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O Centro Escolar de Nevogilde re-
cebeu, no dia 12 de Novembro,
cerca de 120 computadores “Ma-
galhães”. Este foi o primeiro es-
tabelecimento de ensino do con-
celho a receber os equipamentos
informáticos.
A alegria dos mais novos foi notória
durante toda a tarde, desde que
retiraram o novo computador da

MAGALHÃES ENTREGUES NA EB1 DE NEVOGILDEMAGALHÃES ENTREGUES NA EB1 DE NEVOGILDEMAGALHÃES ENTREGUES NA EB1 DE NEVOGILDEMAGALHÃES ENTREGUES NA EB1 DE NEVOGILDEMAGALHÃES ENTREGUES NA EB1 DE NEVOGILDE
caixa, o colocaram em cima da
mesa e o puseram a funcionar. A
palavra de ordem foi experimentar
algumas das funcionalidades,
como a câmara incorporada ou os
jogos instalados.
Para breve outras escolas do pri-
meiro ciclo vão receber o com-
putador “Magalhães”. A ordem de
entrega é ditada pela data em que

os agrupamentos de escolas en-
viaram os formulários para o Mi-
nistério da Educação.
As novas tecnologias da informa-
ção e comunicação são uma rea-
lidade instituída no primeiro ciclo
em Lousada desde o ano lectivo
2005/2006.  A Câmara Municipal
foi pioneira no país na imple-
mentação das Actividades de En-

riquecimento Curricular
(AEC). São cerca de três
mil os alunos do primeiro
ciclo que participam nas
actividades de música, in-
glês, actividade física e
desportiva e outras acti-
vidades. Nesta última, os
professores têm como acti-
vidades base as expres-
sões e as Tecnologias da
Informação e Comunicação
(TIC), abrangem os quatro
anos do primeiro ciclo,
desde o ano lectivo 2006/
2007. Actualmente os alu-
nos do 1.º e 2.ºanos têm
duas aulas semanais, en-
quanto os 3.º e 4.º anos têm
uma hora por semana.
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O acesso gratuito à internet no con-
celho teve início com a entrada em
funcionamento do Espaço Internet
de Lousada, em 2003. Desde essa

data que o número de frequentadores
tem vindo a crescer. Os utilizadores
têm acesso a dez computadores e
é disponibilizado também equipa-
mento e software para cidadãos
invisuais e amblíopes.
O Espaço Internet de Lousada fun-
ciona de segunda-feira a sábado,
entre as 10h00 e as 12h30 e das
14h00 e as 21h00, e os interessados
que desejarem podem utilizar os
portáteis pessoais, dado que existe
rede wireless no local.
Entre os meses de Janeiro e Outu-
bro foram efectuadas cerca de 16

MAIS DE 33 MIL VISITAS NOS ESPAÇOS INTERNETMAIS DE 33 MIL VISITAS NOS ESPAÇOS INTERNETMAIS DE 33 MIL VISITAS NOS ESPAÇOS INTERNETMAIS DE 33 MIL VISITAS NOS ESPAÇOS INTERNETMAIS DE 33 MIL VISITAS NOS ESPAÇOS INTERNET
mil visitas, 3230 utilizadores ins-
critos. A média diária de utilizadores
é de 65, a que se juntam ainda as
pessoas que se deslocam ao Es-

paço com computador portátil. A mé-
dia de idades dos utilizadores está
situada entre os 15 e os 25 anos.

O Espaço Internet do Torno, a fun-
cionar na Junta de Freguesia, foi
inaugurado em Fevereiro de 2007
e desde essa data muitas são as
pessoas que por lá passam, sendo
que a média de idades dos utiliza-
dores ronda os 15 anos. O Espaço
do Torno recebeu cerca de 7 mil
visitas dos 180 utilizadores ins-
critos.
Este Espaço funciona de segunda
a sábado, entre as 9h00 e as 12h30
e as 14h00 e as 20h00 e tem dispo-
níveis 13 computadores, bem como
equipamentos e software para por-
tadores de deficiência visual.
Também neste local podem ace-
der à internet, de modo gratuito, os
utilizadores que tenham computa-
dores portáteis.
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Os Espaços Internet de Lustosa e
Meinedo entraram em funciona-
mento em Março de 2008. Cada
um dos locais tem sete postos de
acesso à internet e respectivo equi-
pamento e software para cidadãos
portadores de deficiências visuais.
Os Espaços funcionam de segun-
da a sexta-feira entre as 10h00 e
as 12h00 e entre as 14h00 e as
19h00. Ao sábado o período de
funcionamento é somente relati-
vo ao horário da tarde.
O Espaço Internet de Lustosa, que
funciona na sede da Junta de Fre-

guesia, teve cerca de seis mil vi-
sitas desde a sua abertura, con-
tando já com 345 utilizadores
inscritos, numa média diária de
32 utilizadores, com idades com-
preendidas, maioritariamente, en-
tre os 11 e os 15 anos.
No Espaço Internet de Meinedo
existem 300 utilizadores registados,
com uma média diária de 30 visi-
tas. Desde a abertura deste Espa-
ço, que está sedeado no edifício
do Apeadeiro, passaram pelo local
mais de quatro mil visitantes. A

média de idade dos utilizadores
ronda os 13 anos.
Existem outros equipamentos mu-
nicipais que permitem o acesso

gratuito à internet. O Espaço AJE
tem seis computadores com acesso
à internet. Desde o início do ano,
cerca de 2500 crianças e jovens
passaram pelo AJE para pesquisas
no âmbito de trabalhos escolares,
jogos, downloads e músicas.
A Biblioteca tem também vários
postos de acesso à internet. A Sala
Multimédia tem nove postos de
acesso e quatro na Sala Infanto-
-Juvenil. A Sala de Leitura Espe-
cial tem também um computador
destinado a amblíopes e cegos.
Desde o início deste ano cerca de
4600 pessoas passaram pela Bi-

blioteca com a finalidade de ace-
der à internet.
O centro da vila dispõem ainda
de dois locais em que é possível
aceder à internet de modo gratuito
e livre. Deste modo, as pessoas
que tenham um computador por-
tátil ou PDS, compatíveis com a
tecnologia Wi-Fi (internet sem fios),
podem aceder a este serviço na
Praça das Pocinhas e nas Pisci-
nas Municipais.
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A Câmara estabeleceu contratos-
-programa com as juntas de fre-
guesia de Nogueira, Ordem, Tor-
no e Vilar do Torno e Alentém para
a construção de casas mortuárias,
cuja conclusão está prevista para
o primeiro semestre de 2009.
A autarquia comparticipa 80 por
cento do valor da obra, num investi-
mento total máximo de 167 mil
euros.
A Casa Mortuária de Nogueira é
composta por um piso, com 130
metros quadrados, onde vai funcio-
nar uma sala funerária, sala do pá-
roco e instalações sanitárias. A
comparticipação da Câmara é de
20 mil euros.
Na Ordem, a Casa Mortuária vai
ocupar um piso, com cerca de 144
metros quadrados, com sala de fu-
nerais, sala do pároco e instalações
sanitárias. A comparticipação da
autarquia é de 35 mil euros.
A Casa Mortuária do Torno, compar-
ticipada pela autarquia em 56 mil
euros, fica situada no Centro Paro-
quial da freguesia. A nova infra-es-
trutura conta com duas salas de fu-

AUTARQUIA COMPARTICIPA CASAS MORTUÁRIASAUTARQUIA COMPARTICIPA CASAS MORTUÁRIASAUTARQUIA COMPARTICIPA CASAS MORTUÁRIASAUTARQUIA COMPARTICIPA CASAS MORTUÁRIASAUTARQUIA COMPARTICIPA CASAS MORTUÁRIAS

nerais, sala de apoio, e instala-
ções sanitárias.
A freguesia de Vilar do Torno e
Alentém vai passar a contar com
uma Casa Mortuária composta por
dois pisos numa área de 220 me-
tros quadrados, com sala de fune-
rais, sala de apoio e instalações sa-
nitárias. A comparticipação da au-
tarquia é de 56 mil euros.
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Após a inauguração dos cen-
tros escolares de Figueiras,
Pias, Nevogilde e S. Miguel,
no mês de Setembro, vão ser
iniciados os trabalhos para
a construção de outras infra-
-estruturas.
Durante este mês arrancam
as obras de construção dos
centros escolares de Lustosa
e do Torno e a requalificação
da EB1 Macieira.
O Centro Escolar de Lustosa
está orçamentado em cerca
de dois milhões de euros. A
nova infra-estrutura vai con-
tar com 14 salas de aula, três
salas de actividades para o
ensino pré-escolar, sala po-
livalente, gabinete de aten-
dimento, sala de professo-
res, sala de estudo, cozinha
e refeitório e instalações sani-
tárias.
O Centro Escolar do Torno tem
um orçamento estimado em
cerca de 1 milhão e 800 mil euros e
visa a edificação de três salas de
actividades destinadas ao ensino
pré-escolar e salas para os alunos
do primeiro ciclo, divididas por dois
pisos. Os utilizadores deste equipa-
mento passam, deste modo, a con-
tar, para além das 12 salas de aulas,
três salas destinadas ao pré-esco-
lar, com gabinete de atendimento, sala

NOVOS CENTROS ESCOLARES ENTRAM EM OBRANOVOS CENTROS ESCOLARES ENTRAM EM OBRANOVOS CENTROS ESCOLARES ENTRAM EM OBRANOVOS CENTROS ESCOLARES ENTRAM EM OBRANOVOS CENTROS ESCOLARES ENTRAM EM OBRA

de professores, sala polivalente, sala
de estudo, cozinha e refeitório e ins-
talações sanitárias.  A requalifica-
ção da EB1 de Macieira está or-
çamentada num valor aproximado de
500 mil euros. O edifício contava
com quatro salas de aula, passan-
do, após a obras de ampliação a ter
outras três, num total de sete. Deste
modo, a escola passa a contar com

biblioteca e sala de estudo, sala
polivalente, sala de professores, sala
de apoio, cozinha e refeitório e insta-
lações sanitárias.
Foram aprovados os projectos de
execução para o lançamento do
concurso relativo à construção do
Centro Escolar de Sto. Estêvão e
ao Jardim-de-Infância de Vilar do
Torno e Alentém.
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A autarquia desenvolve um conjun-
to diverso e amplo de iniciativas
dirigidas à população mais jovem
do concelho.
O Espaço AJE (Artes, Juventude e
Europa) foi eleito o local de encon-
tro dos jovens. O Espaço funciona,
sob esta designação, há cerca de
três anos e desde então muitos jo-
vens têm desenvolvido actividades
de carácter lúdico-pedagógico, cul-
tural social e desportivo, tendo como
base a ocupação de tempos livres
de modo salutar. Desde o início do
ano que passaram pelo local cerca
de 2500 jovens.
Para além do Espaço AJE, os jo-
vens são presença habitual nos
centroS juvenil do empreendimen-
to habitacional de Lustosa, estan-
do previsto para abrir a abertura

JOVENS PARTICIPAM EM ACÇÕES DE DEBATEJOVENS PARTICIPAM EM ACÇÕES DE DEBATEJOVENS PARTICIPAM EM ACÇÕES DE DEBATEJOVENS PARTICIPAM EM ACÇÕES DE DEBATEJOVENS PARTICIPAM EM ACÇÕES DE DEBATE

de outros dois, em Cernadelo e
Meinedo.
O Conselho Jovem Estudante, mo-
biliza cerca de 200 delegados de
turma das EB 2,3 e Escola Secun-
dária, reúne periodicamente com
uma técnica da autarquia que dá a

conhecer as acções de-
senvolvidas e em prepa-
ração. A segunda fase das
reuniões, do primeiro pe-
ríodo, decorreu entre os
dias 5 e 25 de Novembro.
Prosseguem as reuniões
de Educação Parental,
iniciadas no ano lectivo
passado, tendo-se reali-
zado a última no dia 22
de Novembro, destinada
a definir os próximos te-
mas de debate.
Estes encontros têm como
destinatários os pais e en-
carregados de educação
dos delegados de turma

das EB2,3 e Escola Secundária.
Os temas abordados nestas reu-
niões são variados e incluíram a
toxicodependência e a inteligência,
que contou com a presença de um
dirigente do Instituto de Inteligên-
cia do Porto.
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A empresa Águas do Douro
e Paiva (AdDP) deu início às
acções lúdico-pedagógicas
nas escolas do concelho de
Lousada, inseridas no Pro-
grama Integrado de Educação
Ambiental “A água e os nos-
sos rios”, relativo ao projecto
“Mil Escolas 2007-2009”.
O concelho de Lousada está
representado pelas EB1 Lagoas,
Nevogilde, que desenvolve o pro-
jecto “Os amigos da água e do rio
Mesio II”, e pela EB1 Sub-Ribas,
Meinedo, com o tema “A água”.
A EB1 Sub-Ribas, em Meinedo,
foi visitada pelos técnicos da
AdDP, no passado dia 27. No local
foram desenvolvidas várias acti-

No dia 28 de Novembro realizou-se
mais uma edição das Jornadas do
Ambiente de Lousada, cujo tema
em destaque foram as energias
renováveis, com a presença de mais
de 350 pessoas.
Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Dr. Jorge Magalhães, “a
temática das energias renováveis
abordada é muito importante para
todos os tipos de público, com
principal incidência para os mais
jovens”.

Actividades sobre a água nas escolasActividades sobre a água nas escolasActividades sobre a água nas escolasActividades sobre a água nas escolasActividades sobre a água nas escolas

Energias renováveis nas Jornadas do AmbienteEnergias renováveis nas Jornadas do AmbienteEnergias renováveis nas Jornadas do AmbienteEnergias renováveis nas Jornadas do AmbienteEnergias renováveis nas Jornadas do Ambiente

vidades interactivas com os alu-
nos e professores, com destaque
para os ateliês com experiências
sobre água, o jogo de chão inti-
tulado “As aventuras do Topas”,
o ateliê de expressão plástica e
um outro criativo designado “O
cubo mágico dos nossos rios”.
Durante a acção todos os alunos

Os painéis abordaram uma
panóplia de temáticas como a
energia nuclear, a energia solar
fotovoltaica, a microgeração, o
sistema de certificação ener-
gética e da qualidade do ar, a
biomassa através da apresen-
tação do exemplo da empresa
que funciona em Lousada de-
signada “Jungle Power”. Foram
ainda analisadas outras duas
fontes de energia, o biogás e a
energia eólica.

receberam uma agenda es-
colar 2008-2009, contendo
informação variada e conse-
lhos sobre a utilização da
água.
O mesmo tipo de acção foi de-
senvolvido no passado dia 4 de
Novembro, junto da comunida-
de escolar da EB1 Lagoas,
Nevogilde, que recebeu a equi-

pa de técnicos da AdDP.
O sítio da internet www.aguaon-
line.net tem disponíveis as informa-
ções sobre a execução dos projec-
tos desenvolvidos no âmbito do Pro-
grama Integrado de Educação
Ambiental, mas também das te-
máticas da água e outros assuntos
relacionados.

Comemorações do Dia da diabetesComemorações do Dia da diabetesComemorações do Dia da diabetesComemorações do Dia da diabetesComemorações do Dia da diabetes
Assinalou-se no passado dia 14 de Novembro, o Dia da
Diabetes.
A autarquia associou-se às iniciativas do Centro Hos-
pitalar do Tâmega e Sousa, com a colocação de três
outdoors nos edifícios dos Paços do Concelho e ilumi-
nação com luz azul destes dois locais. Esta campanha
funcionou como um modo de sensibilização da popula-
ção para a doença.
Em paralelo, a autarquia e o núcleo de Lousada da
Assistência Médica Internacional (AMI) promoveram um
rastreio para a população do concelho, nos dois edifícios
da Câmara, contando com a participação de 350 pes-
soas. De acordo com o Vereador do pelouro da Saúde,
Dr. Pedro Machado, “estas duas iniciativas a que a

autarquia se associou visam, sobretudo, sensibilizar as
pessoas para uma doença que pode ser silenciosa”
Opinião semelhante tem o responsável pelo núcleo
da AMI em Lousada, Enf. Vasco Bessa, afirmando
que a “iniciativa correu muitíssimo bem, para além
de todas as expectativa. Penso que se poderá repetir
diversas vezes este tipo de acções”.
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