicode
pendência no concelho, promover e
dinamizar socio-culturalmente a popu
lação toxicodependente, promover a
valorização profissional e inserção no
mercado de trabalho de jovens
toxicodependentes e introduzir centros
de tratamento com vista à desinto
xicação. Candidaturas a apoios no âm
bito da prevenção primária e terciária,
bem como à “Iniciativa Europeia de
Prevenção da Delinquência Urbana e
da Reinserção Social de ex-Delinquen
tes” foraminiciativas entretantojá avan

çadas pela Direcção, presidida por Jai
me de Oliveira Ferreira.

Subsídios
POR PROPOSTA do vereador Dr.

Diogo Femandes foi atribuído um sub
sídio de 25 contos ao Voluntariado do
Centro Hospitalar do Vale do Sousa. A
Liga dos Combatentes, Núcleo de
Penafiel, recebeu uma comparticipação
do mesmo montante. Entretanto, o
executivo camarário deliberou apoiar
o Núcleo de Lousada da Cruz Verme
lha Portuguesa com um subsídio de 250
contos, e a Liga Contra o Cancro, com
90 contos.

Hepatite B
VAI SER concedida a oportunidade

de os funcionários da Câmara ligados à
recolha do lixo serem vacinados gratui
tamente contra a Hepatite B. A propos
ta, subscrita pelo vereador da Saúde,
Dr. Diogo Fernandes, foi recentemente
aprovada em reunião do executivo. De
acordo com o proponente, aquele gru
po de funcionários constitui “um dos
grupos de indíviduos com grande pro
babilidade de se infectarem com o ví
rus”, pelo que a medida se justifica, e
que incluirá uma sessão de esclareci
mento orientada, em princípio, por um
médico do Centro de Saúde. •

LOUSADA

Principais obras efectuadas
pela Lamara nas freguesias
Barrosas - Santa Eulália

— Início da abertura entre Penabesteira e a EN
— Pavimentação do caminho da Seara
— Pavimentação do arruamento no lugar do Baixinho

Nogueira, Macieira, S. Miguel e Alvarenga
— Pavimentação do caminho de Linhares, que liga a freguesia de Alvarenga

a Macieira e passa por Nogueira e S. Miguel

Figueiras/Covas
— Pavimentação do caminho entre o lugar do Sol (Figueiras) e Costa

(Covas)

Cernadelo
— Pavimentação do caminho do lugar do Cruzeiro

Meinedo
— Pavimentação de caminho no lugar de Santa Catarina

Trabalhos executados pela Engenharia Militar

Silvares
— Rectificação e alargamento do caminho entre a Quinta de Vila Meã e

Mós
— Rectificação e alargamento entre Mós e Ranhó (Ordem)

Ordem
— Abertura do acesso ao futuro ponto de água, na Ranhó

Barrosas - Santo Estêvão
— Rectificação e alargamento entre o o cemitério e a Estrada Municipal

562
— Rectificação e alargamento do caminho entre a EM 562 e Relógio

(Lustosa)

Lodares
— Abertura do caminho entre as Quintãs e o cemitério
— Abertura do caminho no lugar do Sol (entre o posto de transformação e

a estrada municipal para Boim)

Trabalhos executados em colaboração com as Juntas

Caíde de Rei
— Pavimentação no lugar da Boavista
— Pavimentação no lugar de Hortezelo
— Pavimentação (a cubos) no lugar da Leira

Aveleda
— Pavimentação a betuminoso entre Bouça da Pedra e Banimau

S. Miguel
— Pavimentação do troço restante do caminho no lugar do Cruzeiro

Nogueira
Pavimentação em Recemonde

Figueiras
— Pavimentação no lugar da Plaina

Alvarenga
— Pavimentação no lugar de Montegilde

Lodares
— Pavimentação entre Silvosa e Bustelo
— Pavimentação da parte restante do caminho entre SilvosalJuía e Boim

Lustosa
— Recarga sobre o pavimento no lugar de Bouça Cova

Meinedo
— Pavimentação da Rua Amarela, em Romariz

— Construção de anexo para lenha e coberto da entrada da escola de
Romariz

Boim
— Pavimentação de parte do caminho da ArroteialS. Jorge

Barrosas - Santo Estêvão
— Pavimentação no lugar da Bufareira

Sousela
— Pavimentação do acesso à CRACS

Silvares

/

— Conclusão da escola primária de Mós e início dos trabalhos para
transformação da escola antiga em jardim de infância. •

A EXECUÇÃO do protocolo com o Regimento de Engenharia de Espinho tem permitido levar a cabo um
conjunto de obras, designadamente aberturas e rectificações de caminhos, em praticamente todas as
freguesias. Entraram, assim, em fase de resolução alguns problemas pendentes, que as Juntas pretendiam
dar satisfação. Os trabalhos em curso estão a redundar num êxito absoluto porquanto, com custos
indiscutivelmente menores aos praticados no mercado das empreItadas, está a ser possível melhorar

substancialmente a rede viária e, deste modo, promover o desenvolvimento global do município.

BOLETIM MUNICIPAL
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posto de turismo, em construção na Praça D.
António Meireles, deverá ficar concluído até ao
final do ano. Trata-se de uma infra-estrutura que
vai funcionar como potenciador do desenvolvi
mento turístico do concelho, cuja política está a
der delineada numa perspectiva regional, no âm
bito da Associação de Municípios do Vale do
Sousa. Por outro lado, no contexto da
ADERSOUSA, agrupainentointennunicipalcons
tituído por Lousada, Felgueiras e Paços de Ferreira,
estão a ser desenvolvidos estudos aprofundados,
no sentido de serem rentabilizados os apoios pre
vistos no Projecto LEADER.

A vereadora Pror Lígia Ribeiro anunciou que,
entre as candidaturas a apresentar, estará a cons
trução de um hipódromo na freguesia de Macieira,
excluída que está a hipótese da piscina fluvial,
dado o elevado índice de poluição no rio Sousa.

O LEADER (Ligações Entre Acções de De
senvolvimento das Economias Rurais) é um pro
grama da União Europeia, criadb em Março de
1991, sendo gerido em Portugal pela Direcção-
Geral de Agricultura. Surgiu da necessidade de
salvaguardar o futuro das áreas rurais, que repre
sentam mais de quatro quintos do território da UE
e cerca de um terço da sua população. A maioria
destas zonas encontra-se em desvantagem, nome
adamente quando em comparação com zonas ur

banas em termos de nível de vida, oportunidades
de emprego e equipamentos sociais.

O LEADER prevê para a nossa região um
investimento de 1,3 milhões de contos, pelo que
vai exigir ideias e projectos, abrindo-se as portas
para que a agricultura, o espaço rural, actividades
afins e ofícios tradicionais fiquem melhor apetre
chados.

Recorde-se que a Câmara, a COPAGRI e a
Associação Industrial passaram, recentemente, a
integrar os corpos sociais da Associação Terras do
Sousa.

O concelho vai, entretanto, ser incluído na
projectada Rota dos Vinhos Verdes e na Rota do
Românico, iniciativas integradas no seio da
ADETURN (Associação para o Desenvolvimen
to do Turismo na Região Norte), da qual a
ADERSOUSA é membro.

A Rota do Românico consiste no cumprimento
de um itinerário com os vestígios mais importan
tes e peculiares deste estilo arquitectónico, seu
enquadramento histórico para fins promocionais,
limpeza dos monumentos, melhoria do seu
enquadramento paisagístico e utilização de sinali
zação adequada. As igrejas de Meinedo e de
Aveleda e a ponte de Vilela são exemplares que,
no nosso concelho, poderiam ser referenciados.
Outra proposta em estudo é a Rota Pré-histórica.

A Ronda Terras Verdes encontra-se igualmen
te em análise, tratando-se, neste caso, de cumprir
um itinerário de maior beleza paisagística, conju
gado com os aglomerados populacionais mais
genuínos, rurahnente preservados, e utilizando o
ciclo das colheitas, os usos e os costumes como
pólo para visitas sugeridas: vindimas, matança do
porco, feitura do pão, festividades e jogos tradici
onais, a que se associaria o assinalar de casas
típicas, como tascas e tabernas, para provas de
produtos regionais.

A Rota do Vinho Verde comprenderia um
roteiro com as principais quintas produtoras, com
referências históricas à origem das casas, amostra
dos sistemas de produção, prova de vinhos e
aproveitamento dos espaços envolventes para
passeios pedestres.

Numa região que denota alguns problemas de
alojamento, tanto em quantidade como em quali
dade, há o reconhecimento dos responsáveis em
impulsionar num futuro próximo o agro-turismo.

Por outro lado, a realização de um vídeo sobre
a região e outras campanhas de dinamização turís
tica estão também previstas para breve,
entroncando num plano geral de actuação entre
tanto elaborado por Marco Rebelo e Miguel
Precioso, que cumprem na Associação de Municí
pios do Vale do Sousa o estágio do Curso Superior
de Turismo, do Instituto Politécnico de Viana do
Castelo. Um conjunto de levantamentos foram já
efectuados, constituindo uma importante recolha
de elementos na estratégia de promoção do Vale
do Sousa.

No tocante ao posto de turismo, o seu funcio
namento vai ocorrer a partir do primeiro trimestre
do próximo ano, em horário alargado aos fins-de-
semana, estando prevista a exposição e venda de
artigos característicos do artesanato regional. •

Com viagens à Inglaterra
e ao Parlamento Europeu

Jovens premiados
SEIS JOVENS do concelho foram premiados

pela Câmara com uma visita ao Parlamento Euro
peu, realizada na última semana de Outubro.

José Carlos Martins Moreira, Cláudia Alexan
dra Sampaio Ferreira de Bessa, Maria Helena Pei
xoto Gonçalves de Vasconcelos, Rui Manuel Sousa
e Silva, Anabela Cristina dos Reis Moreira e Ale
xandre Manuel Navarro Oliveira Ribeiro (este em
substituição de Rui Miguel Valinhas Gomes dos
Reis) obtiveram esta oferta singular em consequência
da participação na prova orgarnzada pela autarquia,
no Verão passado, para a escolha do jovem
lousadense na estada de uma semana na Inglaterra.
Os candidatos realizaram um trabalho escrito su
bordinado ao tema do 80 Seminário Europeu da
Juventude - “Criar a democracia na Europa após o
Tratado de Maastricht” - que foi analisado por uma
entidade especialista em assuntos europeus, que
proclamou a peça da autoria de Rui Valinhas dos
Reis como a melhor estruturada. No entanto, e com
o fim de premiar o esforço dos restantes concorren
tes (cujos trabalhos também eram de bom nível), a
Câmara, por intermédio da vereadora da Juventude,
pror Lígia Ribeiro, envidou todos os esforços para
a realização de outra visita, desta feita ao Parlamen
to Europeu.

Os contactos desenvolvidos junto do Grupo
Parlamentar do Partido Socialista foram coroados
de êxito e os participantes partiram de Lisboa no
passado dia 22, seguindo por Montemor, Badajoz,
Madrid e Saragoça, onde pernoitaram. No dia ime
diato seguiram para Le Perthus e Valence, onde
voltaram a ficar alojados, após o que prosseguiram
para Genebra (Suíça), com visita ao Lago e ao
Palácio das Nações, Colmar e Estrasburgo, onde
cumpriram os principais dias do programa. De
facto, aqui, tiveram uma recepção nos Paços do
Concelho, tendo-lhes sido ainda proporcionadauma
visita guiada, em que se incluiu uma deslocação ao
antigo campo de concentração. No Parlamento
Europeu, foram recebidos pelos deputados portu
gueses e tiveram oportunidade de contactar com
esta importante instituição comunitária.

O regresso incluiu uma passagem por Paris, com
visitas à cidade e aos principais pontos turísticos,
designadamente ao Museu do Louvre e à Catedral
deNotreDame.

A viagem, realizada em autopluman, incluiu
estadia em hotel e pequeno almoço no circuito, e,
em Estrasburgo, diária completa. A autarquia asse
gurou o transporte até à partida, em Lisboa, e de
regresso, desde Coimbra, onde a comitiva, que
provinha de San Sebastian, Valladolid e Vilar For
moso, se desmembrou.

Entretanto, Rui Valinhas dos Reis, que não pôde
deslocar-se devido a compromissos escolares na
Faculdade de Direito de Coimbra, congratulou-se
com a sua estada na Inglaterra, manifestando con
vicção de que esta iniciativa se insere “numa nova
etapa de investimento najuventude” protagonizado
pela Câmara de Lousada. Agradecendo, de um
modo particular, à vereadora do pelouro, o jovem
vencedor do concurso classifica “a simpatia e inte
resse demonstrados na recepção” de que na Câmara
foi alvo numa perspectiva de “humanização em
relação à burocracia desenfreada, infelizmente ine
rente à maioria das autarquias locais”.

Rui Miguel Valinhas dos Reis considerou que o
seminário em que participou nos arredores de Lon
dres “foi bastante valorizado pela qualidade dos
oradores convidados”, e salientou a visita à capital
britânica, cidade “imbuída num misticismo difícil
de descrever”. +

As novas rotas do turismo
A promoção turística do Vale do Sousa está na ordem do dia. Há ideias
concretas e os trabalhos começam a avançar. Em Lousada, oposto de turismo
conclui-se até ao fim do ano, enquanto que, em Macieira, um projecto de
hipódromo começa a ganhar corpo. As Rotas do Românico e do Vinho Verde
são as últimas novidades para uma região quejá não é o que era.
E oLEADER dá uma ajuda.

O ARTESANATO do concelho em geral e a tecelagem do linho em particular t&n conhecido uma importante divulgação, através da

presença em variados certames realizados em diversos pontos do país. A foto dá conta de um pormenor na Agrival, em Penaflel, mas há

a registar particapações na Foz do Douro, em Montemor-o Velho, Vila Nova de Poiares e Águeda, onde aqui várias escolas manifestaram

um interesse especia1 Os Cavaquinhos de Macieira animaram uma das noites desta edição da Expo-RegWies.

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL



município 10 NOVEMBMO1994

O SECRETÁRIO de Estado da Educação

e Desporto, Dr. Castro Almeida, cancelou a

deslocação ao nosso município prevista para

o passado dia 12 de Outubro, mas há a expec

tativa de o convite formulado pelo presidente

da Câmara ser satisfeito durante o mês de

Novembro.

Aquele membro do Governo, que naquele

dia acabou por cumprir um prolongado périplo

por vários concelhos da região norte, vinha

subscrever a assinatura do contrato-programa

para a construção de um pavilhão gimnodes

portivo na escola C+S de Caíde de Rei. A

infra-estrutura, desde sempre considerada

pelos responsáveis autárquicos como impres

cindível para o desenvolvimento integral dos

alunos, insere-se num projecto-piloto do Mi

nistério da Educação, fazendo parte, inclusi

LOUSADA

Nova escola de Silvares
A NOVA escola primária e jardim de infância

de Silvares tem o projecto praticamente concluído,
enquanto o terreno se encontra desde há algum
tempo definido, no loteamento de Santo António,
junto à Adega Cooperativa. As linhas gerais apon
tam para um edifício de arquitectura moderna,
numa filosofia semelhante à da escola de Lagoas n°
2, em Nevogilde, e composto, provavelmente, de
oito salas, servidas de um polivalente com palco.
Nos princípios do próximo ano deverão estar cria
das as condições para a obra ser posta a concurso.
O novo estabelecimento vai captar os alunos dos
actuais núcleos da Sede n°3 (Quinta das Pocinhas)
e Sede n° 1, cujo edifício, uma vez desactivado,

passará, após obras de adaptação, a Biblioteca
Municipal.

Obras em várias escolas
FORAM DAIJAS por concluídas as obras de

recuperaçãoda escola de Aparecida n° l,em Sanfins
do Torno, que compreenderam o restauro total do
edifício, substituição do telhado, ampliação dos
anexos e refeitório, recuperação das antigas insta
lações da telescola e a pavimentação do logradouro.
As beneficiações dos logradouros no Monte (Bar
rosas-Santa Eulália), de Macieira e da Sede n° 2
(Cristelos) estão já agendadas, tendo como objec

tivos a construção dos respectivos parques de jo

gos. Em programação está igualmente uma inter
venção na escola de Igreja, em Vilar, para a cons
trução de casas de banho e refeitório, e a adaptação

dos anexos do núcleo de Lagoas n°1, em Nevogilde,

paraacriaçãode um infantário. Por fim, aequipade
trabalhadores camarários procederá à recuperação
geral das instalações da escola de Pereiras n° 1 ,em

Caíde de Rei.

Associação de Pais
OS VEREADORES José Santalha e Lígia Ri

beiro representaram a Câmara na cerimónia de

outorga da escritura da Associação de Pais da

Escola da Sede n°2 (Cristelos). A necessidade de

realização de um trabalho articulado entre pais e

professores foi salientado porque “só em conso

nância, e não em divórcio, o trabalho terá êxito”.

Ambrósio Gomes, então presidente da Direcção,

referiu que a obtenção de personalidade jurídica

visa fortalecer o trabalhojá encetado pela comissão

de pais e garantir a abertura de outras portas para a

obtenção de receitas e apoios.

Cobertura do pavilhão
do CCD

A CÂMARA está a assegurar a cobertura do

pavilhão do Centro Cultural e Desportivo de Barro

sas-Santa Eulália, necessidade que urge ser

colmatada em função das diferentes iniciativas

daquela colectividade e da ausência de um espaço

desportivo similar nas freguesias limítrofes do con

celho de Lousada. No entanto, o CCD continua a

aguardar pelos cinco mil contos prometidos publi

camente pelo anterior Ministro da Educação, Eng°

Couto dos Santos, quando de uma visita às instala

ções, há cerca de um ano atrás.

Geminação avança
O CONSELHO Municipal de TulIe, departa

mento de Corrèze, França, aceitou a geminação

proposta pela Câmara de Lousada. “Estou muito

contente porque a geminação vem preencher uma

lacuna e satisfazer a comunidade de origem portu

guesa aqui radicada” - declarou o “maire” da cida

de, Jean Combasteil, em carta dirigida ao Dr. Jorge

Magalhães, na qual aproveita para formular o con

vite para uma visita oficial, a decorrer brevemente.

Entretanto, deverá ter lugar uma reunião entre

delegações de ambos os municípios para a organi

zação da visita e o desenvolvimento do processo de
geminação. •

Pavilhão para Caíde e C+S para Lustosa à espera do Secretário de Estado

A visita adiada
Não foipossível ao Secretário de Estado da Educação cumpriraprogramada deslocação ao nosso concelho para a

assinatura de dois contratos-progranws: o do gimnodesportivo da C+S de Caíde e o da nova Escola Básica de Lustosa.

A expectativa transfere-separa o mês de Novembro.

do prevista para entrar em funcionamento difíceis condições existentes. Por outro lado,

aquando do início do próximo ano lectivo. A a nova escola, que captará também estudantes

comparticipação da Câmara é de 20% do de Sousela (e, eventualmente, de Raimonda

custo total da obra, cabendo ao Estado toda a Paços de Ferreira), representará uma diminui-

parte restante. ção acentuada dos encargos da autarquia em

Na mesma ocasião, deveria ser assinado o transportes escolares, com todas as vantagens

contrato-programa para a construção da nova daí resultantes.

escola básica de Lustosa, cuja conclusão está Se a deslocação do Secretário de Estado se

igualmente apontada para Setembro do pró- prende com a urgência do arranque de ambos

ximo ano. Neste caso, o compromisso da Câ- os empreendimentos, que, uma vez executa

mara incide apenas na definição dos terrenos. dos, culminariam numa cobertura integral do

A construção deste novo estabelecimento concelho ao nível dos 2° e 3° ciclos e do ensino

afigura-se de importância crucial sob vários secundário, subsistem ainda outras questões

aspectos. De entre eles, ressalta a sobrelotação de resolução pendente. É o caso, igualmente

das escolas preparatória e . secundária de já apresentado, da necessidade da construção

Vizela, em situação de rotura, e para onde são de um bloco profissional na Escola Secundá

actualmente encaminhados os alunos de ria de Lousada ou do financiamento da cober

Lustosa e de Barrosas-Santa Eulália. A sua tura do pavilhão do Centro Cultural e

saída significaria um aliviar significativo das Desportivo de Santa Eulália de Barrosas. +
ve, da sua principal lista de prioridades, estan

O GRUPO “Teatro em Construção”, de Joane, Fanialicão, regressa às escolas primárias de Lousada nos princípios de Dezembro, com

a apresentação da peça de Sérgio Godinbo “Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles”. É a continuação dos espectáculos iniciados no ano lectivo passado,

altura em que foi abrangido um conjunto de escolas, completando-se agora com as não contempladas.
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prospecção arqueológica no

monte de S. Domingos, emCristelos,

que decorreu nos meses de Agosto e

Setembro, permitiu diferenciar ti

pos e épocas de ocupação daquele

que é o maior povoado castrejo do

concelho.

Os trabalhos, dirigidos pelo Dr.

Mendes Pinto, professor de Arque

ologia da Universidade Moderna e

autor da carta arqueológica

concelhia, integraram duas espe

cialistas e diversos jovens num pro

grama ocupacional designado “Jo

vens Voluntários para a Solidarie

dade”.

A prospecção iniciou-se junto à

muralha virada para o vale do Mesio,

que, no entanto, se encontrava bas

tante destruída, bem como a zona

habitacional de toda aquela plata

forma. Os trabalhos transferi

ram-se, então, para a plataforma su

perior, onde foi detectada a existên

cia de uma muralha, a meio da en

costa.

Os achados apontaram para a per

manência do povo “bracarae”, as

sim como uma zona de ocupação

indígena. Cerâmicas típicas e indí

cios de comércio com o exterior,

pelo aparecimento de objectos im

portados (caso de vidros) típicos da

zona mediterrânica, constituíram

elementos recolhidos, que deverão

remontar entre o século III e os

finais do século 1 a.C..

O Dr. Mendes Pinto salientou a

LOUSADA MUNICIPAL “o apa

recimento de uma estrutura

habitacional redonda, com átrio vi

rado para um pátio lajeado, de gran

des dimensões (diâmetro de cinco

metros) e a existência de indícios de

moagem de cereais, através do apa

recimento de mós”. Há ainda a refe

rir o aparecimento de tecelagem, de

louças de cozinha, algumas decora

das com enfeites característicos,

designadamente triângulos e cfrcu

los concêntricos, além dos escudetes

pontilhados incisos e incisões em

•espinha.

A instalação de um cerca protec

tora veio entretanto garantir alguma

defesa aos achados alcançados, es

tando a continuação dos trabalhos

apontada para o próximo ano, onde,

numa fase inicial, será procedida à

consolidação e restauro das estrutu

ras. No entanto, a intervenção no

castro deverá ter a duração mínima

de cinco anos, tendo como objecti

vos a identificação do sistema de

defesa, a identificação do perímetro

urbano, a caracterização do modelo

habitacional, adiacronia da sua ocu

pação e o estabelecimento de crono

logias absolutas e relativas.

O monte de S. Domingos situa-

se num outeiro que controla o vale

do Mesio, via de comunicação natu

ral entre o vale de Vizela e o do

Sousa, e, ao longo dos anos, foram

aí encontrados vestígios de umgran

de povoado com características que

o permitem situar na Idade do Ferro

e que, devido a alguns achados de

superfície, sabemos ter sido inten

samente ocupado durante a

romanização. Insere-se num padrão

de desenvolvimento típico da cultu

ra castreja do noroeste peninsular, e

que, nesta área, tem particular ex

pressão em grandes povoados situ

ados no cimo de montes, com boas

condições naturais de defesa

complementadas normalmente com

uma ou mais muralhas, como é o

caso do castro do Senhor dos Per

didos ou do de Santa Marinha, am

bos situados na bacia superior do

Sousa, e com o máximo expoente na

citânia de Briteiros, grande povoa

do onde são ensaiadas soluções

proto-urbanas e que tudo aponta

ter sido um ponto dominante e

irradiador de influências em toda

esta área.

Ainda hoje em S. Domingos é

possível ver as plataformas criadas

pelo aterro de três ordens de mura

lhas, sendo quase certo que a cria

ção destas plataformas artificiais

conservou em razoável estado as

paredes e alicerces ds casas do po

voado, pelo que a sua escavação se

reveste de particular interesse cien

tífico e patrimonial, na medida em

LOUSADA

que proporcionará novos dados para

o conhecimento das populações da

Idade do Ferro que ocupavam esta

zona e também para a forma como

se processou a sua aculturação pe

rante a invasão e ocupação roma

nas.

Mas, a par do interesse científico

de uma escvação deste género, não

será de descurar o interesse turístico

que uma estação arqueológica deste

tipo pode suscitar, a par da sen

sibilização e do impacto que provo

ca nas populações locais, motivan

do-as na descoberta, preservação e

salvaguarda dos vestígios das suas

raízes.

As recolhas e conclusões serão

devidamente organizadas e objecto

de um relatório final, para publica

ção em boletim ou revista, além do

envio para o IPPAAR (Instituto

Português do Património Artístico e

Arqueológico).

O vereador da Cultura, prof.

Eduardo Vilar, salientou, entretan

to, que esta intervenção é reveladora

“da atenção da Câmara na preserva

ção do nosso património” e congra

tulou-se pela colaboração dos pro

prietários dos terrenos, que não co

locaram quaisquer entraves para as

pesquisas açtuais e futuras. •

Programa
para
jovens
desempregados

UM PROGRAMA de for

mação para jovens entre 14 e

25 anos desempregados ou à

procura do primeiro empre

go vai ser implementado a

partir de Janeiro emLousada,

numa iniciativa conjunta da

Câmara Municipal e da Fun

dação da Juventude (FJ),

com o apoio do Fundo Social

Europeu.

Com a duração de oito

meses a um ano, o projecto

compreende três cursos rela

tivos a ofícios tradicionais:

marcenaria e empalhamento,

cozinha típica e corte e cos

tura, integrando cada qual

16 formandos, que cumpri

rão seis horas diárias. Como

compensação, está prevista

uma remuneração-base e

uma bolsa suplementar de

assiduidade, além do diplo

ma final de aproveitamento,

com equivalência ao 9° ano

de escolaridade.

A Pror Lígia Ribeiro,

vereadora da Juventude, re

feriu tratar-se de “uma for

mação cuja oportunidade re

vela um duplo significado: a

perspectiva segura de saídas

profissionais e a preserva

ção de artes e ofícios tradici

onalmente associados ao

concelho e à região”.

Os tennos do protocolo a

assinar entre a autarquia e a

FJ estão a ser ultimados e a

respectiva assinatura decor

rerá em sessão pública nos

primeiros dias do próximo

ano, após o que arrancará o

funcionamento dos cursos.

Entretanto, vai ser levada

a cabo uma campanha de in

formação junto da popula

ção de forma a levar ao co

nhecimento dos potenciais

interessados as virtualidades

deste programa. •

Escavações arqueológicas em S. Domingos

O regresso à Idade do Ferro
Foi nos meses de Agosto e Setembro que regressaram ao

monte de S. Domingos as prospecções arqueológicas.

E os achados foram variados, confirmando-se as

expectativas sobre o maior povoado castrejo do concelho.

As recolhas prosseguem durante os próximos cinco anos.

Achados revelam ocupação indígena

[
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Um romance marca a estreia na literatura

O primeiro aviso do Coronel Soares de Moura
O LIVRO que o coronel Soares

de Moura, da Casa da Lama,

Lodares, lançou, em finais de Outu

bro, no Salão Nobre dos Paços do

Concelho, foi assinalado pelo sr.

Rui Feijó, que o apresentou, pela

“sua escrita corredia, característica

e certeira”, que revela um autor pos

suidor de “um longo convívio com

os escritores da nossa língua”.

Enfatizou, também,”um sa

ber narrar e extrair dos factos

narrados o significado que se

encaixe no propósito que tem

a cada passo deste romance”,

salientando, todavia, que “em

literatura não interessa que os

factos narrados possam ser

reais. Importa que o apare

çam aos olhos do leitor. E

neste aspecto “O Segundo

Aviso” tem toda a verosimi

lhança”.

A intriga desenvolve-se so

bretudo em dois ambientes -

Penafiel e Luanda - pois o

Porto, Lisboa ou Cascais são

apenas palco para partes me

nos extensas. E Rui Feijó re

sume: “a obra, essencialmen

te, narra uma paixão cujos

aspectos trágicos são origi

nados, não nas circunstâncias

(por mais que a guerra colo

nial pareça determinante ela é

apenas o gatilho que desen

cadeia as situações que antes dela já
estavam latentes), mas na própria

personalidade dos principais pro

tagonistas. É neles, no que eles

são, produto da sua psicologia em

reacção ao meio em que se criaram,

com as suas ideossincrasias própri

as, que reside a tragédia das suas

vidas”,

Por outro lado, “o cronista, que

narra toda a segunda parte do ro

mance e que se pretende exterior à

acção, mas narrador e revelador dos

segredos de outras vidas, é, na reali

dade desta ficção, o real protagonis

ta duma paixão que da infância e

adolescência vai até ao fim resigna

do a nunca a consumar”. Má, o outro

pólo do romance, “com uma perso

nalidade vincada, arrastará com uma

rebeldia meio resignada, a sua vida

até a um final de auto-punição. É
uma figura feminina extremamente

bem conseguida, delineada a traços.

firmes por ela própria na admirável

carta de 30 páginas com que se ini

cia o romance, em que se revela e

coloca os problemas que são o ful

cro da acção subsequente”.

José Viale Moutinho, autor do

prefácio, sublinha que “neste ro

mance há, efectivamente, aconteci

mentos, acontecimentos particula

res num contexto português tão im

portante como o fim da guerra colo

nial em Angola, na sequência da

Revolução de Abril”, acrescentan

do estarem “dispostas as regras que

formaram o código de duas ou três

gerações. Acrescidas do ambiente

de guerra, como nunca foi descri

to”. Por isso o livro, além de belo e

apaixonante, assume-se também

como um documento.

A cerimónia pública do lança-

mento foi bastante concorrida. O

presidente da Assembleia Munici

pal, Dr. Mário Fonseca, abriu a ses

são, mas pertenceu ao presidente da

Câmara a primeira intervenção. O

Dr. Jorge Magalhães felicitou autor

pela sua estreia literária, enquadran

do-a na era de “afirmação das letras

portuguesas”, e num contributo

“para um país melhor e para um

concelho melhor”. “A Câmara não

poderia deixar de corresponder a

esta iniciativa” - salientou, lançan

do de seguida um repto ao autor no

sentido de “produzir mais e ainda

melhor”, dada a importância dos

ensinamentos que possa trazer.

O Coronel Soares de Moura ma

nifestou-se sensibilizado pela cola

boração da autarquia, garantindo ter

ultrapassado as suas próprias ex

pectativas e agradeceu também os

apoios do editor e da Dra Margarida

Neto, pintora lousadense responsá

vel pela capa do livro. Num diálogo

com os presentes, anunciou que a

sua próxima obra incidiria sobre a

vida de um antepassado.

Augusto Cândido Pinto

Coelho Soares de Moura é

militar de carreira. É natural

de Lousada, onde nasceu em

1923. Fez os estudos primá

rios em Novelas (Penafiel),

os secundários em Lousada,

Penafiel e Porto, e os univer

sitários em Lisboa, na Facul

dade de Ciências e na antiga

Escola do Exército, onde cur

sou Aeronáutica.

Se a sua ascendência ma

terna, toda ela uma estirpe de

brilhantes militares e mari

nheiros, o levou à profissão

das armas, foi, sem dúvida, a

progénie patema que o fez

regressar às origens e agar

rar-se às ocupações tradicio

nais dos avoengos: a agricul

tura e os livros.

Fez diversas traduções de

livros técnicos, colaborou em

jornais e revistas militares e

publicou alguns opúsculos.

Depois de uma vida trabalhosa em

Portugal e África, do remanso do

seu solar da Lama, na freguesia de

Lodares, onde reside, num exemplo

bastante raro da aristocracia rural

que não se deixa atrair pela vida da

cidade, dá-nos agora o seu primeiro

romance. Lamentar-se-á que tenha

começado tão tarde. +

Nova biblioteca elevador. Alguns ajustamentos ao projec

to estaoja a ser executados pelos arqultec

O PROJECTO de adaptação da Es- tos da autarquia António Neto e Maria de

cola Primária da Sede n° 1, junto aos Lurdes Silva, de forma a que, dentro de

Bombeiros, a Biblioteca Municipal foi dias, seja novamente submetido para apro

muito bem acolhido porresponsáveisda vação fmal, com consequente elaboração

Bilioteca Nacional, com quem o verea- da respectiva candidatura para

dor da Cultura recentemente se reuniu comparticipação da Secretaria de Estado

em Lisboa. As obras, que aCârnara quer da Cultura.

ver iniciadas dentro dos próximos dois

anos, prevêemaconstruçâodeumacave, Exntsicão de njntura
com jardim central, secção audiovisual,. r 3 5

saia de projecções, de trabalhos e de A EXPOSIÇAO de pintura de

arrumas, alémdeinstalações sanitárias. Luisa Álvaro está patente de 5 a .13 de

No rés-do-chão está prevista a criação Novembro no Salão Nobre dos Paços do

da secção de livros de adultos e infantil, Concelho. A artista, natural do Porto, pas

sala polivalente, gabinete de trabalho, sou parte da sua infância em Angola e

depósito de manutenção e difusão e licenciou-se em Artes Plásticas - Pintura

pátio Os pisos terão comunicação pela Escola Superior de Belas. Artes do

Porto. As suas obras estão representadas

em instituições públicas e colecções parti

culares em Portugal e no estrangeiro.

Instituto Britânico
A COLABORAÇÃO institucional

estabelecidarecentemente entre a Câmara

e The Bntish Council - Instituto Britãnico

vai traduzir-se no apoio desta entidade em

serviços de biblioteca. através de colec

ções de empréstimoede referência abran

gendo principalmente as áreas de literatu

rabritânica, ensino de Língua inglesa, estu

dos britânicose ficção. Háaindaapossibi

lidade de empréstimos especiais de livros,

cólecções de discos compactos edeperió

dicos,vfdeoseexposições.Poroutrolado,

ficarão garantidos serviçosde informaçãõ

LOUSADA

sobre educação no Reino Unido, a todos

os níveis e em todas as áreas, e informação

geral sobre o Reino Unido, prestada quer
pelo telefone, por escrito ou pessoalmen

te. O município ficará ainda com acesso a

informações especializadas sobre pesqui

sas bibliográficas em base de dados via
Online e CD-ROMs, além do acesso a

documentos, não disponíveis em Portu

gal, através dos serviçosdaBritishLibraiy

Document Supply Centre.

Dia da Música
O DIA Mundial da Música, em 1 de

Outubro, foi comemorado em Lousada
por um concerto dos vencedores do Cosi
cuaso “Só Rock/94”. A organização desta

prova e a Câmara Municipal reuniram no

Pavilhão Gimnodesportivo as bandas

“Swallow Rage”, de Famalicão, “Se
nhor Silva e os Carpinteiros”, de

Sacavém, e a lousadense “Alcatrão”. O
espectáculo, com entradas gratuitas,

pretendeu assinalar também a abertura

do novo ano escolar.

ACML na Sé de Braga
O GRUPO de instrumentistas da

Associação de Cultura Musical de

Lousada vai realizar um concerto na Sé

Catedral de Braga no próximo dia 3 de

Dezembro. Com coordenação geral de

Alberto Vieira e direcção musical de
José Alves serão interpretadas, entre

outras, obras de Purcell, Haendel,

Haydin, Bach e Bizet.+

Muito público na sessão de lançamento

BOLETIM MUNICIPAL
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NO PASSADO dia 27 de
Agosto cumpriu-se a passagem
do 102° aniversário do nasci
mento de um dos lousadenses
mais ilustres, mas, paradoxal-
mente, dos mais desconhecidos
do público. Veio a morrer no
Porto em 22 de Setembro de
1971, ficando sepultado no ce
mitério de Agramonte.

Augusto Hermenegildo Ri
beiro Peixoto de Queirós nasceu
na Casa de Vilar, em Lodares.
Foi o primeiro filho de Lucinda
Augusta de Magaihães Queirós
e de Joaquim Eleutério Ribeiro.
Frequentou o Colégio do Carmo,
em Penafiel, após o que rumou
para o Liceu D. Manuel 11, no
Porto. Nesta cidade, cursou a
Academia Politécnica e depois a

Universidade, licenciando-se em
Matemáticas com alta classifi
cação.

Em 1920 era contratado para
2° assistente do 1° grupo da Fa
culdade de Ciências (Análise e
Geometria) e anos mais tarde foi
nomeado, por concurso, profes
sor extraordinário do mesmo
grupo.

Decorria o ano de 1933 quan
do ascendeu a catedrático, su
plantando outros dois concor
rentes, e cinco anos volvidos era
também secretário da Faculdade

de Ciências, da qual viria a ser
nomeado director, cargo que
exerceu de 1951 a 1957. Por
ocasião das comemorações do
centenário da Academia Poli
técnica do Porto realizou uma
conferência subordinada ao tema
“O infinito em matemática”.

Homem de profundo saber,
mas dotado de grande modéstia,
o professor doutor Augusto
Queirós soube sempre impor-se
pelas suas elevadas qualidades
de carácter, de inteligência, de
amor ao estudo e à investigação,
à consideração de mestres e alu
nos. Se, como estudante, viu
sempre o seu nome nas pautas
com as classificações mais dis
tintas, como professor e investi
gador deixou uma obra notável

com larga projecção no meio
dos geómetras de além frontei
ras.

Entre outros trabalhos - dois
dos quais de colaboração com
os seus discípulos professordou
tor Jaime Rios de Sousa e Rogé
rio Nunes - são de citar “Princí
pios de Axonometria”, “Sobre o
Teorema de Désargues” e “O
Teorema de Pappus”.

Na academia regeu as disci
plinas de Geometria Descritiva,
Geometria Projectiva e Geome
tria Superior, e os cursos de

Desenho Rigoroso e Topogra
fia.

Em 1 de Junho de 1962 pro
feriu a sua última lição, numa
sessão que o “Jornal de Notíci
as” assim descreveu:

“A sala “Luís Woodhouse”
estava repleta, vendo-se, entre
os seus actuais alunos, todo o
corpo docente da Faculdade,
engenheiros, professores de ou
tros estabelecimentos de ensino
e muitos outros antigos discípu
los do professor que agora atin
ge o limite de idade. Durante
uma hora, o prof. dr. Herme
negildo Queirós, escutado com
interesse por toda a assistência,
proferiu uma notável lição sobre
“Métodos auxiliares em Geo
metria Descritiva”. Terminada a

exposição, ouviu-se uma calo
rosa salva de palmas. Depois, o
director da Faculdade de Ciên
cias, sr. prof. dr. Arnaldo de
Jesus Madureira e Sousa, profe
riu palavras de saudação, come
çando por afirmar, entre sorri
sos da assistência, que “tínha
mos assistido à ressurreição da
Linha da Terra...”

E, mais adiante:
- Estamos aqui, os seus cole

gas, amigos e antigos alunos,
para lhe manifestarmos a nossa
simpatia e muita consideração, e

o pesar de vermos aproximar a
data em que, por imposição da
lei, tem de se afastar do serviço
docente que durante mais de 40
anos prestou à Faculdade com
inexcedível competência e dedi
caçao.

E o diário portuense prosse
gue com o relato das diferentes
intervenções, para concluir:

“Por último, profundamente
emocionado, usou da palavra o
prof. dr. Hermenegildo Queirós.
Foi breve nas suas considera
ções. Agradeceu aquela prova
de carinho, na hora em que aban
donava a sua Faculdade e ao
afirmar que estaria sempre pron
to a prestar o concurso que
lhe fosse solicitado, declarou que
iria “pôr em ordem e concluir

alguns trabalhos que tinha ence
tado”.

E, de facto, revelou-se sem
pre um estudioso até ao final da
vida, que terminou aos 79 anos.
Não obstante, dedicou perma
nente atenção à famflia. Con
traiu matrimónio na Casa de
Vilar e foi pai de uma imensa
prol: 12 filhos, metade ainda vi
vos, dos quais três são sacerdo
tes e os restantes licenciados.
Uma geração que se veio a pro
longar com nove netos e 13 bis
netos. •

Distinto geómetra natural de Lousada

Hermenegildo Queirós,
esse desconhecido

Documentos histórIcos do concelho de Lousada

Doação ao Conde D. Nuno Álvares Pereira
das Terras de Paiva, Tendais e Lousada

“Dom Joham pella graça de deus Rey de Portugal e do
Algarve a quantos esta carta virem fazemos saber que nos
querendo fazer graça e mercee a nuno alvarez pereira nosso
condestabre por muytos e stremados serviços que nos e estes
regnos recebemos e entendemos de receber dei ao diante de
nossa livre vontade certa sciencia e proprio moymento e poder
absoluto lhe damos e doamos e lhe fazemos pura doaçm de
jur derdade para todo sempre pera ei e pera todos seus filhos
e netos descendentes lidimos que dei descenderem per linha
directa das nossas terras de paiva e de terra de tendaaes e da
terra da lousada com todas suas rendas e direitos foros trabutos,
direituras e senhorio e perteenças que nos em elias avemos e
devemos daver. E com todas suas Juadições mero e misto
imperio Reservando . pera nos e pera nossos sucessores a
correiçãm e alçada. E porem mandamos que elle per sy ou por
seu procurador tome e possa tomar a posse das ditas terras e
mandar tirar e arrecadar as rendas e direitos foros e trabutos
delias e poer em elias tabaliaães Juizes meirinhos e outros
officiaaes e husar da Jurdiçom deilas livremente a qual doaçãm
lhe fazemos e queremos que seia firme e stavel pera todos
sempre como dito he nom embargando os direitos da coroa do
regno nem todolios outros direitos custumes façanhas consti
tuições de gredos e degretaaes glosas openyões de doutores e
todalias outras causas que seiam contra esta doaçãm ou a
possam embargar em alguma guisa em parte ou em todo posto
que aquy sejam specificados. Ca nos de nosso poder absoluto
os avemos aquy por espressos e espressamente nomeados. E
queremos e mandamos que nom aiam em ella lugar nem lhe
possam empecer maisque doaçãm seia firme a vailedoira pera
todo sempre e pormetemos e a nom revogar nem hir contra ela
e Rbgamos aos reis que despois de nos vierem que lha nom
contradigam e lha façam guardar, em testemunho deste lhe
mandamos dar esta nossa carta. Dante na cidade do Porto,
primeiro dia de Setembro elrrey o mandou. Alvaro Gonçalves
a fez era de myl quatrocentos trinta e seis anos”. •

(Torre do Tombo - Livro segundo da Chancelaria do
Senhor Rei Dom Joao o Primeiro, fis. 148)

Recolha de Francisco Vítor da Cunha Magalhães

A simpatia dos alunos perante um tente distinto

‘ii
CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

EDITAL

DR. JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MA
GALHÃES, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PUBLICO, para cumprimento do preceituado no
art.2 1 O. da Portaria n.2 6065, de 30 de Março dei 929, que tendo
sido requerido pela Firma FERREIRA & ROBERTO, LIMITADA,
residente no Lugar de Arcas, da freguesia de Boim, do concelho
de Lousada, o ALVARA DE LICENCIAMENTO SANITARIO para
o seu estabelecimento de CAFE, a instalar no rés-do-chão, do
prédio propriedade do Sr. ROBERTO SOUSA DA SILVA, sito no
Lugar de Arcas, datreguesia de Boim, deste concelho, convidan
do-se assim quem tiver reclamações a fazer a apresentá-las na
Secretaria do DEPARTAMENTO TECNICO DE FOMENTO des
ta Câmara, dentro do prazo de quinze dias, a contar da data de
afixaçáo 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..

Lousada e Paços do Município, 26 de Setembro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhâes

FICHA TÉCNICA —LOUSADA MUNICIPAL - Propriedade da Câmara Municipal de Lousada • Director - O Presidente da Câmara (Dr. Jorge Magalhães) Coordenador - O Assessor de Imprensa (Prof. Luís Ângelo Fernandes)
Sede - Câmara Municipal de Lousada -4620 Lousada Tel. (055)811407/8-8 11427/8 • Fax (055) 811421 Páginação Electrónica - Novosmeios -Comunicação e Marketing, L.da. - Porto • Impressão - Naveprinrer -Indústria
Gráfica do Norte, S.A. Depósito Legal n.° 49113/91.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AVISO

JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MAGA

LHÃES, Licenciado em Direito, Presidente da Câmara Municipal

de Lousada:
FAZ SABER, em cumprimento do estabelecido no art.2 84.

do Decreto-Lei n.2 100/84 de 29 de Março, que, por ter sido

aprovado por esta Câmara Municipal na sua reunião de 05 de

Setembro de 1994 e ter merecido a aprovação da Assembleia

Municipal em sua sessão de 30 de Setembro, entra em vigor 20

dias após publicitação da ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO

DE TRANSITO DA VILA DE LOUSADA (Paragem de autocar

ros).
MAIS FAZ SABER que exemplares do Regulamento se

encontram afixados no átrio do edifício dos Paços do Município

e edifício do Departamento Técnico de Fomento, bem como

publicado no Boletim Municipal deste Município.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor

que vão ser afixados nos lugares de estilo.

ANEXO

PARAGENS DOS AUTOCARROS NO CENTRO DA VILA

1 — RUA STO. ANDRÉ paragem junto à ETAR do Bairro para os

autocarros que se deslocam no sentido da E.N. 106-1, AV.

SÁ E MELO. Paragem junto à entrada da Coca para os

autocarros que se deslocam no sentido da AV. SA E MELO,

E.N. 106-1.

2—AVENIDA SÁ E MELO paragem junto à Casa dos Magistra

dos no sentido da RUA VISCONDE DEALENTEM, RUA DE

STO. ANDRÉ.

3 — RUA VISCONDE DE ALENTÉM paragem junto à Escola

Primária.

4—PRAÇA DA REPÚBLICA, paragem no sentido ascendente,

defronte ao posto de abastecimento da ShelI.

5—RUA ENG.ADELINO AMARO DA COSTAparagem para os

autocarros depois do supermercado.

6— RUA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA paragem imedi

atamente a seguir ao edifício da Telecom.

7— E.N. 320 paragem logo após o cruzamento do Pelourinho na

baia de estacionamento. Paragem a seguir ao cruzamento

com a RUA DA BOTA, também na baia de estacionamento.

Lousada e Paços do Município, 20 de Outubro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magaiháes

LOIJSADA
BOLETIM MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AVISO

JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MAGA

LHÃES, Licenciado em Direito, Presidente da Câmara Municipal

de Lousada:
FAZ SABER, em cumprimento do estabelecido no art.2 84.

do Decreto-Lei n.2 100/84 de 29 de Março, que, por ter sido

aprovado por esta Câmara Municipal na sua reunião de 05 de

Setembro de 1994 e ter merecido a aprovação da Assembleia

Municipal em sua sessão de 30 de Setembro, entra em vigor 20

dias após publicitação o REGULAMENTO SOBRE ATRIBUI

ÇAO DE NUMERAÇAO DE PREDIOS.

MAIS FAZ SABER que exemplares do Regulamento se

encontram afixados no átrio do edifício dos Paços do Município

e edifício do Departamento Técnico de Fomento, bem como

publicado no Boletim Municipal deste Município.

Para constar se lavrou o presente edital e outros de igual teor

que vão ser afixados nos lugares de estilo.

Lousada e Paços do Município, 20 de Outubro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

EDITAL

DR. JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MA

GALHAES, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PUBLICO, para cumprimento do preceituado no

art.9 1 O. da Portaria n.2 6065, de 30 de Março de 1929, que tendo

sido requerido pelo Sr. ANTÓNIO DE MAGALHAES, residente

no Lugar de Randinha, da freguesia de Nevogilde, do concelho

de Lousada, o ALVARA DE LICENCIAMENTO SANITARIO

para o seu estabelecimento de POCILGA, a instalar no rés-do-

chão do prédio propriedade do Sr. ANTÓNIO DE MAGALHAES,

sito no Lugar de Randinha, da freguesia de Nevogilde, deste

concelho, convidando-se assim quem tiver reclamações a fazer

a apresentá-las na Secretaria 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..

Lousada e Paços do Município, 07 de Setembro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

EDITAL

DR. JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MA

GALHÃES, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PUBLICO, para cumprimento do preceituado no

art.2 1 O. da Portaria n.2 6065, de 30 de Março de 1929, que tendo

sido requerido pelo Sr. MIGUEL JOAQUIM MOURA DA SILVA

NETO,residente no Lugar de Rabada, da freguesia de Alvarenga,

do concelho de Lousada, o ALVARA DE LICENCIAMENTO

SANITARIO paraoseu estabelecimento de POCILGA, a instalar

no rés-do-chão, do prédio propriedade do Sr. MIGUELJOAQUIM

MOURA DA SILVA NETO, sito no Lugar de Rabada, da freguesia

de Alvarenga, deste concelho, convidando-se assim quem tiver

reclamações a fazer a apresentá-las na Secretaria do DEPAR

TAMENTO 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..

Lousada e Paços do Município, 19 de Setembro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

EDITAL

DR. JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MA

GALHÃES, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PUBLICO, para cumprimento do preceituado no

art.9 1 Q•2 da Portaria n.2 6065, de 3Ode Março de 1929, que tendo

sido requerido pelo Sr. EDUARDO MARTINS PACH ECO, resi

dente na Rua do Tojeiro, da freguesia de Silvares, do concelho

de Lousada, o ALVARÁ DE LICENCIAMENTO SANITARIO

para o seu estabelecimento de MERCEARIA, a instalar no rio -

Fracçâo”F” do prédio propriedade do Sr. ANTÓNIO FERREIRA

DOS SANTOS, sito na Rua do Tojeiro, da freguesia de Silvares,

deste concelho, convidando-se assim quem tiver reclamações a

fazer a apresentá-las na Secretaria do DEPARTAMENTO TEC

NICO 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..

Lousada e Paços do Município, 19 de Setembro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,’

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

EDITAL
DR. JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MA

GALHÂES, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PUBLICO, para cumprimento do preceituado no

art.2 10.2 da Portaria n.9 6065, de 30 de Março de 1929, que tendo

sido requerido pelo Sra. EMiLIA NUNES DE SOUSA, residente

no Lugar de Carreira Branca, da freguesia de Meinedo, do

concelho de Lousada, o ALVARÁ DE LICENCIAMENTO SANI

TARIO para o seu estabelecimento de CAFE, a instalar no rés-

do-chão do prédio propriedade do Sr. VITORINO JOSE

FERNANDO, sito no Lugar de Carreira Branca, da freguesia de

Meinedo, deste concelho, convidando-se assim quem tiver

reclamações a fazer a apresentá-las na Secretaria do DEPAR

TAMENTO 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..

Lousada e Paços do Município, 19 de Julho de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

EDITAL

DR. JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MA

GALHÂES, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PUBLICO, para cumprimento do preceituado no

art.2 1 0. da Portaria n.2 6065, de 30 de Março de 1929, que tendo

sido requerido pelo Sr. DINO LOPES TEIXEIRA, residente no

Lugar de Soutelo, da freguesia de Vilar do Torno e Alentém, do

concelho de Lousada, o ALVARA DE LICENCIAMENTO SANI

TARIO para o seu estabelecimento de CASA DE PASTO, a

instalar no rés-do-chão, do prédio propriedade do Sr. ANTÓNIO

MANUEL PINTO FERREIRA, sito no Lugar de Soutelo, da

freguesia de Vilar do Torno e Alentém, deste concelho, convi

dando-se assim quem tiver reclamações a fazer a apresentá-las

na Secretaria 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..

Lousada e Paços do Município, 19 de Setembro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magaihães

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

EDITAL

DR. JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO DE MA

GALHÃES, Presidente da Câmara Municipal de Lousada:

TORNA PUBLICO, para cumprimento do preceituado no

art.2 1 0. da Portaria n.9 6065, de 30 de Março de 1929, que tendo

sido requerido pelo Sr. ALFREDO AMANDIO DE BRITO PEIXO

TO, residente no Lugar do Souto, da freguesia de Barrosas

Santa Eulália, do concelho de Lousada, o ALVARA DE

LICENCIAMENTO SANITARIO para o seu estabelecimento de

TAVERNA, a instalar no rés-do-chão do prédio propriedade do

Sr. ALFREDO AMANDIO DE BRITO PEIXOTO, sito no Lugar de

Souto, dafreguesiade Barrosas - Santa Eulália, deste concelho,

convidando-se assim quem tiver reclamações afazera apresentá

las na Secretaria do DEPARTAMENTO TECNICO DE FOMEN

TO 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 ele estilo e publicado no Boletim

Municipal de Lousada..

Lousada e Paços do Município, 02 de Setembro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magaihães

(
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JORGE MANUEL FERNANDES MALHEIRO
DE MAGALHÂES, Licenciado em Direito, Presi
dente da Câmara Municipal de Lousada:

FAZ SABER, para cumprimento do estabelecido
no n.9 01 do art.9 l. e art.2 3•2 do Decreto-Lei n.2
26/94, de 19 de Agosto, a relação das transferências

correntes e de capital (subsídios) e doações de bens
patrimoniais, efectuadas por esta Câmara Municipal
no decurso do primeiro semestre de 1

994•

Para constar se lavrou o presente e correspon
dente relação, que vai ser publicada no Jornal local
e Boletim Municipal.
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LICENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO URBANO
SEM 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.5 3 do artigo 47 do Decreto-

Lei n.2 400/84, de 31 de Dezembro de 1984, que, de harmonia com a
deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião de 17 de Novembro
de 1992, foi concedido a DELUVINA PINTO LOPES, residente/com sede em
Peso - Barrosas (Sta. Eulália), Lousada, o alvará de licença n.2 006/94 para
licenciamento de operações de loteamento urbano do prédio denominado
Campo do Covelo e Leira do Covelo, sito em Peso - Barrosas (Sta. Eulália),
Lousada, da freguesia de Barrosas (Sta. Eulália) deste concelho, com as
seguintes confrontações: de norte com Estrada Nacional 207-1; de sul com
terras de Luís Barbosa Coelho e Carreira; de nascente com Luís Barbosa
Coelho e de sul com caminho público, com a área de 3.164 m2, inscrito ria
matriz predial sob o artigo 509 e 510 ficando sujeito às seguintes prescrições:
número total de lotes aprovados: três, para construção de edifício para
habitação (lote n.9 1 e 3) e para habitação e comércio (lote n.9 2), com o
máximo de dois pisos, com uma ocupação máxima de um fogo e demais
especificações do alvará e planta anexa, constantes do proc. n.2 1/LJ92, que
pode ser consultado nestes Serviços.

O titular fica obrigado a executar obras de urbanização.
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 III Série do
«Diário da República».

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

Paços do Município, 26 de Setembro de 1994

O PRESIDENTE,

Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães

RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 1994
(arts. 1.2 e 3•Q do D.-L n.2 26/94 de 19/8)

Nome do BeneficIário Montante transfe- Data da Decisãorido - Bf. Auf.

Associação Cultura Musical Lousada 600 000$00 21 -09-93
Associação Cultura Musical Lousada 400 000$00 21 -02-94
Associação Cultura Musical Lousada 600 000$00 19-10-93
Centro Paroquial de Lustosa 361 250$00 06-07-93
Associação Hum. Bombeiros V. Lousada 2 500 000$00 1 7-03-92
Aparecida Futebol Clube 1 400 000$00 19-10-93
Associação Desportiva de Lousada 8 500 000$00 20-07-93
Caíde de Rei Futebol Clube 1 800 000$00 19-10-93
Associação Recreativa Desportiva “Os Amigos de Alvarenga” 158 000$00 19-10-93
Associação Recreativa Desportiva “Os Amigos de Alvarenga” 10 000$00 04-01-94
António Augusto Leite Costa 5 325$00 07-03-94
Associação Social Recreativa Cultural “Ao Encontro das Raízes” 150 000$00 05-04-94
Associação Social Recreativa Cultural “Ao Encontro das Raízes” 5 000$00 04-01 -94
Comissão Organizadora “Fundação do Infante” 200 000$00 16-05-94
Associação de Pais da Escola Secundária de Lousada 1 700 000$00 20-06-94
Associação de Pais da Escola Secundária de Lousada 100 000$00 19-10-93
Instituto Água Região Norte 60 000$00 04-01-94
Associação Nacional Municípios Portugúeses 460 000$00 04-0 1 -94
Conselho Directivo da Escola Preparatória de Lousada 68 000$00 07-03-94
Associação “Os Pienses”, Arte Cultura e Recreio 144 000$00 19-10-93
Associação Recreativa Cultural Pias 494 000$00 19-10-93
Associação Desportiva de Lousada (Sec. de Hóquei em Campo) 250 000$00 19-10-93
Associação de Municípios do Vale do Sousa 150 000$00 19-10-93
José Martinho Vaz Martins 100 000$00 1 6-05-94
Vasco Aurélio Machado Ribeiro 50 000$00 1 6-05-94
Maria Armanda Moreira Barbosa 1.700$00 04-0 1 -94
Maria da Graça Sousa Carvalheiras 100 000$00 1 6-05-94
Rui Manuel Sousa e Silva 50 000$00 16-05-94
António Porfírio Pereira Fernandes 12 000$00 05-04-94
Paula Manuela Teixeira Rocha 50 000$00 1 6-05-94
Equipa Coordenadora Vol. Centro Hospitalar do Vale do Sousa 25 000$00 06-06-94
Natália Cristina Monteiro Pinto 50 000$00 1 6-05-94
Associação Desp. Rec. Cult. Vale Mesio 470 000$00 1 9-03-94
Centro Popular Trabalhadores de Nespereira 226 000$00 19-10-93
Associação Recreativa Desportiva de Macieira 336 000$00 19-10-93
Grupo Folclórico Cultural “Lavradeiras do Vale do Sousa” 350 000$00 19-10-93
Associação de Pais da Escola Preparatória de Lousada 100 000$00 19-10-93
União Desportiva de Lagoas 259 000$00 19-10-93
Associação Desportiva Cultural de Figueiras 200 000$00 19-10-93
União Futebol Clube de Nespereira - S. Brás 300 000$00 19-10-93
Lousada Académico Clube - 250 000$00 1 8-04-94

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

AVISO

Nos termos do Decreto-Lei •Q 448/91, de 29 de Novembro, torna-
se público que a Câmara Municipal de Lousada, emitiu em 29 de
Agosto de 1994 o alvará de loteamento n. 006/94, em nome de
ABILIO JOSE MOREIRA RIBEIRO DE BESSA, contribuinte n.2 153
942 509 e residente em Bloco Beta - Ent. B-1 , Esq. - Encosta do
Douro - Murejáes - S. Cosme - Gondomar, através do qual é
licenciado o loteamento e as respectivas obras de urbanização, que
incidem sobre o prédio sito em Lugar de Real, freguesia da Ordem,
concelho de Lousada, da freguesia de Ordem, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Lousada, sob o n.9 13543/
13544/13545/13546 e 13547 do livro 6-36 e inscrito na matriz rústica
e urbana sob os artigos Rústico 237, 238 e 510; Urbano 29, 30, 35 e
265, da respectiva freguesia.

Operação de loteamento com as seguintes características:
área do prédio a lotear, 17.850 m2; área total de construção, 10.763
m2; volume total de construção, 198.678,50 m3;número de lotes,
vinte, com a área de 200 m2 a 3.090 m2; número de pisos máximo,
dois pisos (r/chão + andar); número de fogos total, vinte e dois;
número de lotes para habitação, vinte lotes; número de lotes para
habitação e comércio, dois lotes; áreas de cedência para o domínio
municipal, 6.932 m2 (para arruamentos e passeios); 156 m2 (para a
sede da Junta de Freguesia); finalidade domínio público, 6.932 m2
(para arruamentos e passeios); 156 m2 (para a sede da Junta de
Freguesia) de acordo com a planta arquivada nos serviços da
Câmara Municipal.

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

(
Paços do Município de Lousada, 29 de Agosto de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,
Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães

Lousada e Paços do Município, 22 de Setembro de 1994

O PRESIDENTE DA CÂMARA,
Dr. Jorge Manuel Fernandes Malheiro de Magalhães

LOUSADA
BOLETIM MUNICIPAL



Congressô

O MiNISTRO do Planeamento, Prof. Valente de

Oliveira (nafoto com Júlio Faria, presidente da

Associação de Municípios do Vaie do Sousa) encerrou o

Congresso do Vale do Sousa, que decorreu em Lousada

em 22 e 23 de Julho, e que se assumiu num oportuno

momento de reflexão em torno das conclusões do estudo

estratégico sobre a região, das perspectivas defuturo e,

também, da importância do associativismo neste espaço

regionaL O governante aproveitou para salientar o

esforço dos presidentes das Câmaras de Lousada,

Felgueiras e Poços de Ferreira para estes concelhos

serem abrangidos pelo Sistema de Incentivos Regionais

(SIR). Na abertura do Congresso estevepresente

o Dr. Carlos Costa; Secretário de Estado da Habitação.

Recepção
PELA PRIMEIRA vez no concelho, a Câmara organi

zou uma festa de recepção aos professores de todos os

graus de ensino, atitude déinonstrativa do apreço e

importância que a autarquia atribui à classe docente no

desenvolvimento culti4ral do município. O programa

incluiu uma visita guiada aos principais locais de

intresse histórico, seguindo-se uma recepção na

Escola C+S de Caíde com as presenças do Presidente da

Câmara e do subdirector regional de Educação do

Norte, Dr. Lino Ferreira. Seguiu-se um almoço

e unia tarde de convívio animada

Festival
ZÉLIA MAGALIIÃES, residente em Cernadelo, e à

esquerda na foto, foi a vencedora; em 1993, do

4° Festival da Canção do Vale do Sousa, organizado

pela Comissão de Apoio aos Necessitados (nafoto os

dirigentes Paulo Moreira e Eurico Nunes), com o

patrocínio da Câmara, num espectáculo animado por

Quim Barreiros. A edição deste ano é assegurada pela

autarquia e pelo Grupo de Dinamização Local de

Meinedo, e está agendada para 26 de Novembro,

no Pavilhão Gimnodesportivo. ‘J
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