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POPULAÇ@O ADERE À NET
Espaços Internet registam aumento de visitas e
autarquia cria novas formas de comunicação electrónica
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NOVAS TECNOLOGIAS

As novas Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação conquis-
taram a população. A autarquia
disponibiliza um conjunto signi-
ficativo de postos de acesso livre e
gratuito à internet que registam um
número crescente de visitantes. Os
Espaços Internet de Lousada, Ave-
leda, Lustosa, Meinedo e Torno são
um ponto de encontro da população
mais jovens, aos quais se acres-
centa o Espaço AJE, a Biblioteca
Municipal e os dois pontos de aces-
so sem fios localizados na Praça
das Pocinhas e nas Piscinas Muni-
cipais.
O crescimento acentuado do nú-
mero de frequentadores destes
locais, na maioria população mais
jovem, prende-se com as múltiplas
utilidades que a internet possibilita.
Jogos em rede, participação em
chats de conversação e até con-
viver nas redes sociais são alguns
dos atractivos para quem procura
estes locais.
A aposta da autarquia efectuada há
vários anos na introdução das
actividades de enriquecimento cur-
ricular direccionadas para as novas

Novas tecnologias colocam Lous@da on line

tecnologias permitiu uma dispo-
nibilização mais precoce para esta
nova realidade. Em paralelo, o ape-
trechamento dos centros escolares
com equipamento informático e, nos
novos edifícios, com quadros in-
teractivos, potencia um ensino di-
ferente do tradicional mais con-
sentâneo com os desafios do mundo
actual. Nesta área, a Câmara dis-
ponibiliza um serviço de apoio às
escolas do 1.º ciclo tendo em vista
solucionar pequenas avarias ou
reparações técnicas, assim como,
instalação de novos equipamentos
e programas.

Esta nova realida-
de tecnológica on-
de cada um pode
aceder através de
um clique é tam-
bém preocupação
da Câmara de
Lousada nos ser-
viços que presta
aos seus muníci-

pes. Assim, a facturação electrónica
da água, saneamento, resíduos só-
lidos e refeições escolares já está
disponível para todos os interes-
sados, sendo somente necessário
efe-ctuar um registo no site Via CTT
para que seja criada uma caixa pos-
tal electrónica que permita receber
o correio em formato digital.
Por outro lado, a informação dispo-
nibilizada na página de internet do
município está a ser reforçada, com
a disponibilização dos regulamen-
tos municipais, deliberações, for-
mulários, comunicação de avarias
de água ou da existência de bura-
cos e ainda marcação de atendi-
mento.
Desde Fevereiro, o município pos-
sui ainda uma página institucional
no facebook de forma a estreitar a
comunicação com a população dan-
do a conhecer as actividades, as
iniciativas e incentivando a popula-
ção a intervir e a sugerir democra-
ticamente.
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NOVAS TECNOLOGIAS

No concelho de Lousada
existem vários espaços de
acesso livre e gratuito às
novas tecnologias da co-
municação e informação.
Designado como espaços
de acesso à internet loca-
lizam-se no centro da Vila,
na Praça das Pocinhas, no
Espaço AJE e na Bibliote-
ca Municipal e ainda em
várias freguesias.
Em Janeiro deste ano abriu o Es-
paço internet de Aveleda, que fun-
ciona na sede da Junta de Fregue-
sia. Desde 2008, estão à disposi-
ção da população os Espaços
Internet do Torno, Lustosa e Mei-
nedo.
Os três locais estão abertos de
segunda a sexta-feira, das 14h00
às 19h00 e ao sábado das 10h00
às 12h00 e das 14h00 às 17h00. O
Espaço do Torno possui um horário
diferente funcionando, diariamente,
entre as 14h00 e as 15h30, aos

Espaços Internet a funcionar nas freguesias

sábados das 14h00 às 18h00 e, às
quartas-feiras, tem horário duplo
entre as 18h00 e 20h30.
De acordo com o Vereador do
pelouro das Novas Tecnologias, Prof.
Eduardo Vilar, “com o funcionamento
destes quatro espaços, fora do centro
da Vila, estamos a permitir que os
utilizadores tenham estes serviços
descentralizados e possa chegar a
cada vez mais pessoas”.
Estes Espaços Internet contam com
mais de mil inscritos, maioritaria-
mente população jovem, acom-

panhados por pessoal té-
cnico.
Em Aveleda, no primeiro
mês, mais de 220 utilizado-
res visitaram o Espaço,
numa média de 14 pessoas
por dia.
Cerca de três mil utilizadores
frequentaram o Espaço Inter-
net de Lustosa passaram, no
ano passado. São sete os
computadores disponíveis

para os utilizadores, cujas idades
se situam entre os 12 e os 18 anos,
maioritariamente. As redes sociais,
os jogos e a pesquisa para a rea-
lização de trabalhos são as princi-
pais acções dos utilizadores.
O Espaço Internet de Meinedo, a
funcionar no edifício do Apeadeiro,
tem cerca de 400 utilizadores ins-
critos, tendo registado, no ano pas-
sado, mais de 4500 utilizadores. A
média de idades ronda os 12 e os
18 anos, e os utilizadores preferem,
sobretudo, as redes sociais e  jogos.
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NOVAS TECNOLOGIAS

Em Maio de 2003 era inaugurado o Espaço Internet de
Lousada com 13 postos de acesso livre e gratuito à
internet e ainda com equipamento destinado a pessoas
com necessidades especiais. Quase oito anos depois,
o número de inscritos ultrapassa os 3500  e, no ano
passado, registaram-se perto de 11mil utilizadores, aos
quais se acrescem os visitantes que possuem
computador portátil. A funcionar de segunda-feira a
sábado, das 9h00 às 12H30 e das 14H00 às 20H00, os
principais frequentadores localizam-se na faixa etária
dos 11 aos 20 anos e dos 21 aos 30 anos. Lazer, diver-
timento e redes sociais são as principais pesquisas
efectuadas, seguindo-se o correio electrónico e as
pesquisas para a realização de trabalhos. Espaço
disponibiliza ainda um serviço de impressão e presta
assistência técnica pontual.

Aumento de visitas nos acessos à internet na Vila

Biblioteca Municipal
A sala multimédia possui nove postos de acesso livres
e gratuitos à internet e, a Sala Infanto-Juvenil, dispo-
nibiliza mais três equipamentos. A Sala de Leitura
Especial tem ainda um computador destinado a am-
blíopes e cegos. No ano passado, registaram-se cerca
de 4850 visitas.

Espaço AJE
No Espaço Artes, Juventude e Europa (AJE) os mais
novos têm ao dispor equipamento informático com
ligação ADSL e playstation, acessível de forma gratuita,
para consultas de carácter pedagógico, académico,
profissional e lazer. No ano passado, este serviço foi
utilizado por 2500 crianças e jovens. O serviço está
disponível, de segunda a sábado, entre as 14h00 e as
19h00.
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JUVENTUDE

O Espaço AJE (Artes, Juven-
tude e Europa) localizado na
Rua dos Bombeiros Voluntá-
rios registou, no ano passa-
do, mais de 11500 visitantes,
maioritariamente jovens.
Como resposta ao aumento
de utilizadores, a autarquia
alargou o horário de funcio-
namento do Espaço oferecen-
do ainda, gratuitamente, um
maior número de serviços.
De segunda a quinta-feira, o AJE
está aberto desde as 9h00 até às
19h00 e, à sexta e ao sábado, o ho-
rário prolonga-se até às 23H30.
No ESPAÇO INTERNET é possí-
vel aceder livre e gratuitamente ao
equipamento informático à disposi-
ção, com ligação ADSL, para con-
sultas de carácter pedagógico,
académico, profissional e lazer.
O ESPAÇO EUROPA permite a
consulta, através do acesso ao
portal de informação europeia, das
últimas notícias da União Europeia
quanto a emprego, estágios e
Bolsas, Voluntariado na Europa,
prémios e concursos, gastronomia,
línguas, índices populacionais,
cultura, apoios financeiros, entre
outros. Todas as quintas-feiras, da
parte da tarde, é explorado e deba-
tido um tema europeu.
A novidade deste ano é o ESPAÇO
IN que promove o contacto e acesso
mais fácil entre os jovens, a autarquia
e as instituições parceiras, prestan-
do aos mais novos todo o tipo de
informações que necessitem.

Ponto de encontro dos mais novos - Espaço AJE

O PROJECTO ESTRELA tem co-
mo principais destinatários a pes-
soas com necessidades especiais,
entre eles crianças, jovens e adul-
tos com paralisia cerebral e outras
situações neurológicas. Este ser-
viço tem como objectivo prestar o
apoio necessário como esclareci-
mentos e encaminhamentos de for-
ma a diminuir a infoexclusão da po-
pulação com deficiência.
A sexualidade juvenil merece es-
pecial atenção, estando à disposi-
ção dos mais novos um SERVIÇO
com técnicos especializados da
ÁREA DA SAÚDE, entre eles uma
nutricionista, um
enfermeiro, um psi-
cólogo e um educa-
dor social. Assim,
às quartas-feiras,
da parte da tarde,
os interessados
podem esclarecer
todas as dúvidas
sobre sexualidade,
planeamento fami-
liar e ainda usufruí-

rem de apoio em todas as
problemáticas de foro físico,
psíquico, e social.
O BANCO DO VOLUNTA-
RIADO de Lousada está
sediado no Espaço  AJE. Tra-
ta-se de um ponto de encon-
tro entre as pessoas, que ex-
pressam a sua disponibi-
lidade e vontade para serem
voluntárias, e as entidades
promotoras de voluntariado.

O Banco aceita inscrições a partir
dos 16 anos de idade todas as ter-
ças-feiras de tarde.
O ESPAÇO dedicado às ARTES,
com uma galeria para exposições,
está à disposição dos jovens e
artistas locais que necessitem de
um local para mostrar os seus
talentos. Os interessados devem
efectuar a reserva do espaço com
antecedência devido à procura
existente. Todas as exposições
estão patentes, em média, durante
um mês e são inauguradas na pri-
meira sexta-feira de cada mês pe-
las 21:30.
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EDUCAÇÃO

Escola Secundária de Lousada inaugurada

Adultos recebem Diploma
A Escola Secun-
dária foi palco, no
passado dia 28 de
Janeiro, da entre-
ga dos diplomas a
365 pessoas que
completaram o 9.º
ano, o 12.º ano in-
seridos nas No-
vas Oportunida-
des e também um
grupo relativo aos cursos Educação e Formação de
Adultos que concluiu o 12.º ano.
Para o Dr. António Augusto Silva, director da Escola
Secundária, “muitas destas pessoas que receberam o
diploma não tiveram oportunidade de concluir os seus
estudos mais cedo, dado que tiveram que ingressar no
mundo do trabalho muito cedo”.

A Escola Secundária de Lou-
sada foi um dos estabeleci-
mentos de ensino que sofreu
profundas obras de requalifi-
cação e ampliação no âmbito
do programa de modernização
promovido pela empresa “Par-
que Escolar”.
No passado dia 29 de Janeiro
foram inauguradas as novas
instalações, com a  presença
do Secretário de Estado da
Justiça e da Modernização Ju-
diciária, Dr. José Magalhães.
Após o descerramento da placa, que
foi protagonizada pelo Secretário de
Estado, Dr. José Magalhães, pelo
Presidente da Câmara, Dr. Jorge
Magalhães, e pelo Director da Es-
cola Secundária, Dr. António Augusto

Escola mais moderna e ampla
As obras da Escola tiveram início em Junho de 2009,
para requalificar e ampliar o espaço existente. Esta
intervenção inseriu-se no âmbito da segunda fase do
Programa de Modernização do Parque Escolar do
Ensino Secundário.
Actualmente, a Escola conta com mais de 1500 alu-
nos que frequentam o terceiro ciclo e ensino secundá-
rio, cursos de formação profissional e também o Cen-
tro Novas Oportunidades. As instalações tinham 28
salas de aula e com as obras de requalificação pas-
sou a ficar dotada de 47. Os laboratórios de físico-
-química e biologia passaram de três para quatro, as
salas de informática aumentaram para cinco, para além
das instalações para as artes e para o CNO, uma
biblioteca maior, cozinha pedagógica e gabinete de
estética para os cursos profissionais. Um novo espa-
ço para o refeitório e a criação de novos espaços
verdes são também espaços novos.

Silva, foi interpretado o hino da es-
cola. O Secretário de Estado, Dr.
José Magalhães, felicitou a escola e
a autarquia “pelo salto existente nas
condições de aprendizagem que se
verificam neste novo edifício”.
Para o Presidente da Câmara de Lou-
sada, Dr. Jorge Magalhães, “este em-

preendimento muito dignifica
o concelho e o país, sendo um
garante para condições de
ensino-aprendizagem e, por
consequência, vem assegu-
rar um contributo fundamen-
tal para a promoção do suces-
so educativo”.
O Director da Escola, Dr.
António Augusto Silva, afir-
mou que este é “um dia feliz
para Lousada e para a sua Es-

cola Secundária”. Na última década
as escolas do concelho, numa par-
ceria comprometida com o municí-
pio, têm feito um enorme esforço para
inverter a situação do abandono es-
colar e, certamente, que as instala-
ções que são inauguradas vão ser
uma mais-valia neste propósito”.
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COMÉRCIO

No dia 14 de Janeiro fo-
ram entregues os pré-
mios relativos ao Concur-
so das Montras de Natal,
sorteados os comprados
locais e ainda foi dado o
conhecer o presépio mais
votado.
Quatro lojas assumiram
lugar de destaque no con-
curso. O primeiro lugar
foi atribuído à loja de
vestuário Fashion Store,
o segundo ao cabeleirei-
ro Pêlos Cabelos, o ter-
ceiro lugar foi para a loja
de roupa de criança
XPTO e o quarto lugar para Ousa-
dos e Rebeldes, também de roupa
de criança. As quatro montras que
se destacaram tiveram um prémio
monetário, que foi dos 200 euros,
para a primeira classificada, 150
euros, 100 euros e 50 euros para a
montra que ficou em quarto lugar.
Este ano realizou-se um concurso
com presépios realizados pelas
escolas que contou com a partici-
pação de 12 estabelecimentos de
ensino de todo o concelho. Os pre-
sépios estiveram expostos em di-
versas lojas comerciais sujeitos à
escolha dos compradores. O pre-
sépio mais votado foi o da EB1 de
Santo Estêvão de Barrosas, em
segundo a EB1 Mourinho – Aveleda
e em terceiro EB1 Vilar do Torno e
Alentém. Os prémios foram livros
para as bibliotecas das respectivas
escolas vencedoras.

Montras premiadas e eleito presépio mais votado

Participaram ainda a EB2,3 de
Caíde de Rei, EB1 Estação – Caíde
de Rei, EB1 Pereiras n.º 1, EB1/JI
Pereiras, EB1/JI Cruzeiro – Cer-
nadelo, EB1 Sub-Ribas – Meinedo,
EB1/JI Moreira – Sousela, EB 2,3
Lousada, EB1 Torno.

A Associação para o De-
senvolvimento Integrado e
Económico de Lousada
(ADIEL) em colaboração
com a autarquia, promoveu
também um concurso para
os compradores no comér-
cio tradicional do concelho.
Foram sorteados 16 pré-
mios que distinguiram quem
optou por comprar em Lou-
sada. A vencedora do pré-
mio com uma viagem a
Londres foi Marta Ferreira,
de Santa Margarida, numa
oferta da Agência de Via-
gens e Turismo de Lousada.

O segundo prémio, um vale de com-
pras no valor de 100 euros, na
Fashion Store, coube a Alexandre
Ferraz, de Caíde de Rei. O terceiro
prémio, foi para Marta Duarte, de
Lousada, que teve direito a uns ócu-
los de sol na Óptica Central.
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MUNICÍPIO

Seis novos autocarros para transporte escolar
A autarquia de Lousada
adquiriu seis novos auto-
carros que efectuam o
transporte dos alunos. A
aquisição destes veículos
teve como finalidade “dar
resposta à problemática
dos transportes escolares
que estão a ser efectua-
dos, maioritariamente, por
empresas privadas, dimi-
nuindo os encargos finan-
ceiros da autarquia”, como
referiu o Presidente da Câmara, Dr.
Jorge Magalhães, no acto de entre-
ga das chaves dos autocarros.
O investimento, feito integralmente
pela autarquia, ascende a um mi-
lhão e cem mil euros Os veículos

A Câmara de Lousada assinou um
protocolo de colaboração que pre-
vê o apoio técnico à elaboração dos
Planos Municipais de Segurança
Rodoviária.
A cerimónia foi presidida pela Mi-
nistro da Administração Interna, Rui
Pereira, que enfatizou a importân-
cia da segurança rodoviária onde“
o primeiro passo é possuir um co-
nhecimento mais aprofundado do
fenómeno, em particular da  reali-
dade e dos problemas existentes em
cada via e em cada município”.
O protocolo foi assinado entre o
Governo Civil do Porto, a Universi-
dade do Porto, a Autoridade Nacio-
nal de Segurança Rodoviária e a

funcionam ainda como apoio às
actividades de enriquecimento cur-
ricular, sendo possível um maior nú-
mero de respostas também à popu-
lação escolar.
A compra das viaturas assume-se

assim como mais um inves-
timento na área da educa-
ção a acrescentar à entrada
em funcionamento dos no-
vos centros escolares e dos
novos projectos para a cons-
trução de outras infra-estru-
turas em várias freguesias.
O aumento das qualifica-
ções escolares dos mais no-
vos é um factor importante
para a autarquia que tem
efectuado um conjunto signi-

ficativo de investimentos onde a nova
frota de autocarros escolares vem
dar resposta à segurança e conforto
dos mais novos que se deslocam
para as escolas do concelho diaria-
mente.

Plano Municipal de Segurança Rodoviária
Câmara de Lousada, repre-
sentada pelo Vice-Presiden-
te, Dr. Pedro Machado.
A Faculdade de Engenharia
assegura o apoio técnico às
autarquias na elaboração dos
referidos planos partilhando
experiências em projectos se-
melhantes de prevenção e
segurança rodoviária e ainda ce-
dência de documentação técnica e
cientifica para o referido trabalho.
Para o Vice-Presidente de Lousada,
Dr. Pedro Machado, “a elaboração
deste documento vai permitir um le-
vantamento de situações menos
adequadas que se possam solucio-
nar apontando para formas de pre-

venção da nossa sinistralidade”. O
autarca referenciou ainda o proje-
cto de educação rodoviária com a
criação de circuito rodoviário ao ar
livre, na EB 2,3 de Nevogilde, que
pretende reproduzir as condições
de circulação na via pública, com
karts e ainda com uma sala de for-
mação.
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DESPORTO

O departamento juvenil da Associa-
ção Recreativa e Desportiva de Ma-
cieira conta com 120 atletas em
competição, repartidos pelos esca-
lões juvenis, iniciados, infantis, ben-
jamins e traquinas.
Com idades entre os 6 e 16 anos
são acompanhados, diariamente,
por oito treinadores, aos quais
acresce uma enfermeira, duas pes-
soas responsáveis pela manuten-
ção dos equipamentos e ainda os
directores da Associação.
Os treinos e os jogos decorrem nas
instalações próprias da Associação
designado como Campo dos Pedro-
sos, composto por um campo pela-
do e o edifício de apoio, com balneá-
rios, sede social e ainda um bar.
O clube disponibiliza ainda duas
viaturas para o transporte dos atle-
tas, contando, ao fim de semana,
com o apoio da viatura da Junta de
Freguesia.

Associação Recreativa e Desportiva de Macieira

Todas as nossas equipas encon-
tram-se inscritas nos campeonatos
promovido pela Associação de Fu-
tebol do Porto, em particular na 2.ª
Divisão Distrital. A participar pela
primeira vez, este ano,  no Cam-
peonato da A. F. Porto de Juvenis,
a equipa de Iniciados encontra-se

classificada no
topo da tabela,
desde o inicio da
competição.
 Os mais novos
são presença as-
sídua nos encon-
tros de escolas
de futebol, em es-
pecial  com as
equipas Dragon
Force - F. C. Por-
to, cuja parceria
não é maior de-
vido às limitadas
infra-estruturas

da ARD Macieira. O Torneio Anual
de Futebol 7 Sub-10 é um dos pontos
altos da modalidade, com a presen-
ça de inúmeros clubes do concelho
e do distrito.
O aumento significativo do número
de atletas é o maior orgulho da Asso-
ciação que surge como prova da
qualidade do trabalho desenvolvido.
Para quem quiser aprender a jogar
futebol, o Clube deixa como conselho
“é importante saber estar, ser humilde
e respeitador, pois esta é a base do
sucesso dos melhores atletas. A to-
dos aqueles que estejam dispostos a
estar num projecto com futuro convi-
damos a vir jogar connosco”.
Como principais desafios a ARD
Macieira aponta o aumento do nú-
mero de atletas constante, a afir-
mação como equipa e ainda uma
remodelação das suas infra-es-
truturas de forma a melhor satisfazer
as actuais necessidades.


