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OBRAS

Já decorrem as obras do projecto
de Valorização do Centro Urbano
de Lousada. Dividida em duas fa-
ses, a empreitada que se encontra
em curso reporta-se à primeira par-
te e inclui a intervenção em seis
ruas da Vila.
A primeira rua em obra é a Viscon-
de de Alentém seguindo-se a Rua e
Travessa de Santo António, a Rua
dos Bombeiros, a Avenida da Re-
pública e Praça D. António Meire-
les, Avenida Senhor dos Aflitos e
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro e
ainda o Largo do Pelourinho e Rua
Dr. Pinto Mesquita.
A execução desta primeira fase im-
plica um investimento superior a um
milhão e trezentos mil euros e prevê
requalificação de passeios e guias,
parques de estacionamento, colo-
cação de novo piso e mobiliário ur-
bano e ainda ajustamento na ilumi-
nação pública. Todo o projecto deve

Obras no Centro Urbano avançam em seis ruas

O mês de Junho marcou o arranque das obras de construção do
novo estádio de futebol de Lousada, localizado no Complexo
Desportivo de Lousada. Este equipamento insere-se na candi-
datura aprovada de construção do Parque Urbano cuja primeira
fase é a construção do Estádio. O valor da adjudicação ultra-
passa um milhão e cem mil euros e a conclusão da obra está
prevista para o segundo semestre do próximo ano.
Neste momento, encontram-se concluídos os trabalhos gerais
de movimentação de terras, assim como, está terminada a es-
trutura em betão armado dos balneários. Decorrem os trabalhos
de execução das alvenarias seguindo-se a execução das espe-
cialidades da obra, revestimentos e trabalhos relativos ao terre-
no de jogo, com drenagem, rede de rega, iluminação e relvado.

Novo estádio de futebol em construção

estar concluído até finais do pró-
ximo ano. Esta in tervenção tem
como investimento máximo dois mi-
lhões e 834 mil euros, comparti-

cipados pelo FEDER, no âmbito de
uma candidatura ao protocolo “Po-
liticas das Cidades-Parceiras para
a Regeneração urbana.
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MUNICÍPIO

O Projecto Tampinhas prossegue
com a colaboração activa da popu-
lação mais jovem. A recolha efectua-
da em parte das escolas, que decor-
reu nos meses de Junho e Julho, tra-
duziu-se em 1160 quilos de tampi-
nhas, estando em curso uma nova
recolha nos estabelecimentos
escolares, cujos valores ainda não
são conhecidos.
Com a finalidade de aumentar a quan-
tidade de tampinhas recolhidas, de-
correu em Agosto o projecto “Am-
bienta-te”. Tratou-se de uma candi-
datura ao programa OTL de curta du-
ração do IPJ, que contemplou quatro
jovens que tiveram como tarefa sen-
sibil izar os estabelecimentos co-
merciais para o Tampinhas.
Foram contactadas mais de 60 es-
tabelecimentos comerciais do cen-
tro da vila, tendo aderido ao progra-
ma mais de metade. No mês de

Alunos recolheram mais de mil quilos de tampinhas

Agosto, decorreram as primeiras
entregas, que se traduziram na re-
colha de 20Kg de tampinhas em
cada quinzena.
Dos estabelecimentos aderentes os

seguintes já entregaram tampinhas,
Haven Caffé, Natura Caffé, Xícara,
Paládio, Tico-Tico, Café Escon-
dinho, Padaria Catarina, Cantinho
das Francesinhas, Pizzaria das
Termas, Cascata Rosa, Fornos do
Padeiro, Restaurante Paulinho, A
minha tasquinha, Café Kit Bar, Che
Restaurante Caffé (Eleclerc), Cafe-
taria do Modelo e Padaria PaniSilva.
As tampinhas recolhidas são depois
trocadas por material ortopédico que
é disponib iliz ado à população,
mediante coordenação do Banco de
Ajudas Técnicas.
Assim, quem necessitar deste tipo
de equipamento deve contactar a
autarquia. Até ao momento, no pro-
jecto Tampinhas, já foram adqui-
ridas seis camas articuladas, um
cadeirão, um colchão anti-escaras
e cinco cadeiras de rodas.



5

ACÇÃO SOCIAL

A Rede Social, através do Modelo
Estratégico de Intervenção Social
Integrada (MEISI), tem vindo a pro-
mover actividades com 45 jovens de
várias freguesias, no âmbito da
intervenção social realizada pelos
técnicos das instituições parceiras.
No passado dia 11 de Setembro, o
grupo realizou um passeio em que o
objectivo foi permitir que os jovens
participantes tivessem a oportunida-
de de ir à praia, almoçar no Porto e,
durante a tarde, participar em dois
workshops no Museu dos Transpor-
tes e das Comunicações.
Estes jovens, com idades compre-
endidas entre os 12 e os 16 anos,
foram sinalizados no âmbito da pre-
venção do alcoolismo e da violência
doméstica, no âmbito do (MEISI), da
Rede Social.
As actividades pensadas e desen-
volvidas com os jovens tiveram co-
mo finalidade a discussão e refle-
xão acerca das temáticas do alcoo-
lismo e da violência doméstica, atra-
vés da visualização de filmes e de

Jovens na prevenção do alcoolismo e violência doméstica

Novos contratos realojamento
No dia 31 de Agosto foram assinados 10 novos contratos de arrendamento
relativos a realojamento para os Empreendimentos da Habitação Social
Municipal situados nas freguesias de Lustosa, Cernadelo e Meinedo. A
assinatura dos contratos de arrendamento foi efectuada entre a autarquia
e os novos arrendatários.
Todos os arrendatários pagam um valor que é calculado tendo em conta
os rendimentos do agregado familiar. Todos os novos moradores receberam
um Manual do Morador. Este documento tem vários conselhos e
advertências para que a convivência entre todos os moradores dos
empreendimentos seja pacífica.

jogos didácticos, que permitam uma
reflexão. “Gota d`água” e “Passo a
passo” são as designações dos pro-
jectos que tentam combater a vio-
lência doméstica e o alcoolis mo,
respectivamente. As acções foram
desenvolvidas entre 5 de Julho e

26 de Agosto e envolveram 23
técnicos das instituições.
A intervenção foi realizada após o
diagnóstico em que estiveram envol-
vidas as instituições do concelho
que integram o Núcleo Operacional
de Intervenção Social Integrada
(NOISI). O grupo concluiu a exis-
tência de três problemáticas onde se
incluem o alcoolismo, a violência
doméstica e o desemprego.
Relativamente a esta problemática
do desemprego o objectivo foi pro-
porcionar formação e qualificação
aos intervenientes sinalizados, na
sua maioria adultos. Assim, os Ga-
binetes de Inserção Profissional que
funcionam no concelho estão a
desenvolver acções específicas
desde Maio para 130 pessoas.
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CULTURA

No dia 10 de Setembro,
a Bib lio teca Munic ipal
de Lousada assinalou o
seu 7.º aniversário, on-
de se destaca uma pa-
nóplia de serviços colo-
cados ao dispor da po-
pulação, com especia l
enfoque no trabalho de-
senvolvido com a comu-
nidade educativa.
Desde o início do ano, a
Bib lio teca já regis tou
mais 4324 presenças de
requisição tendo os utilizadores vi-
sitado as quatro salas de leitura,
para além de participarem nas vá-
rias actividades promovidas.
O serviço de empréstimo que ocor-
re na Biblioteca, no Bibliomóvel e
nos Biblioespaços destaca-se pela

Biblioteca Municipal registou mais de 4300 visitas

grande adesão da população. O
Bibliomóvel que percorre todas as
escolas do primeiro ciclo, jardins-
de-infância e ainda instituições pri-
vadas possui um volume de em-
préstimos que ronda os 8500 docu-
mentos.

Os serviços de índole
cultural onde se incluem
as tertúlia s lit erárias,
musicais, debates públi-
cos, exposições de pin-
tura e lançamento de li-
vros têm merecido a ade-
são do público. Por ou-
tro lado, o serviço edu-
cacional tem registado
muitos participantes on-
de se incluem acções de
sensibilização e de for-
mação ao utilizador para

públicos diversos.
As actividades promovidas duran-
te os meses de verão, como o Cur-
so de Verão “Informática para Prin-
cipiantes” e o Curso de Verão “In-
ternet para Seniores”, registaram
muitas inscrições. Outras iniciati-
vas como o Passatempo Leitores
Fantásticos, o Debate Público “No
meu tempo é que era bom…”, os
diversos workshops - modelagem
de balões, artesanato e artes deco-
rativas, danças de salão e ginásti-
ca, atribuíram cor e alegria aos se-
rões de verão.
As Acções de Sensibilização, con-
tando com a colaboração da GNR,
dos Bombeiros Voluntários de Lou-
sada, da Fotografia Orpheu, da Rota
do Românico, da Lousaofícios, da
Associação Recreativa e Cultural
de Pias e ainda a Lousada Século
XXI e dos demais intervenientes da
comunidade possibilitaram momen-
tos de diversão e aprendizagem a
miúdos e graúdos.
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CULTURA

Uma visita pela Biblioteca de Lousada...
Localizada na antiga escola primária, junto ao Quartel dos
Bombeiros Voluntários, a Biblioteca Municipal de Lousada
abre as portas a toda a população para uma visita.
De segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 12h00 e
das 13h30 às 18h00, os interessados podem entrar, re-
quisitar um livro ou participar numa actividade.

A sala de leitura Mello Lapa, tem como principais visitan-
tes crianças e jovens, disponibilizando um programa de
actividades diversificadas com um carácter mensal.
 Horas do conto, ateliês de expressão plástica, oficinas
de escrita, jogos de mesa, ateliê s de culin ária ,
visionamento de filmes e concursos de leitura que fa-
zem as alegrias dos mais jovens.

A sala José Dias, tendo como público-alvo jovens adul-
tos, disponibilizando um fundo documental organizado
essencial para pesquisa e apoio em trabalhos acadé-
micos, apresentado em catálogo e disponível a toda a
comunidade. A sala de Literatura oferece um fundo lite-
rário diversificado, à disposição de todos os utilizadores,
complementarmente, dispõe de um conjunto de compu-
tadores e material multimédia – cd’s e dvd’s para con-
sulta presencial ou para requisição.

Por último, a sala de leitura especial que, possuindo um
conjunto de materiais informáticos específicos, possi-
bilita a leitura a pessoas com défices visuais acentua-
dos ou moderados. Complementarmente, possui um
espólio literário em Braille.

A Biblioteca promove anualmente o Projecto de Lei-
tura “Leituras e Literacias: para miúdos e graúdos”,
intervindo em 11 das Escolas de Ensino Básico do
1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho. Este

Projecto tem como finalidade a promoção da leitura,
enquanto competência transversal a todas as áreas
de conhecimento e ainda a criação de metodologias
de trabalho que apoiem a investigação e o estudo.

Promoção da leitura para os mais novos
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MUNICÍPIO

A sétima edição do
Festival das Fran-
cesinhas de Lousa-
da que decorreu nos
dias 3, 4 e 5 de Se-
tembro, ficou marca-
da pela forte adesão
da população.
Durante os tês dias
de Festival, o Largo
da Feira recebeu um
número aproximado
de 10 mil visitantes que consumi-
ram cerca de oito mil francesinhas.
A aposta na promoção do comércio
tradicional tem sido o mote da Asso-
ciação para o Desenvolvimento In-
tegrado e Económico de Lousada
(ADIEL) e Câmara Municipal que
têm efectuado diversas acções con-
juntamente com os comerciantes do
concelho, no sentido de dinamizar o
concelho.
O Festival das Francesinhas con-
tou com a participação de nove res-
taurantes e cafés de Lousada que
têm nas ementas as francesinhas,
prato muito apreciado, principal-
mente, no norte do país.
Juntaram-se diversas actividades
de animação que durante os dias
em que decorreu o Festival foram
uma opção para toda a família, não
faltando karaoke, insufláveis e ani-
madores.
O 4.º Passeio Nocturno, promovido
pelo clube Lousada BTT, contou com
a participação de 170 pessoas onde
se incluiram muitos jovens que pro-
curaram a francesinha.

A Associação para o Desenvolvimen-
to Integrado e Económico de Lou-
sada, ADIEL, continua a sua campa-
nha de angariação de sócios.
Para isso, basta fazer uma inscri-
ção que tem uma jóia de 25 euros e
um pagamento mensal de cinco
euros. Em contrapartida, os cerca
de 50 comerciantes associados
usufruem de um conjunto de servi-
ços prestados pela Associação
onde se inclui assessoria, informa-
ções, participação em actividades
de promoção do comércio, como
desfile s de moda, entre muitos
outros. Para o próximo ano, já se
encontra em preparação um pro-
grama de formação, em parceria
com o CECOA, Centro de Forma-
ção Especia liz ado em Comércio,
com a realização de acções de for-
mação gratuitas para os asso-
ciados, em árias como técnicas de
vendas, merchandising e promoção
comercial, áreas de exposição.

ADIEL promove formação para associados

Mais de 8 mil francesinhas vendidas no Festival
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JUVENTUDE

Arranca o Campeonato de Futebol Amador
A quarta edição do Campeonato Concelhio de Futebol Amador (CCFA)
de Lousada está quase a começar estando previsto o arranque para o
dia 10 de Outubro.
A época tem início no dia 3 de Outubro, domingo, com a realização da
Supertaça que coloca frente a frente as equipas de Aveleda e Nevogilde,
nos campos Multifuncionais do Complexo Desportivo.
A Câmara solicitou ainda a colaboração de pessoas interessadas em
participar no conselho de justiça e no conselho de arbitragem para os
jogos a realizar.

No dia 12 de Agosto assina-
lou-se o Dia Internacional da
Juventude, ao qual a autar-
quia de Lousada se asso-
ciou através da realização
de diversas actividades em
espaços municipais. As ini-
ciativas surgiram no âmbito
de uma proposta do Institu-
to Português da Juventude
(IPJ) e tiveram como prin-
cipais actores e destinatá-
rios os mais novos.
Participaram diversos jovens com
idades compreendidas entre os 12
e os 25 anos O dia foi preenchido
por diversas actividades desenvol-
vidas no Espaço AJE, Espaço
Internet de Lousada, Bib lio teca
Municipal e Complexo Desportivo.
O Espaço AJE recebeu durante
este dia actividades variadas para
além das que habitualmente se rea-
lizam, tendo como destinatários os
utentes do local. Assim, desde uma
peça de teatro e karaoke dinamiza-
das por uma jovem lousadense, ofi-
cinas lúdicas e pedagógicas e tam-

Dia da Juventude em Lousada com animação

bém jogos de Playstation. Passa-
ram pelo local, durante esse dia co-
memorativo, mais de 60 crianças e
jovens do Complexo Socia l de
Lousada, em Macieira, e da associa-
ção “Ao encontro das Raízes”, bem
como vários utilizadores habituais
do Espaço AJE.
O Espaço Internet de Lousada pre-
parou também actividades centradas
nas novas tecnologia da informação
e da comunicação para todos os que
habitualmente passam pelo local e
para todos os que por lá passaram
no Dia da Juventude.
A Biblioteca Municipal associou-se

às comemorações do Dia
Internacional da Juventu-
de, através da realização
de actividades destinadas
aos mais novos, contando
com a participação de crian-
ças e jovens que partici-
pam nas Férias em Movi-
mento das Piscinas Muni-
cipais. Os mais novos ti-
veram, assim, a oportuni-
dade de partic ipar num

workshop de artesanato moderno
intitulado “bijutarias e artes deco-
rativas” e outro relacionado com as
novas tecnologias em que apren-
deram mais sobre “Movie Maker:
vamos fazer um filme”. A projecção
do filme “Uma aventura na casa as-
sombrada” fez também parte do
programa especial para o Dia da
Juventude.
Até 12 de Agosto de 2011 vai ser
assinalado o Ano Internacional da
Juventude, numa resolução das
Nações Unidas. O tema escolhido
para este ano de comemoração é
“Diálogo e compreensão mútuos”.
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Lousada nos últimos 100 anos...


