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2.ª Série

Distribuição gratuita 

Do concelho de Lousada brotaram sempre oposicio

nistas ao fascismo. Se a maior parte já morreu, é 

possível ainda encontrar participantes da longa e dura 

marcha da resistência. Oportunidade, também, para 

BOLETIM MUNICIPAL 

e::,. • 

conhecer a jovem de Barrosas-Santa Eulália, que 

nasceu com a Revolução, e onde estavam e como 

souberam do 25 de Abril algumas personalidades da 

vida pública lousadense. p. 2 e s

Governo ratifica PDM 
Com a aprovação em Conselho de 

Ministros, no mês passado, do Plano 
Director Municipal, o concelho de Lousada 
passou a integrar o pequeno grupo que, no 
país, é possuidor deste instrumento fim
damental para a disciplina urbanística 
e ordenamento do território. Ao consti
tuir uma peça insubstituível na gestão 
da autarquia e uma referência obrigatória 
nas obras públicas e particulares, im
põe-se saber as regras da sua aplicação, 
das quais, nesta edição, publicamos 
um resumo. 

Projectos de uma 
Vila nova 

p.8

"Revitalizar a vila" constitui o objec
tivo principal da intervenção que a Câ
mara vai efectuar no Monte e Avenida 
Senhor dos Aflitos e na Praça D. António 
Meireles, onde pretende privilegiar o 
espaço para peões, criar estruturas pró
prias de um centro urbano, com possibi
lidades de a animação surgir de um modo 
mais permanente. As obras começarão 
brevemente e está prevista a construção de 
um bar no Monte, do posto de turismo na 
Praça e, na Avenida, uma zona pedonal. 
Para os Paços do Concelho já está projec
tada uma profunda remodelação, enquan
to o aproveitamento da feira como recinto 
polivalente se encontra em estudo adian
tado. Entretanto, a Câmara decidiu avan-
çar com a construção de uma nova casa 
mortuária. 

Bons indícios 
da EDP 

p.6

Os primeiros contactos estabelecidos 
pelo vereador da Electricidade com a 
EDP trouxeram boas perspectivas. A 
concretizarem-se, o município poderá ver 
melhorada e ampliada a rede de baixa 
tensão e solucionados alguns problemas 
de iluminação pública ainda existentes. O 
prof. José Santalha, em entrevista a 
LOUSADA MUNICIPAL, faz uma aná
lise aos pelouros de que é repousável, 
reconhecendo que o seu elevado número 
lhe vai exigir "um grande envolvimento 
na vida autárquica", tanto mais trabalhan
do apenas a meio tempo. 

Sedes em metade 
das freguesias 

p.9

Rentabilizadas para outros fins, em 
que infantários e sedes de colectividades 
são situações mais comuns, as casas da 
Junta servem já cerca de metade das 
freguesias do concelho. Silvares e 
Lodares estão em construção. Ordem 
iniciou terraplenagens. 

p.11
































	1.ª
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

