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DESPORTO UNE JOVENS
Atletas da região participam em  Mini-Olimpíadas
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DESPORTO

As primeiras Mini-Olimpí-
adas do Vale do Sousa de-
correram em Felgueiras e
Lousada, nos dias 8 e 9 de
Abril. Durante dois dias
mais de 1300 jovens dos
seis municípios juntaram-
-se para a prática des-
portiva em diferentes mo-
dalidades. A terminar, a Pra-
ça das Pocinhas, foi o pon-
to de encontro para a Festa
de Encerramento com muita alegria
e animação à mistura
As próximas Mini-Olimpíadas vão
ser organizadas pelos municípios de
Castelo de Paiva e Penafiel, forma-
lizado através da entrega de uma
lembrança simbólica que represen-
ta o mapa da região do Vale do Sousa.
Na cerimónia de encerramen-
to, o Presidente da Câmara de
Lousada, Dr. Jorge Magalhães,
enfatizou que “este encontro
vem no seguimento do que se
defendeu, aquando da criação
da Associação de Municípios
do Vale do Sousa, uma coe-
são cada vez maior entre a
população da região. Espera-
mos que este seja o primeiro

Mini-Olimpíadas com mais de 1300 atletas da região

de muitos encontros de jovens, no
âmbito desportivo e não só”.
As modalidades de futebol de sete e
o ténis decorreram no Complexo
Desportivo Lousada e as Piscinas
Municipais receberam o pólo aquáti-
co. Em Lousada decorreram também
as competições de basquetebol, no

Pavilhão Municipal e no Pavilhão da
EB2,3 de Nevogilde. Os jogos de vo-
leibol realizaram-se no Pavilhão da
EB 2,3 de Caíde de Rei e o Pavilhão
Desportivo da Ordem recebeu os jo-
gos de hóquei em patins.
As provas das restantes modalida-
des realizaram-se em Felgueiras,

entre elas, o BTT, o ténis de
mesa, no Pavilhão da Escola Se-
cundária, a  natação, nas Pis-
cinas Municipais, e o andebol
no Polidesportivo da Zona Des-
portiva de Felgueiras. Os jogos
de futsal realizaram-se no Pavi-
lhão da EB 2,3 D. Manuel Faria
Sousa e as provas de atletismo
em pista e corta-mato na Zona
Desportiva de Felgueiras.
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MUNICÍPIO

O cabrito assado com o arroz de
forno, a sopa seca doce de sobre-
mesa e outras iguarias locais, às
quais se juntou o Folia – Festival
de Artes do Espectáculo de Lou-
sada, foram o pretexto para uma
visita ao concelho no primeiro fim-
-de-semana de Maio.
A iniciativa promovida pela Câma-
ra Municipal e pela entidade Turis-
mo Porto e Norte de Portugal, re-
gistou a participação de nove res-
taurantes do concelho. Na Casa de
Sedoura, em Boim, no Brazão, Pe-
tisqueira Moura, Visconde, Tico-
Tico e Paulinho, em Silvares, na
Estrada Real, no Torno, na Quinta
de Cedovezas, em Pias, e na Quin-
ta do Caseiro, na Ordem, a ementa
era comum. Os vinhos verdes e os
espumantes estiveram, igualmente,
em destaque.Para a Vereadora do
pelouro do Turismo, Dra. Cristina
Moreira, “os dois dias em que de-

Fim-de-semana gastronómico nos restaurantes locais

correu a iniciativa foram, sem dúvi-
da, um êxito, com os restaurantes a
servirem o que de melhor temos no
concelho em termos de gastro-
nomia, a que se juntaram os vinhos
verdes”.
Esta foi a segunda vez que Lousada

se associou à iniciativa que tem
em que a promoção turística e cul-
tural está na base do projecto. Com
pratos típicos do concelho e da re-
gião muitos foram os que quise-
ram deliciar-se com as iguarias
propostas.
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CULTURA

Lousada esteve em festa com
o Folia durante 17 dias em que
o Auditório Municipal foi palco
de espectáculos de teatro,
música e dança. A Biblioteca
Municipal acolheu a exposição
de pintura de Silvina Isabel.
O espectáculo de estreia es-
teve a cargo da Jangada tea-
tro, que apresentou pela primei-
ra vez a peça “A Festa dos
Porcos”. Pelo Festival de Ar-
tes do Espectáculo passaram
artistas e companhias de todo o país
que cativaram o público de Lousa-
da, mas também de outros conce-
lhos, numa proximidade que se vai
construindo em cada edição. Trigo
limpo, Janita Salomé, Encerrado
para Obras, Teatro das Beiras, Pro-
jecto Ruínas Trulé, Companhia do
Chapitô, Cellos.pt, Companhia Dan-
ça Diana Rego, Périplus, Corvos,

Folia comemorou 11 anos com casa cheia

Teatro de Montemuro, A Barraca e a
Sola do Sapato trouxeram muito
público ao Auditório Municipal.
“O Folia – Festival de Artes do Es-
pectáculo assume-se há vários
anos como um ícone no panorama
artístico do país”- estas são pala-
vras da organização que é feita des-
de a primeira edição pela Câmara
Municipal e pela Jangada teatro.

Para o Vereador da Cultura,
Prof. Eduardo Vilar, “esta or-
ganização conjunta, que tem
já 11 anos tem sido, sem dúvi-
da um sucesso ao qual se
pretende dar continuidade”.
O género de espectáculos apre-
sentados foi diversificado, pas-
sando pelo drama, pela comé-
dia, por actores e companhias
mais ou menos conhecidos.
“Nesta edição do Folia a con-
tenção foi ainda maior do que

em anos anteriores, mas a qualida-
de foi a mesma a que estamos
habituados com o público a com-
parecer em número significativo”
enfatiza o Vereador da Cultura. O
Auditório Municipal que é a casa da
Jangada teatro sofreu, recentemen-
te obras de melhoramento implican-
do um acréscimo de qualidade para
artistas, técnicos e para o público.

Os mais novos também tiveram lugar garantido para assistir
a espectáculos, onde o teatro e a música estiveram presentes.
O Foliazinho, que completou quatro anos, teve como mote
“Despertar para a arte”. Essa filosofia permitiu que todos os
espectáculos cheguem ao maior número de crianças do
concelho, nomeadamente através da ida dos estabelecimen-
tos de ensino até ao Auditório Municipal para assistir ao teatro
de modo gratuito. Nesta edição mais de 3000 crianças do pré-
-escolar e do primeiro ciclo assistiram à peça apresentada
pela Jangada teatro. O “Romance da Raposa” vai ainda ser
apresentado nas freguesias de Lustosa, Caíde de Rei, Torno e
Meinedo. O Foliazinho contou ainda com a apresentação do
“O Rei vai nu”, do Teatro Extremo, e “Eu hei-de crescer e,
depois, tu vais, ver!”, pela companhia AL-Masrah.

Espectáculos do Foliazinho vistos por mais de 3000 crianças
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CULTURA

No seguimento das comemora-
ções do centenário da implanta-
ção da República em Portugal,
a que a autarquia se tem asso-
ciado, esteve patente uma ex-
posição na Praça das Pocinhas,
entre os dias 18 e 20 de Abril.
Esta mostra itinerante teve a
chancela da Comissão Nacional
para as Comemorações do Cente-
nário da República, com a missão

A Câmara associou-se, pelo quarto
ano às comemorações do Dia Inter-
nacional dos Monumentos e Sítios
com actividades realizadas em dois
dias, subordinadas ao tema “Água:
cultura e património”,  nos dias 15 e
18 de Abril.
No primeiro dia realizou-se uma
conferência proferida pelo Prof.
Doutor Francisco Silva Costa, cujo
tema foi “Águas públicas e patri-
mónio em Lousada - da história local
à memória”.
A existência de moinhos de ce-
reais e os lagares, as fábricas de
fiação e tecidos, as fábricas de pa-

As Comemorações dos 37 anos do
25 de Abril em Lousada iniciaram-
se com o hastear de bandeiras, junto
aos Paços do Concelho, com a
actuação da Fanfarra de Boim.
A tarde foi dedicada ao desfile
etnográfico e ao Festival Concelhio
de Folclore, na Praça das Poci-
nhas. O Rancho de Caíde de Rei,

Comemoração do 25 de Abril animada por grupos folclóricos locais
as Lavradeiras do Vale do Sousa,
as Flores da Primavera, o Rancho
de Nogueira, as Ceifeirinhas de
Sousela e o Rancho da Senhora
Aparecida actuaram perante cen-
tenas de espectadores.
A noite teve continuidade com a
actuação do grupo Raízes do Minho,
no Auditório Municipal.

“Viva a República!” esteve em exposição na Praça da Pocinhas
acompanhar o percurso de evolu-
ção do ideário republicano, o pro-
cesso de implantação da Repúbli-
ca, os principais contextos e trans-
formações a que esteve associada.
A Biblioteca Municipal organizou
uma visita para os utentes mais
novos, com idades entre os sete e
os 11 anos, em que tiveram a opor-
tunidade de conhecer mais sobre
este período da história nacional.

Autarquia assinalou Dia dos Monumentos e Sítios
pel, os curtumes, os aproveitamen-
tos hidráulicos e hidroeléctricos,
deixaram um importante legado pa-
trimonial nesta região.
Fez também parte da iniciativa uma
saída de campo, no dia 18, em que
esteve presente o coordenador do
Projecto Rios, Eng. Pedro Teiga.
Assim, um grupo de pessoas que
participou teve a oportunidade de
realizar uma saída de campo num
troço de 500 metros do Rio Sousa.
Esta visita realizou-se numa exten-
são do curso do rio entre a Ponte
de Vilela e a Quinta de Cartão, fre-
guesia de Aveleda.

Nesta visita foi possível avaliar a
qualidade da água do rio, a presença
de microrganismos ou agentes
químicos nocivos para o ecossis-
tema e para a saúde pública.

de preparar, organizar e coordenar
estas comemorações.
Os visitantes foram convidados a
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MUNICÍPIO

No passado dia 8 de Abril
foram inauguradas as novas
instalações da Unidade de
Saúde de Meinedo. A presi-
dir a cerimónia esteve o Se-
cretário de Estado Adjunto
e da Saúde, Dr. Manuel
Pizarro, que homologou
também o protocolo de ce-
dência de instalações para
a Extensão de Saúde de
Lustosa.
A visita do Secretário de Estado
teve início em Meinedo onde proce-
deu à inauguração das novas insta-
lações da Unidade de Saúde que
serve as populações de Meinedo
(Lousada) e de Bustelo (Penafiel),
num total de quatro mil utentes.
Após o acto inaugural e a bênção das
novas instalações, o Secretário de
Estado, começou por afirmar “a
satisfação de estar na inauguração

Inauguração da Unidade de Saúde de Meinedo

desta Unidade de Saúde, dado que já
estava no Governo há três anos
quando o processo teve início e foram
efectuadas as primeiras conver-
sações para a construção destas no-
vas instalações”.
O Secretário de Estado enfatizou
ainda que “este é motivo de festa
para Meinedo e para o Serviço Na-
cional de Saúde, que contou desde
sempre com a excelente colabora-

ção da Câmara de Munici-
pal”.
O Vice-Presidente da Câ-
mara, Dr. Pedro Machado,
evidenciou que “esta é uma
conquista muito importante
para a população, pois a Ex-
tensão de Saúde de Mei-
nedo tinha problemas há
vários anos e, com as no-
vas instalações, os utentes
e os profissionais têm à sua

disposição melhores condições”.
O novo edifício da Unidade de Saú-
de de Meinedo é composto por cinco
gabinetes médicos, dois gabinetes
de enfermagem, duas salas de trata-
mento, para além da área adminis-
trativa e de apoio geral. Trabalham
no local três médicos na área da
medicina geral e familiar, duas en-
fermeiros, três assistentes técnicos
e um assistente operacional.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Manuel Pizarro,
homologou o Protocolo estabelecido entre a Administração
Regional de Saúde do Norte e o Município de Lousada, para a
cedência de parte das instalações da antiga EB1 Bouça-Cova
onde vai funcionar a Extensão de Saúde de Lustosa.
Após a assinatura do Protocolo, o Secretário de Estado
salientou a importância desta mudança que vai “permitir,
dentro em breve, melhorias significativas na prestação dos
cuidados de saúde à população de Lustosa”.
O protocolo traduz-se na cedência do direito de superfície pela
Câmara de Lousada a favor da Administração Regional de
Saúde do Norte. Assim, a Extensão de Saúde de Lustosa
passa a contar com uma área aproximada de 500 metros qua-
drados, distribuída por dois pisos, e também parte do logradouro.

Extensão de Saúde de Lustosa passa para a EB1 Bouça-Cova
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JUVENTUDE

Olimpíadas da Europa com 600 alunos a competir
A sétima edição das Olimpíadas da
Europa decorreu no concelho no Dia
da Europa, 9 de Maio. A finalíssima
regional realizou-se na Escola
Secundária de Lousada e contou
com 81 alunos em prova. Destes
foram premiados os que mais
conhecimentos mostraram acerca
das questões europeias.
A Vereadora do pelouro da Ju-
ventude, Dra. Cristina Moreira, des-
tacou que “nesta edição das Olim-
píadas houve um número de inscri-
ções muito elevado, que esteve perto
das 600, pelo que fará todo o senti-
do alargar esta iniciativa a todas as
escolas da região norte”.
Nesta edição participaram nove
escolas de sete concelhos, entre
elas as escolas secundárias da
Lixa, Penafiel, Vilela, Lousada, Vila
Meã, Alpendorada, Paredes, Fel-
gueiras e EB 2,3 de Lustosa.
Os prémios foram entregues no Dia
da Europa, tendo sido o primeiro
classificado Pedro Teixeira Mendes,
da Escola Secundária de Penafiel,
que ganhou uma viagem a Renteria,

Espanha. Em segundo lugar ficou
Júlia Cunha, da Escola Secundária
de Felgueiras, que levou para casa
um Ipod. O terceiro lugar coube a
Ana Sofia Silva, da Escola Secun-
dária de Alpendorada que ganhou
uma pen-drive. O Espaço AJE - Ar-
tes, Juventude e Europa - foi o local
escolhido para a conferência “A Eu-
ropa, que oportunidades”, que con-
tou com a presença do deputado da
Assembleia da República Eng. José
Lello, que já foi Ministro da Juventu-
de, e com o Delegado Regional do
Instituto Português da Juventude do
Porto, Dr. Vítor Dias.

“O espírito da solidariedade, que
esteve desde sempre presente na
construção da União Europeia, as-
sume-se, cada vez mais, como algo
imprescindível para o crescimento
dos povos” – frisou o deputado Eng.
José Lello.
O Delegado Regional do Instituto
Português da Juventude do Porto,
Dr. Vítor Dias, apresentou os vários
programas e projectos existentes
para os mais novos possam fazer
escolhas no âmbito da educação e
formação, como os programas
Leonardo, Sócrates e Juventude em
Acção.
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Lousada recebeu um
grupo de atletas luso-
-francesas para a parti-
cipação no torneio trian-
gular de futebol que de-
correu em meados de
Abril.
Este encontro realizou-
-se no âmbito da gemi-
nação existente entre
Lousada e a cidade fran-
cesa de Tule, em que
várias vezes são efe-
ctuados intercâmbios
desportivos, mas também cultu-
rais. Assim, este encontro juntou
as equipas de futebol de 11 de
Tulle, da União Desportiva de La-

Torneio triangular de futebol junta Lousada e Tulle

goas e da Juventude Desportiva de
Meinedo.
Para o responsável do comité de
geminação, Joaquim Silva,”este tipo

A autarquia promove, a partir
do próximo mês os VIII Jogos
Desportivos de Lousada. À
semelhança do que tem
sucedido nos últimos anos
os Jogos são relativos ao
futebol de 7 e podem ins-
crever-se todos os que esti-
verem inseridos nos esca-
lões de infantis (1999/2000),
escolinhas (2001/2002) e pré-
escolinhas (2003 e seguintes). As
equipas podem ser mistas e a ins-
crição deve ser obrigatoriamente
em representação de juntas de
freguesia, colectividades ou asso-
ciações de carácter desportivo em
actividade. Os atletas têm obriga-

Inscrições para Jogos Desportivos até final do mês

toriamente de residir no concelho,
para que possam participar os Jo-
gos Desportivos.
“A participação e a prática de des-
porto são factores essenciais para
que esta actividade continue a rea-
lizar-se. Os resultados, apesar de
importantes, não se assumem como

o factor fundamental e importa
sobretudo o respeito e o sa-
lutar convívio”- palavras do
Vereador do Desporto, Prof.
Eduardo Vilar.
As inscrições, gratuitas, são
efectuadas no Gabinete de
Desporto da Câmara Muni-
cipal até dia 24 deste mês.
Para tal é necessária a apre-

sentação de documentos de iden-
tificação dos atletas como o bilhete
de identidade, cartão de cidadão ou
cédula pessoal. No dia 30, pelas
21h00, realiza-se o sorteio dos jo-
gos, com a elaboração do calendá-
rio. A actividade tem lugar no Espa-
ço AJE.

de iniciativas é sem-
pre muito interessan-
te, pois é possível que
exista uma troca de
experiência e um co-
nhecimento maior en-
tre os jovens”.
O Vereador da Cultu-
ra e Desporto, Prof.
Eduardo Vilar, refor-
çou a ideia de que “é
muito importante este
tipo de intercâmbio
entre os jovens e os

menos jovens de Lousada e Tulle,
em várias áreas de actividade, de
modo a fortalecer os laços que
unem as duas comunidades”.
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A professora Maria José Rocha, que
lecciona educação física na EB 2,3
de Nevogilde, tem um gosto parti-
cular pela modalidade de andebol.
Actualmente é a responsável pela
equipa federada de Andebol Juve-
nis Masculinos da escola.
São 12 praticantes, mas “está em
iniciação uma nova equipa de Infan-
tis Masculinos”, como destaca a res-
ponsável.
Os treinos decorrem no pavilhão
da EB 2,3 de Nevogilde. Os Infan-
tis juntam-se aos sábados de ma-
nhã, das 10h00 às 11h35, e os Ju-
venis treinam todas as segun-
das-feiras das 19h00 às 21h00
e às quartas-feiras das 20h00 às
21h00.
A equipa de Juvenis é federada, des-
de o ano passado, tendo participado
na Taça de Encerramento e num
Torneio de andebol de praia. Este
ano participa na Taça Primavera, no
campeonato regional, e vai participar
ainda na Taça de Encerramento,  no

Andebol na EB 2,3 de Nevogilde cativa alunos

Torneio de andebol de praia e,
eventualmente, no Torneio Costa de
Oiro, em Lagos-Algarve.
A Prof.a Maria José Rocha salienta
ainda que “é uma equipa muito re-
cente na competição federada,
traduzindo-se, em determinadas
alturas, em desvantagem relativa-
mente às equipas de clubes que

possuem formação desde os mais
pequenos”.
A aprendizagem destes jovens atle-
tas encontra-se em fase inicial, por
isso estes são considerados os pri-
meiros passos da equipa do des-
porto escolar que existe na escola.
“Já alcançamos algumas vitórias e
isso foi fantástico, tendo em conta o
pouco tempo de competição que es-
tes atletas possuem. Pretendemos
ganhar mais uns jogos” – esta é a
opinião da responsável do andebol
federado no concelho.
A responsável deixa os conselhos
para os alunos que estiverem inte-
ressados em ingressar nesta mo-
dalidade. Basta dirigirem-se ao
pavilhão da escola EB2,3 de Nevo-
gilde nas horas dos treinos, com
preferência aos alunos que têm
idades compreendidas entre os 10
e os 12 anos.


