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Em 2004, há quatro anos atrás, era
inaugurado o Estádio Municipal de
Hóquei em Campo do Complexo
Desportivo de Lousada. No ano
passado mais dois equipamentos
entraram em funcionamento - os
campos multifuncionais para a prá-
tica de futebol e râguebi. Em Outu-
bro deste ano, os courts de ténis
são abertos à população.
Com quatro anos de existência as
várias infra-estruturas desportivas
assumem-se pela sua qualidade e
registam cada vez mais utili-
zadores, com centenas de crian-
ças, jovens e atletas que diaria-
mente praticam hóquei, futebol,
râguebi ou ténis em Lousada.
O Estádio Municipal de Hóquei em
Campo apresenta lotação esgota-
da, com a realização diária de trei-
nos e jogos oficiais. Centenas de
crianças, jovens e adultos praticam
hóquei em campo nos dois clubes
locais existentes – Associação
Desportiva de Lousada (ADL) e Ju-
ventude Hóquei Clube.
Considerado um dos melhores
equipamentos na Europa, devido
às características técnicas, o Es-
tádio de Hóquei é ainda local esco-
lhido para a realização de estágios
das selecções, nacional e estrangei-
ras, e já regista vários torneios e cam-
peonatos nacionais e internacio-
nais. O equipamento dispõe ainda
de residência desportiva, com ca-
pacidade para alojar cerca de 40
atletas.

COMPLEXO COM CENTENAS DE UTILIZADORESCOMPLEXO COM CENTENAS DE UTILIZADORESCOMPLEXO COM CENTENAS DE UTILIZADORESCOMPLEXO COM CENTENAS DE UTILIZADORESCOMPLEXO COM CENTENAS DE UTILIZADORES
Nos campos multifuncionais realiza-
-se uma parte dos treinos da equipa
de futebol da ADL, assim como,
estágios de equipas da região, co-
lectividades e particulares.
No campo de futebol realizam-se
em média quatro jogos de futebol
por dia, com maior procura ao fim-
-de-semana. Os interessados, as-
sociações, clube e particulares, po-
dem formular o pedido de utili-
zação, mediante o pagamento da
taxa de utilização, que permite a
utilização do equipamento e res-
pectivos balneários.
A taxa a cobrar oscila consoante o
período solicitado, se é dia ou noite,
se são clubes desportivos do concelho
ou de fora, se são privados, entre ou-
tros factores estipulados no respectivo
regulamento.
Lousada Rugby Clube – esta é a

designação do clube local que se dedi-
ca à prática de râguebi, tendo iniciado
a sua actividade aquando da dispo-
nibilização do espaço. Assim, crianças,
jovens e adultos encontram-se, com re-
gularidade, para a prática de uma mo-
dalidade desportiva que não existia em
Lousada.
O mesmo equipamento é utilizado
pelo CDUP (Centro Desportivo Uni-
versitário do Porto) e pela Federa-
ção Portuguesa de Rugby para a
realização de estágios, treinos e
jogos oficiais.
Desde Outubro, é possível praticar
ténis, nos courts existentes no Com-
plexo Desportivo, com apoio técni-
co da Associação de Ténis do Porto.
Já está a funcionar a escola de for-
mação do ténis, resultante das ses-
sões de sensibilização realizadas com
os mais jovens e adultos.
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O Lousada Rugby Clube foi criado na época 2007/2008 e
conta com 20 atletas na categoria sub14 e 30 atletas no
escalão sénior.
O escalão de sub14 participa nos torneios Inter-regionais
organizados pela Associação de Rugby do Norte e o escalão
sénior participa no Campeonato Nacional da segunda divisão.
Os atletas utilizam os campos multifuncionais do Comple-
xo Desportivo várias vezes por semana para efectuarem
treinos e jogos.
Na opinião do treinador da equipa de seniores, Miguel
Moreira, “os campos multifuncionais têm as melhores ins-
talações do país para a prática do rugby, sendo constante-
mente elogiadas pelos clubes que lá jogam”.
O responsável afirma também que “para o Lousada Rugby
Clube estas condições são fundamentais, uma vez que foi a
partir da construção das instalações que se construiu o clube”.

Miúdos e graúdosMiúdos e graúdosMiúdos e graúdosMiúdos e graúdosMiúdos e graúdos
experimentam ténisexperimentam ténisexperimentam ténisexperimentam ténisexperimentam ténis
Desde Outubro que estão em funcionamento
seis courts em terra batida. Pelo local passaram
já muitos dos alunos das EB1 do concelho, que
tiveram a oportunidade de contactar com a mo-
dalidade durante o mês inaugural.
As iniciativas realizadas junto dos mais novos, e
também dos pais, facilitaram um contacto mais
directo com a modalidade dinamizada e coor-
denada pela Associação de Ténis do Porto e
autarquia.
Actualmente esta infra-estrutura pode ser utili-
zada de segunda a sábado entre as 9h00 e as
17h30 (temporariamente), e aos domingos, en-
tre as 9h00 e as 13h00.
Os interessados em utilizar os courts de ténis
contam com o apoio de técnicos especializados
da Associação de Ténis do Porto.
Paralelamente estão a ser implementadas
escolas de ténis destinadas aos mais novos
para fomentar e aprendizagem da modalidade.

CLUBES LOCAIS TREINAM NO COMPLEXOCLUBES LOCAIS TREINAM NO COMPLEXOCLUBES LOCAIS TREINAM NO COMPLEXOCLUBES LOCAIS TREINAM NO COMPLEXOCLUBES LOCAIS TREINAM NO COMPLEXO
Diariamente os equipamentos do Complexo Desportivo são utilizados pelos clubes locais para a
realização de treinos, desde os infantis, juniores até aos seniores. Aos fins-de-semana, decorrem
os jogos oficiais das diversas competições. Lousada Rugby Clube, Secção de Hóquei da Associa-
ção Desportiva de Lousada e Juventude Hóquei Clube são clubes do concelho que usufruem do
Complexo e enfatizam as vantagens dos equipamentos que utilizam.

“Multifuncionais “Multifuncionais “Multifuncionais “Multifuncionais “Multifuncionais têm as melhorestêm as melhorestêm as melhorestêm as melhorestêm as melhores
condições do país”condições do país”condições do país”condições do país”condições do país”
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A Secção de Hóquei da Associação Desportiva de
Lousada (ADL) tem actualmente inscrito 100 atletas
nos vários escalões, desde dos infantis, iniciados,
juvenis, juniores e seniores.
De acordo como Presidente desta secção, Vítor
Valinhas, este “é o maior clube de hóquei português,
com o maior número de atletas e competindo em todos
os escalões”.
As equipas da ADL treinam, em média, três vezes
por semana no Estádio Municipal de Hóquei, na moda-
lidade de hóquei em campo, e utilizam o Pavilhão
Municipal para a prática de hóquei de sala. De acordo
com Vítor Valinhas “o Complexo Desportivo de

O Juventude Hóquei Clube (JHC) foi fundado em 2004, e
conta já com oito escalões, desde os infantis, iniciados,
juvenis, juniores e seniores, num total de 75 atletas.
De acordo com a Presidente do Clube, Elisabete Ri-
beiro, “prevê-se um aumento do número de atletas ao
longo desta época 2008/2009”.
O Juventude treina duas vezes por semana, às
quartas e sextas-feiras, no Estádio Municipal de Hóquei
em Campo de Lousada, entre os meses de Março e
Outubro. De Novembro a Fevereiro o clube utiliza o
Pavilhão Municipal de Lousada para a realização dos
treinos.
A Presidente do JHC destaca que “quando o clube
iniciou os treinos, já existia o Estádio de Hóquei. Foi

“O Complexo tem instalações de qualidade excepcional”“O Complexo tem instalações de qualidade excepcional”“O Complexo tem instalações de qualidade excepcional”“O Complexo tem instalações de qualidade excepcional”“O Complexo tem instalações de qualidade excepcional”
Lousada tem umas instalações desportivas de qualida-
de excepcional ao nível de todas as infra-estruturas,
desde os balneários às bancadas e ao piso”.
Dos vários títulos conquistados pela Secção destacam-
se os três Campeonatos Nacionais de Seniores Masculi-
nos, duas Taças de Portugal, uma Supertaça, um Tor-
neio dos Campeões, quatro Campeonatos Nacionais de
Hóquei Indoor e a Taça das Taças. No sector feminino
foram também arrecadados prémios de destaque como
um Campeonato Nacional de Seniores, a Taça de Por-
tugal e Campeonato Nacional de Hóquei Indoor. Além
destes títulos de referir os múltiplos campeonatos regio-
nais obtidos nos diversos escalões de formação.

“Foi possível criar o nosso clube pelas condições excelentes”“Foi possível criar o nosso clube pelas condições excelentes”“Foi possível criar o nosso clube pelas condições excelentes”“Foi possível criar o nosso clube pelas condições excelentes”“Foi possível criar o nosso clube pelas condições excelentes”

possível criar o nosso clube pelas condições exce-
lentes e bom funcionamento desta infra-estrutura, que
nos permitiu manter um dos desportos mais antigos
de Lousada”.
Desde a sua fundação que o Clube alcançou vários
títulos. Na época 2006/2007 os atletas foram cam-
peões Nacionais de Sala de Infantis, campeões Nacio-
nais de Campo de Infantis, campeões Nacionais de
Campo de Iniciados Masculinos, campeões Nacionais
de Sala de Iniciados Masculinos, campeões Nacionais
de Sala de Iniciados Femininos e campeões Nacionais
de Campo de Iniciados Femininos. Na época 2007/
2008 obtiveram o primeiro lugar no Campeonato Re-
gional de Iniciados Masculinos.
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A autarquia tem desenvol-
vido a promoção da leitura
no âmbito das acções e acti-
vidades implementadas
pela Biblioteca Municipal
para a população em ge-
ral, com mais destaque jun-
to dos mais novos.
Os números revelam, des-
de o início do ano, mais de
16 mil presenças na Sala
Mello Lapa (Infanto-Juvenil), Sala
José Dias (Adultos) e Sala de Lite-
ratura. Nestas três salas, o número
de documentos requisitados ascen-
deu aos 12 mil.
Os Biblioespaços, 11 no total, distri-
buídos por cafés e espaços comer-
ciais, registam um forte adesão com
cerca de 1200 livros requisitados.
 A Biblioteca tem ainda disponível
outros serviços, com destaque para
o acesso à internet, um espaço des-
tinado a exposições e acções de
formação.
Os mais pequenos têm um lugar es-
pecial na programação da Bibliote-
ca. Nesse sentido, foram promovidas
cerca de 180 rubricas relativas à Hora
do Conto, mais de 90 ateliês te-
máticos, 25 exposições e 40 activi-
dades das oficinas de trabalho. Os
mais novos participaram em cerca
de 20 concursos e passatempos e em
130 formações. Desde o início deste
ano que foram mais de quatro mil os
participantes nas referidas activida-
des.
O Bibliomóvel continua a percorrer

BIBLIOTECA COM MAIS DE 16 MIL VISITANTESBIBLIOTECA COM MAIS DE 16 MIL VISITANTESBIBLIOTECA COM MAIS DE 16 MIL VISITANTESBIBLIOTECA COM MAIS DE 16 MIL VISITANTESBIBLIOTECA COM MAIS DE 16 MIL VISITANTES

o concelho diariamente visitando
todos os estabelecimentos de ensi-
no. Esta Biblioteca Itinerante per-
mite que os mais novos tenham
acesso a livros sem terem que se
deslocar à Biblioteca Municipal. No
ano lectivo 2006/2007 foram efe-
ctuados mais de
quatro mil emprésti-
mos, ultrapassan-
do no dobro o ano
lectivo anterior.
O concelho de Lou-
sada tem, desde
2003, 16 bibliote-
cas escolares dos
vários ciclos integra-
das na Rede de Bi-
bliotecas Escolares,
de âmbito nacio-
nal. Este ano integram o grupo o
Centro Escolar de Figueiras, EB1
Corgo-Meinedo, EB1 Boavista-Sil-
vares, Centro Escolar de Pias e Cen-
tro Escolar de S. Miguel. A estes
estabelecimentos foi atribuída uma
verba que contempla a aquisição
de fundo documental, equipamen-

to/mobiliário e software. Para
que as bibliotecas escolares
integrem a rede nacional de-
vem obedecer a um conjunto
de requisitos, nomeadamen-
te ao nível de espaço da sala.

PROGRAMA GULBENKIAN
A Biblioteca Municipal de
Lousada lidera, em parceria
com os agrupamentos de es-

colas da Rede de Bibliotecas Esco-
lares apresentaram uma candida-
tura ao programa Gulbenkian de
Língua Portuguesa. O projecto
intitula-se “JI (Jardins-de-Infância) da
sociedade do conhecimento: de pe-
queno se promovem literacias para

desenvolver competências para a
vida”. A entidade promotora atribuiu
à autarquia cerca de 30 mil euros à
Câmara de Lousada para a con-
cretização do projecto, de cariz
bianual. A verba destina-se à aquisi-
ção de material bibliográfico para
os 33 jardins-de-infância
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A Extensão do Saúde de Meinedo
vai sofrer profundas alterações e vai
passar a funcionar em parte do edi-
fício da sede da Junta de Freguesia
e num novo espaço que vai ser
construído de raiz.
O custo da obra ascende a um mi-
lhão de euros, da responsabilidade
da Administração Regional de Saú-

Decorrem as obras de reabilitação
e alargamento da Ponte de Meinedo
sobre o Rio Sousa. A obra implica a
duplicação das faixas de rodagem,
através da construção de um novo
tabuleiro, ao lado do existente. O
espaço envolvente vai, também, ser
alvo de um arranjo. O custo da obra
ultrapassa os 323 mil euros, da res-
ponsabilidade do Ministério das
Obras Públicas, Transportes e Co-
municação, tendo como prazo de
execução previsto oito meses.

NOVA EXTENSÃO DE SAÚDE EM MEINEDONOVA EXTENSÃO DE SAÚDE EM MEINEDONOVA EXTENSÃO DE SAÚDE EM MEINEDONOVA EXTENSÃO DE SAÚDE EM MEINEDONOVA EXTENSÃO DE SAÚDE EM MEINEDO

de do Norte, tendo a Junta de Fre-
guesia cedido parte das instala-
ções e o terreno anexo.
A obra já começou e o prazo máxi-
mo de execução é de um ano, altura
em que o corpo médico, pessoal de
enfermagem, administrativo e auxi-
liar deixam as actuais instalações,
localizadas no Salão Paroquial de

Meinedo, e transitam para o novo
espaço.
As novas instalações, estendem-
se por 500 metros quadrados, com
cinco consultórios médicos, dois
gabinetes de enfermagem, duas
salas de tratamento, salas de for-
mação e reunião, área adminis-
trativa, sala de espera e sanitários.

Alargamento da Ponte sobre o Rio SousaAlargamento da Ponte sobre o Rio SousaAlargamento da Ponte sobre o Rio SousaAlargamento da Ponte sobre o Rio SousaAlargamento da Ponte sobre o Rio Sousa
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Numa organização da equipa de
saúde escolar, do Centro de Saúde
de Lousada, em colaboração com
a Câmara Municipal, realizaram-se,
no dia 17 de Outubro, as Jornadas
de Saúde Escolar.
Na sessão de abertura, o coordena-
dor da equipa de saúde escolar de
Lousada, Dr. Fonseca Teixeira, tra-
çou a função do encontro caracteri-
zando-o como o “local de diálogo
onde se intensifica a troca de ex-
periências ente os membros da equi-
pa e demais técnicos”.
Para o Presidente da Câmara de

Auditório repleto no debate da Saúde EscolarAuditório repleto no debate da Saúde EscolarAuditório repleto no debate da Saúde EscolarAuditório repleto no debate da Saúde EscolarAuditório repleto no debate da Saúde Escolar

Lousada, Dr. Jorge Magalhães, “o
trabalho desenvolvido ao longo dos
tempos por esta equipa assume-se
como uma referência com especial
enfoque na promoção destes deba-
tes cuja importância é sobrelevada

num município com uma percentagem
de população jovem tão elevada”.
Os temas em debate foram diversi-
ficados e abrangentes com aborda-
gem da educação sexual, doenças,
alimentação saudável entre outros.

A EB2,3 de Lousada e a Es-
cola Secundária receberam
a Bandeira Verde, no âmbito
do galardão Eco-Escolas que
premeia os projectos que es-
tão a ser desenvolvidos na
área do ambiente.
O programa Eco-Escolas ini-
ciou-se na EB2,3 de Lousada
no ano lectivo 2000/2001 e
tem como objectivos encora-
jar acções e reconhecer e
premiar o trabalho desenvol-
vido pela escola na melhoria
do seu desempenho am-
biental, gestão do espaço es-
colar e sensibilização da co-
munidade.
No ano lectivo 2007/2008, a
EB 2,3 de Lousada apresentou o
projecto solidário – Sunshare Pro-
ject”, ao concurso “Ambiente e Ino-
vação”, tendo sido uma das seis ven-
cedoras a nível nacional.
 O projecto vai ser implementado
durante este ano lectivo e conta
com a colaboração da Santa Casa
da Misericórdia de Lousada. As-
sim os idosos vão utilizar, nos pas-
seios diários, um chapéu próprio que
transforma a energia solar em eléc-

EB2,3 DE LOUSADA E SECUNDÁRIAEB2,3 DE LOUSADA E SECUNDÁRIAEB2,3 DE LOUSADA E SECUNDÁRIAEB2,3 DE LOUSADA E SECUNDÁRIAEB2,3 DE LOUSADA E SECUNDÁRIA
GALARDOADAS COM A BANDEIRA VERDEGALARDOADAS COM A BANDEIRA VERDEGALARDOADAS COM A BANDEIRA VERDEGALARDOADAS COM A BANDEIRA VERDEGALARDOADAS COM A BANDEIRA VERDE

trica, acumulada em pilhas e bate-
rias recarregáveis. Esta energia
solidária é depois usada por crian-
ças e jovens em pequenos utilitá-
rios.
A Escola Secundária obteve pelo
segundo ano a bandeira verde, no
seguimento do trabalho que tem
promovido na promoção ambiental.
Este é um trabalho resultante do
empenho do Clube da Floresta de-
signado “Amigos do Verde”. Este ano

lectivo a escola está a trabalhar os
temas relativos à água, resíduos,
energia e alterações climáticas, atra-
vés de actividades que envolvem os
alunos na sua concretização.
O objectivo da implementação do
projecto passa por dotar a escola
de boas práticas ambientais e con-
tribuir para a formação de cidadãos
conscientes e informados sobre a
importância de um desenvolvimen-
to sustentável.
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No dia 24 de Outubro, decorreu, no Cen-
tro de Educação Ambiental da empresa
Águas do Douro e Paiva, a entrega de
prémios às escolas seleccionadas do
“Projecto Mil Escolas”, 2008/2009.
Duas escolas do concelho, EB1 de Lago-
as, de Nevogilde, e EB1 de Sub-Ribas,
de Meinedo, foram premiadas. Os pro-
jectos estão a ser desenvolvidos durante
dois anos lectivos e cada escola recebeu
um total de 1000 euros para a aquisição
de material escolar de apoio, dois com-
putadores e ainda manuais escolares.
A EB1 Lagoas participa pela segunda
vez consecutiva no Projecto Mil Esco-

No dia 1 de Outubro realizou-se a
cerimónia pública de entrega de
diplomas do Quadro de Valor e de
Excelência dos alunos da Escola
Secundária de Lousada, que fre-
quentam o 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 11.º
anos.
Com o objectivo de distinguir os
alunos que se afirmaram pelos ex-
celentes resultados escolares
(Quadro de Excelência) ou pelo desen-
volvimento de aptidões e atitudes ao
nível cultural desportivo, pessoal e so-
cial, esta iniciativa premiou 61 jovens,
integrando-se nas comemorações dos
25 anos da Escola Secundária de Lou-
sada.
“As escolas como as pessoas quando
fazem anos recebem prendas e ofertas.
A nossa prenda é a vossa presença
nesta iniciativa que marca o arranque

EB1 DE SUB-RIBAS E DE LAGOAS PREMIADASEB1 DE SUB-RIBAS E DE LAGOAS PREMIADASEB1 DE SUB-RIBAS E DE LAGOAS PREMIADASEB1 DE SUB-RIBAS E DE LAGOAS PREMIADASEB1 DE SUB-RIBAS E DE LAGOAS PREMIADAS
las, dando continuidade ao
trabalho realizado nos dois
últimos anos lectivos.
O projecto “Os amigos da
água e do rio Mesio II” está
a ser implementado nas
turmas do 1.º e 2.º ano,
num total de 38 alunos.
Os objectivos subjacentes
ao projecto passam pela
tomada de consciência
dos alunos e da popula-
ção em geral, relativa-
mente ao ambiente global e a sen-
sibilização de todos para as questões

relacionadas com a te-
mática.
Para este ano lectivo está
prevista uma visita de
estudo ao Oceanário. O
projecto prevê ainda uma
articulação das activida-
des do docente titular da
turma com os professo-
res das actividades de
enriquecimento curricular.
As actividades promovi-
das no ano passado na
EB1 de Sub-Ribas tive-

ram como intuito a aprendizagem de
noções básicas sobre a água, a sua
preservação e defesa. Dar a conhecer
os ciclos da água e ensinar a distinguir a
água potável são outros conhecimen-
tos a reter pelos mais novos.
O projecto “A água” é alargado a todos os
alunos da escola, dos diferentes anos e,
estão previstas actividades diversas
como a identificação das diferentes po-
pulações que compõem os ecossistemas
aquáticos, a identificação dos processos
de tratamento de água, palestras, visita
a uma ETAR (Estação de Tratamento de
Águas Residuais), ao Ecocentro de Boim
e ainda às Termas de S. Vicente.

Quadro de Valor e Excelência da Escola SecundáriaQuadro de Valor e Excelência da Escola SecundáriaQuadro de Valor e Excelência da Escola SecundáriaQuadro de Valor e Excelência da Escola SecundáriaQuadro de Valor e Excelência da Escola Secundária

das comemorações dos 25 anos da nos-
sa Escola”- palavras do Presidente do
Conselho Executivo da Escola Secun-
dária, Prof. António Augusto Silva, que
enfatizou tratar-se de uma iniciativa que
visa estimular os alunos para que em
cada dia consigam fazer melhor e atin-
gir metas mais elevadas.
Para o Vereador da Educação da Câma-
ra de Lousada, Prof. Eduardo Vilar, “a
Escola Secundária como parte indis-

sociável da sociedade lousadense,
promove o mérito e a excelência
dos seus alunos convergindo no
sentido de uma política de educa-
ção para o sucesso no mercado do
trabalho, à qual nos temos asso-
ciado estabelecendo meios de arti-
culação e apoiando projectos”.
Cerca de 61 alunos, do 7.º ao 11.º
anos, foram chamados a receber o

respectivo diploma de excelência ou de
valor, sendo o maior número entregue
aos alunos que frequentaram o 11.º ano,
20 atribuições, e o ano com menor distin-
ções foi o 10.º ano, somente com quatro.
No dia 12 de Setembro, em cerimónia
pública, foram entregues 180 diplomas
de conclusão dos estudos do ensino
secundário que reuniu centenas de alu-
nos, encarregados de educação e do-
centes.
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