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ONOVO ANO ESCOLAR COM NOVIDADES
Com o arranque do novo ano letivo realizaram-se as VII 
Jornadas da Educação de Lousada com o tema “Garantir a 
integridade da Escola Pública em tempos de crise”, nos dias 
9 e 10 de setembro, com intervenções do Secretário de Esta-
do da Educação, Dr. João Costa, Prof. Doutor Eduardo Mar-
çal Grilo, ex- Ministro da Educação, Prof. Doutor Laborinho 
Lúcio, entre outros. 
Na preparação do ano letivo foram efetuadas todas as dili-
gências para que a segurança da comunidade escolar esteja 
garantida.
O Município e o executivo dos Agrupamentos de Escolas, 
com a colaboração da Equipa de Saúde Ambiental da Uni-
dade de Saúde Pública do ACeS Tâmega III – Vale do Sousa 
Norte e da Unidade de Cuidados na Comunidade de Lou-
sada, realizaram visitas a todas as escolas da rede pública 
do concelho tendo como finalidade a implementação das 
medidas orientadoras para a abertura do novo ano escolar. 
Planos de contingência, medidas de higienização, salas de 
isolamento, estabelecimento de circuitos, horários de inter-
valos e refeições diferenciados foram os temas analisados. 
De igual modo realizou-se uma sessão de esclarecimento 
com representantes das juntas de freguesia que asseguram 
o transporte escolar onde foram abordados temas como hi-
gienização dos transportes, lotação ou aconselhamento do 
uso de máscara pelas crianças, entre outros.
Neste ano letivo, o Xadrez é a nova atividade de enrique-
cimento curricular, destinada a alunos do 3.º ano, tendo 
como finalidade estimular o raciocínio lógico e aumentar 
os níveis de concentração dos alunos.
Mantém-se o Plano Anual de Atividades Municipais para 
as Escolas onde constam as ações promovidas pelo Muni-
cípio para os diferentes ciclos de ensino e, que neste ano 
letivo, vão contar com alterações.
Os mais pequenos receberam o Passaporte Lousada, com 
ilustrações de uma artista convidada, Mariana Rio, onde 
são referidas as atividades gratuitas mensais em que po-

dem participar. Este ano letivo o Passaporte tem um QR 
Code onde é possível aceder às atividades online. No final 
do ano letivo, os alunos são contemplados com ofertas de 
participação, de acordo com o número de carimbos que 
conseguiram colecionar no Passaporte Lousada.
Para os alunos do 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário é distri-
buído pelo Município, um desdobrável, onde consta a ofer-
ta desportiva existente no concelho.
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A Escola Básica Lousada Este, de Caíde de Rei, vai ter 
obras de requalificação e modernização das instalações 
existentes, num valor que ronda os 800 mil euros.
Substituição de pavimentos, caixilharias, pinturas, ins-
talações elétricas e de aquecimento central são algu-
mas das intervenções a realizar. De igual modo, o aque-
cimento de águas sanitárias passa a ser feita através de 
painéis solares e a rede de abastecimento de água e de 
drenagem de águas residuais vão ser reparadas, assim 
como, os passeios e a envolvente exterior.
No Pavilhão Desportivo o piso vai ser substituído e efe-
tuada a reabilitação do revestimento exterior das pare-
des da envolvente e reparação das instalações elétricas.
A EB de Lousada Norte (Lustosa) e Lousada Oeste (Ne-
vogilde) vão ser igualmente intervencionadas.
Tendo em conta que o valor do financiamento foi refor-
çado,  os projetos encontram-se em reformulação pelos 
serviços do Município, sendo o total do investimento 
para as duas intervenções de 1 milhão e 800 mil euros, 
financiado a 85% pelo FEDER – Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional, inserido no NORTE 2020.

REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS EB 2,3

A autarquia vai proceder à reabilitação integral do antigo edi-
fício da Associação Industrial de Lousada, tendo como princi-
pais objetivos melhorar o conforto e a qualidade das infraes-
truturas, resolução dos problemas de infiltração nas paredes, 
bem como a renovação do aspeto visual dos espaços.
O edifício vai passar a designar-se Academia de Formação de 
Lousada, que para além dos melhoramentos vai também ser 
ampliado, num investimento total que ultrapassa os 680 mil 
euros, sendo que o apoio do FEDER é superior a 372 mil euros.
Esta é uma candidatura no âmbito do PARU – Plano de 
Ação para a Reabilitação Urbana, sendo financiada pelo 
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O 
início das intervenções está previsto para o final deste ano.

ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE LOUSADA
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As obras de requalificação da EB2,3 de Lousada Centro tiveram 
início em abril do ano passado e terminaram em setembro. 
As intervenções realizadas foram profundas e abrangeram o 
bloco administrativo e os três pavilhões que contemplam 27 
salas de aula. 
Toda a caixilharia foi substituída e colocada cobertura nos pá-
tios interiores, bem como, foi intervencionado o revestimento 
dos pavimentos e efetuadas pinturas.
Foi ainda removido o revestimento em fibrocimento que con-
tinha amianto das coberturas e instalados sistemas de aqueci-
mento nas salas de aula. Desta forma vai ser possível conferir 
mais conforto a toda a comunidade educativa. 
As obras no Pavilhão Desportivo contemplaram a substitui-
ção da iluminação e colocação de painéis solares. 
Acresceu uma 2.ª fase que incluiu a colocação de uma caldeira 
para aquecimento de águas sanitárias do Pavilhão Desportivo.
A obra, com um custo que ascendeu 1,2 milhões de euros, está 
integrada no Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Social, 
com o cofinanciamento do FEDER.
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O ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS
A autarquia tem a seu cargo 28 refeitórios escola-
res onde são confecionadas e servidas as refeições 
às crianças que frequentam o ensino pré-escolar e 
o 1.º ciclo. Alimentação saudável é a palavra de or-
dem para que os mais novos consumam alimentos 
de qualidade e de acordo com as suas necessidades.
Assim, a elaboração das ementas conta com a cola-
boração da nutricionista do Centro de Saúde. Pei-
xe e carne, legumes, vegetais e fruta são a base das 
refeições servidas.
No ano letivo passado foi introduzida a ementa ve-
getariana, que este ano vai ter continuidade com 
o objetivo de criar hábitos alimentares saudáveis 
nos mais novos. 
O valor da refeição é de 1,46 euros, beneficiando de 
isenção ou redução do pagamento os alunos com 
escalão de abono 1 ou 2.
Os mais novos, alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, 
têm também um lanche diário, oferecido pela au-
tarquia, distribuído de manhã ou à tarde, com o 
leite escolar e um pão com manteiga, queijo, fiam-
bre ou compota. As crianças que usufruam de pro-
longamento têm ainda um lanche extra. 
No seguimento do consumo de alimentos saudá-
veis, continua a ser distribuída uma peça de fruta, 
duas vezes por semana, aos alunos destes níveis de 
ensino, uma medida financiada pelo Ministério da 
Agricultura e do Mar. 
Com o aparecimento da Covid-19 estão a ser im-
plementadas medidas de prevenção, nomeada-
mente no que concerne ao modo como as refeições 
são servidas. Assim, lanches e almoço são servidos 
faseadamente e com grupos mais pequenos, de 
modo a evitar contactos. Foram colocados dispen-
sadores de gel desinfetante nas salas de aula e nos 
espaços comuns como os refeitórios, cozinha e sa-
las de prolongamento.
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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
têm continuidade, embora com algumas alterações 
pontuais.
Assim, os alunos que frequentam o 1.º ciclo usufruem 
de várias atividades, permitindo a permanência na 
escola até às 17h30.
Para além das habituais atividades, como a Atividade 
Lúdico-Expressiva, Música e a Atividade Física e Des-
portiva, este ano letivo conta com a Geração Xadrez. 
Tendo em conta a situação pandémica a Natação é 
substituída por Técnicas de Relaxamento e Alonga-
mentos sem que os alunos se tenham de deslocar.
O Ensino da Música destina-se a todos os alunos do 1.º 
ciclo, com uma hora por semana. A Atividade Física 
e Desportiva ocupa duas horas semanais e os alunos 
do 1.º e 2.º ano participam na  Atividade Lúdico-Ex-
pressiva. A mais recente modalidade, o Xadrez, dire-
cionado para o 3.º ano, ocorre duas horas por semana.
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O Plano Anual de Atividades Municipais para as Escolas 
apresenta algumas novidades e mantém outras, destinadas 
aos vários níveis de ensino. 
Tendo em conta a situação atual, a autarquia disponibiliza 
a aplicação “O Guia de Recursos Educativos - Lousada” des-
tinada a professores que lecionam no concelho. Esta app 
foi criada de acordo com a matriz nacional, de modo a que 
a interação seja e fácil acesso, dispondo ainda de informa-
ção associada ao Fundo Local de Lousada, onde constam as 
obras publicadas pela autarquia. 
Os mais novos vão ter a oportunidade de continuar a par-
ticipar em atividades como “Ateliês de Ilustração”, “Ciência 
no Parque”, “Geração Xadrez” e “Mandarim”. Uma das novi-
dades que surge neste ano letivo é designada de “Programa-
-te”, tendo como principal finalidade o desenvolvimento de 
capacidades transversais ao currículo associadas ao pensa-

mento computacional, aprendizagem de princípios básicos 
de programação, de forma a aumentar os níveis de literacia 
digital dos alunos do 4.º ao 6.º ano de escolaridade. 
Estas atividades inserem-se no Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), promovido pelo 
Município em colaboração com a Comunidade Intermuni-
cipal do Tâmega e Sousa. 
Vai ser dada continuidade a outras que iniciativas que se 
inserem no PIICIE, como “Escola a Pedalar”, “Oficinas de Ci-
nema de Animação”, “Oficinas de Arte Pública” e “Teach for 
Portugal”.
“Profissão: Engenheiro” é uma das novidades apresentada 
e cujos destinatários são os alunos do ensino secundário, 
de modo a que estes tenham a oportunidade de contactar 
com as diferentes áreas e profissionais da engenharia. De 
ressalvar que estes podem ser cursos com maior grau de 
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ATIVIDADES PARA ALUNOS DOS DIFERENTES CICLOS DE ENSINO
No arranque do ano letivo, o Município ofereceu o “Passa-
porte Lousada” com atividades para pais e alunos do pré- 
-escolar e 1.º ciclo. 
No final do ano letivo, os alunos são contemplados com 
ofertas de participação, de acordo com o número de carim-
bos que conseguiram colecionar no Passaporte Lousada.
Os alunos do 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário têm acesso 
a um desdobrável, distribuído pelo Município, com a indi-
cação da oferta de diversas atividades e ainda a oferta des-
portiva concelhia, onde estão incluídos todos os clubes nas 
diferentes modalidades, nos escalões de formação.

PASSAPORTE LOUSADA
PARA ALUNOS MAIS NOVOS

empregabilidade, estando também integrada no plano de 
atividades desenvolvidas no âmbito do PIICIE.
A atividade “Alimentação saudável: Pais e Filhos” é outra 
proposta, com workshops sobre alimentação saudável, 
com diversos convidados, destinados a pais e alunos, que 
frequentem o pré-escolar e o 1.º ciclo. Estas atividades vão 
decorrer em horário pós-laboral, com inscrições gratuitas.
A autarquia vai ainda continuar a promover a atividade 
“Encontro de Pais”, que foi iniciada no passado ano letivo.
O Plano Anual de Atividades para as Escolas abrange as 
diversas áreas de atuação do Município, nomeadamente 
ambiente, a ação social, desporto, cultura, juventude, entre 
outras e pode ser consultado em www.cm-lousada.pt/p/
plano-anual-de-atividades.
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Os apoios dados pela autarquia aos estudantes passam, 
entre outras áreas, pelos transportes. Assim, os alunos que 
residem a mais de três quilómetros do estabelecimento de 
ensino usufruem de transporte escolar gratuito, tendo em 
consideração que a escola frequentada seja a da área de 
residência. Os que, residindo a menos de três quilómetros, 
transportados pelos autocarros do Município e possuam 
escalão de abono 1 ou 2, têm passe gratuito ou pagam 50 
por cento, respetivamente.   
São cerca de 1200 alunos dos diferentes níveis de ensino 
que beneficiam de transporte escolar gratuito ou com cus-
tos reduzidos significando um investimento municipal su-
perior a 550 mil euros, este ano agravado pela limitação de 
lugares nos transportes.
Também os custos das deslocações dos jovens com necessi-
dades especiais que necessitam de ser transportados para 
instituições de ensino ou formação são suportados pela au-
tarquia. Este ano letivo são mais de 30 jovens, com neces-
sidades específicas de transporte que frequentam diversas 
instituições, representando um custo de 90 mil euros.

BOLSA DE ESTUDO
ENGENHARIA TÊXTIL
U N I V E R S I D A D E  D O  M I N H O

MEDIDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS REFORÇADO
famílias. A este apoio junta-se uma verba disponibilizada 
para a aquisição de material escolar, igualmente destinada 
a alunos com escalão 1 e 2, que ascende a 25 mil euros. A 
autarquia assegura também o pagamento integral ou par-
cial das refeições escolares dos alunos do pré-escolar e do 
1.º ciclo que tenham carência económica. De igual modo é 
distribuído diariamente um lanche gratuito e fruta a todos 
os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo. 
A autarquia assegura também, de modo gratuito, o prolon-
gamento do horário da manhã para os alunos do pré-escolar 
e do 1.º ciclo, cujos encarregados de educação comprovem 
essa necessidade.

Bolsas de Estudo para Ensino Superior
Os alunos que frequentam o ensino superior podem can-
didatar-se às Bolsas de Estudo que a autarquia atribuiu a 
jovens que comprovem carência económica e aproveita-
mento escolar. No ano letivo anterior foram entregues 93 
bolsas, num valor aproximado de 34 mil euros.
O Município vai atribuir uma Bolsa de Estudo para o ano 
letivo de 2020-2021, que se destina, especificamente, a alu-
nos que se candidatem ao curso de Engenharia Têxtil da 
Universidade do Minho. A medida surge como um incenti-
vo de qualificar a mão-de-obra do setor têxtil (confeção) do 
concelho, que se assume uma das mais importantes áreas 
de atividade do concelho. Brevemente vai ser disponibili-
zada informação sobre a apresentação de candidaturas.
O Município através de um protococo com a Universidade 
Lusófona do Porto atribui uma bolsa de estudo a um aluno 
que ingresse pela primeira vez num curso de 1.º Ciclo. A se-
leção é feita de acordo com as candidaturas apresentadas e 
tendo em consideração os rendimentos do agregado familiar.

Os alunos do 1.º ciclo que têm escalão 1 e 2 têm acesso aos 
livros de fichas de modo gratuito. Esta é uma medida im-
plementada pela Câmara Municipal, desde o ano letivo 
passado, e que se insere no âmbito das medidas de apoio às 



1111

AM
BI

EN
TEAQUISIÇÃO DA QUINTA DE VILA POUCA

A autarquia adquiriu recentemente os 3,6 hectares da 
Quinta de Vila Pouca, em Meinedo. A propriedade, agora 
pública, localiza-se na margem direita do rio Sousa e inte-
gra a Paisagem Protegida Local do Sousa Superior (PPSS).
Este local compõe-se de terrenos com importante valor de 
conservação, que incluem uma alameda de tílias centená-
rias e com porte para serem consideradas de interesse na-
cional, uma faia monumental, várias espécies protegidas 
(como o tritão-palmado), entre outras preciosidades. Em 
termos florísticos, e antes das mais recentes intervenções, 
este local era o mais diverso do concelho, com mais de 200 
espécies de plantas nativas registadas. Esta diversidade 
deve-se à diversidade de habitats ali presentes: matos, bos-
ques, galeria ripícola e, ainda, o jardim da casa senhorial, 
que ainda apresenta resquícios da vegetação ornamental 
características dos jardins históricos da região.
Com a aquisição dos terrenos, pretende-se restaurar toda a 
funcionalidade ecológica do espaço, bem como a beleza do 
jardim e espaços humanizados, valorizando e devolvendo 
dignidade a toda a área.

O investimento, aproximadamente 200 mil euros, reforça 
assim o comprometimento da autarquia com a conserva-
ção da natureza e a educação ambiental. A casa solarenga, 
que representa um importante património histórico e cul-
tural do concelho, onde vai ser sediada a Área da Paisagem 
Protegida do Sousa Superior recentemente constituída, 
prevendo-se também um espaço museológico para a con-
sagração da memória de Duarte Leite, antigo embaixador e 
primeiro-ministro de Portugal.
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PROJETO AMBIENTAL DE LOUSADA
APRESENTADO EM  FÓRUM INTERNACIONAL
Na continuação do prémio europeu Transformative Action 
Award, ganho pelo Município de Lousada em 2019, o tra-
balho ambiental em curso foi apresentado na Conferência 
Europeia sobre Cidades Sustentáveis (Mannheim). 
Devido à pandemia COVID-19, a Conferência decorreu de 
forma inteiramente virtual, tendo a plateia contando com 
centenas de participantes de todo o mundo.
Assim, foi apresentado o trabalho realizado ao longo dos 
anos em Lousada por forma a tornar o concelho mais ver-
de, eficiente e resiliente. O envolvimento da população em 
toda a ação climática foi evidenciado como um fator deter-
minante para o sucesso.
A criação da Paisagem Protegida do Sousa Superior, bem 
como o associado trabalho de pedagogia cívica e ambiental 
esteve igualmente em destaque, assim como, a rede euro-
peia de parques e áreas protegidas. Nesta apresentação, o 
debate foi motivado pelo exemplar processo participativo 
que auscultou todas as partes interessadas e setores da co-
munidade na constituição deste instrumento de beneficia-
ção ambiental.
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VENCEDOR
2019

PRÉMIO AÇÃO TRANSFORMATIVA

Lousada
Portugal
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O projeto BioSénior – que visa a colaboração intergeracional na promoção da edu-
cação ambiental e a valorização do saber dos mais velhos na proteção do ambiente 
– teve o arranque das ações presenciais atrasado devido à pandemia COVID-19.
No mês passado tiveram a oportunidade de participar nas limpezas do Rio Me-
zio, no âmbito do campo de voluntariado internacional dedicado à proteção da-
quele rio. O programa vai brevemente contar com atividades de voluntariado 
mais regular.
Enquanto o desconfinamento não é total, o BioSénior mantém-se ativo de uma 
forma mais clássica. Os frequentadores dos Movimentos Seniores continuam a 
receber materiais lúdicos e informativos por correio: o Jornal do Mundo Natu-
ral, livros sobre lendas e mitos associados à fauna e flora local, dossiers pedagó-
gicos com jogos e atividades estimulantes, entre outros. 
A componente intergeracional do BioSénior, Academia das Gerações, que vai 
decorrer em colaboração com a comunidade escolar foi um dos projetos premia-
dos pelas Academias do Conhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian.
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ENSINAR A SUSTENTABILIDADE COM LEGO©
O Município de Lousada viu aprovado um novo projeto eu-
ropeu Erasmus+ na área ambiental.
 A iniciativa tem por objetivo ensinar os Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável (ODS) e sensibilizar a comuni-
dade para o planeamento sustentável das cidades, usando 
as famosas peças Lego© como ferramentas pedagógicas.
O projeto, co-financiado pelo programa Erasmus+ Educa-
ção e Formação, tem a duração de 24 meses e, além de Lou-
sada, inclui parceiros da Dinamarca, Chipre, Macedónia e 
Alemanha. O consórcio conta ainda com a parceria da con-

ceituada empresa Lego©.
O plano de trabalhos compreende a formação de crianças e 
de professores dos países parceiros em planeamento do ter-
ritório e pensamento ecológico, dando especial relevância 
ao ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis. Vão ser 
desenvolvidos conteúdos formativos, mapas interativos, 
manuais de formação e outros produtos intelectuais, que 
incluem a construção e exposição de modelos de cidades 
ecologicamente planeadas e construídas com Lego©.
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INTERVENÇÃO NO CASTRO DE S. DOMINGOS
No âmbito do projeto PROVALMEZIO, o Gabinete Mu-
nicipal de Património e Arqueologia realizou mais uma 
campanha de escavações arqueológicas no Monte de São 
Domingos (Cristelos), local onde está identificado um im-
portante assentamento fortificado da Idade do Ferro que 
posteriormente recebeu uma forte presença romana. A 
intervenção realizou-se nos meses de julho e setembro e 
contou com a participação de estudantes do ensino profis-
sional de arqueologia, bem como de diversas universidades 
portuguesas.

Apesar do necessário estudo pelo qual têm de passar os dife-
rentes materiais arqueológicos encontrados, a área alvo de 
escavação colocou a descoberto uma ampla estrutura habi-
tacional de planta circular, sendo de realçar o bom estado de 
conservação de uma das suas paredes e do invulgar apare-
lho construtivo. Com piso em barro bem compactado e alisa-
do, foram encontrados vestígios de uma lareira encostada à 
parede interior. De claro uso doméstico, este edifício voltado 
ao Vale do Rio Mezio deverá datar do século I d.C..
Os objetivos desta intervenção passam pela recolha de da-
dos que possam contribuir para uma aproximação à época 
construtiva do sistema defensivo.
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EQUIPAS DA 1.ª LIGA ESTAGIAM NO COMPLEXO DESPORTIVO
O Complexo Desportivo de Lousada foi, mais uma 
vez, o local escolhido para a realização do estágio 
de preparação do campeonato de futebol do CS 
Marítimo. Lito Vidigal e a sua equipa iniciaram o 
estágio dia 30 de agosto e terminaram no dia 8 de 
setembro.   
Passaram também pelo Complexo Desportivo de 
Lousada as formações do Clube Desportivo Santa 
Clara e do Moreirense Futebol Clube que efetua-
ram treinos de preparação da pré-época de futebol.

MURAIS COM ARTE ESPALHADOS PELO CONCELHO
LouzaD'Art Urbana é a designação do projeto vencedor de 
uma das edições do Orçamento Participativo Jovem e que 
tem vindo a embelezar o centro da Vila com diversos murais 
relativos às tradições e características de Lousada, começando 
também a dar destaque às freguesias. 
A descentralização começou com um novo mural edifício da 
Sede da Junta de Freguesia do Torno, que retrata a Romaria da 
Senhora Aparecida.
AKA Corleone foi o artista escolhido para retratar o maior 
Andor do mundo, Ermitão, corridas de motos e outros aspetos 
característicos da Romaria.
"A Mulher e as Camélias" foi o tema escolhido para o mural 
que pode ser visto na Adega Cooperativa de Lousada, uma 
obra de Lula Goce, que se insere no mesmo projeto.

POEMA DE ANTÓNIO GORGEL NA LOJA DE TURISMO
A Loja Interativa de Turismo 
(LIT) tem um toque da alma Lou-
sadense no exterior. Quem pas-
sa pelo local pode ler um poema 
escrito por António Gorgel (1902 
- 1979) que venceu os Jogos Flo-
rais (Jornal de Lousada) em 1953.
O trabalho que está agora visível 
tem o cunho de Frederico Draw.
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Após seis sorteios já foram entregues prémios a 30 compra-
dores que deram preferência ao comércio Lousadense.
Os prémios quinzenais atribuídos são de 250€, 100€, 75€, 
50€ e 25€ que devem ser gastos em compras de valor igual 
ou superior ao sorteado nas lojas aderentes. De ressalvar 
que os premiados recebem vales de 25€, até perfazer o va-
lor do prémio atribuído.
São perto de 170 lojas que, neste momento fazem parte do 
Comprar em Lousada, de várias freguesias e de áreas de 
negócios diversas. Desde mini-mercados, lojas de decora-
ção, farmácias, lojas de roupa, de desporto, de calçado, de 

brinquedos, cabeleireiros, agências de viagens, restauran-
tes, floristas, clinicas de veterinária, entre muitos outros. 
A lista das lojas aderentes pode ser consultada no sítio da 
internet da autarquia, tal como as normas de participação, 
em www.cm-lousada.pt/p/compraremlousada. Os comer-
ciantes que pretendam fazer parte deste projeto têm a 
oportunidade de participar bastando, para tal, preencher 
o formulário de inscrição, disponível também no site do 
Município.
Esta iniciativa de apoio ao comércio local termina no dia 31 de 
dezembro. Este mês os sorteios vão realizar-se nos dias 2 e 16.
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O parque habitacional do concelho, no-
meadamente as habitações sociais que 
são da responsabilidade do Município 
têm tido ações de fiscalização e acompa-
nhamento de necessidades. Esta é uma 
situação que está a ser implementada na 
Habitação Social de Cernadelo, culmi-
nando com a limpeza de espaços comuns 
deste empreendimento habitacional.
Pretende-se, que em breve, este edifí-
cio assim como o da Habitação Social 
de Meinedo, sofram obras em toda a 
componente exterior, tal como está a 
ser concluído na Habitação Social de 
Lustosa.

HABITAÇÃO SOCIAL FISCALIZADA E ACOMPANHADA

O Bairro Dr. Abílio Alves Morei-
ra vai sofrer obras em 10 aparta-
mentos que se encontram devo-
lutos, juntando-se à intervenção 
exterior realizada em outros 
quatro. Este é um investimento 
que ronda os 112 mil euros e é da 
responsabilidade do Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Ur-
bana. As intervenções realizadas 
abrangem redes de água, esgotos, 
serralharias, eletricidade, gás, 
pinturas interiores e carpintarias. 
A autarquia está a efetuar dili-
gências para dar continuidade 
aos trabalhos de realização de 
obras exteriores integrais em to-
dos os blocos.

OBRAS NO BAIRRO DR. ABÍLIO ALVES MOREIRA


