
lousada
R E V I S T A  M E N S A L  |  G R A T U I T A
C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  L O U S A D A

J U L H O
2 0 1 5



Sucesso do Mercado Seiscentista/ P.7

Simulacro na Estação de Comboios de Caíde de Rei / P.9

Pequenos Deputados Grandes Ideias / P.10

Exposição Jamor, o palco maior do desporto nacional / P.12

Mostra de trabalhos dos idosos do Vale do Sousa / P.14

Free Running Especial Verão/ P.18 

Boletim Municipal / P.26 e 27

ÍNDice
Agenda Cultural

Suplemento de Ambiente

Ficha Técnica
Revista Municipal
Câmara Municipal de Lousada
N.º 134 Ano n.º16 – 4.ª série
Data: julho 2015
Propriedade e edição: Câmara Municipal de Lousada
Direção: Presidente da Câmara Municipal de Lousada
Textos: Divisão da Comunicação
Créditos fotográficos: Câmara Municipal de Lousada, O Cubo, 
Conservatório Vale do Sousa, LADEC, ADASM, Grupo Pedra de 
Água, Galandum Galundaina, Toques do Caramulo, Vitorino 
e Cantadores de Pias, The Gift, Companhia do Chapitô, Os 
Nogueirenses.
Paginação: Editorial MIC
Impressão: A Diferença, Lda
Tiragem: 16500
Depósito Legal: 49113/91
ISSN: 1647-1881

21

17

Lousada Festival Tradicional - De 16 a 19 na Avenida e 
Jardim do Senhor do Aflitos – Produtos Locais, Artesanato e 
Praça das Tasquinhas.

Projeto ARBOR- Inventário das árvores de interesse 
municipal
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Nos dias 3 e 4 deste mês, Lousada vai ser palco de um Festival de Luz.
O sucesso da primeira iniciativa, realizada no ano passado, com uma 
projeção multimédia no edifício dos Serviços Técnico, evoluiu e trans-
formou-se num Festival. 
Assim, o mote deste ano é a comemoração do Ano Municipal 
do Desporto e a projeção tem como pano de fundo o edifício do 
Tribunal de Lousada. As filmagens já decorreram com a presença de 
muitos atletas lousadenses representando as principais modalidades 
desportivas praticadas no concelho.
Na mesma altura, o espetáculo de luz alusivo aos 500 anos do Foral 
volta a ser projetado no edifício dos Serviços Técnicos.

T h e  G i f t  –  b r i l h a m  n o 
F e s t i v a l  d e  L u z  d e  L o u s a d a 

Os mais novos foram ainda convidados a participar em Oficinas de 
Animação, orientadas pela Casa Museu de Vilar, e os seis filmes pre-
parados, um por cada Agrupamento de Escolas e ainda Externato 
Senhor do Carmo e Colégio S. José de Bairros, estão prontos a ser exi-
bidos. Os locais escolhidos são as janelas de vários edifícios localiza-

dos no centro da Vila de Lousada, entre eles, a Biblioteca Municipal, a 
Assembleia Lousadense, a Associação de Municípios do Vale do Sousa, 
o Quartel dos Bombeiros de Lousada e a Loja Interativa de Turismo.
O convite é lançado a toda a população para que, na noite de sexta-
feira, dia 3, e de sábado, dia 4, visite a Vila de Lousada e se deslumbre 
com várias projeções multimédias que vão ocorrer. Este é um Festival 
único e original onde as projeções revelam a história e as vivências 
de Lousada.
O espetáculo alusivo aos 500 anos do Foral e ao Ano Municipal do 
Desporto é da autoria da conceituada empresa O Cubo, considera-
da uma referência internacional no mapeamento de vídeo e proje-

ções interativas com projetos na Austrália, Singapura, Japão, Israel, 
Alemanha, Holanda e outros. 
“Luz está aqui” – é a designação de um dos mais recentes trabalhos 
realizados de projeção de vídeo na Cerimónia de Abertura do Ano 
Internacional da Luz 2015, organizada pela UNESCO, e que durante dois 
dias tornou Paris mais brilhante com a Torre Eiffel como pano de fundo. 
Na sexta-feira, o Festival conta ainda com um espetáculo de comédia 
dos Irmãos Machado, onde se destaca o malabarismo radical com 
pedras da calçada, martelos e machados. 
The Gift é banda portuguesa onde a vocalista Sónia Tavares promete 
muita animação e boa música para a noite de sábado onde se espe-
ram ouvir temas como Ok! Do you Want Something Simple?, Driving 
You Slow e Fácil de Entender.
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M i l h a r e s  d e  p e s s o a s  n a
S u p e r  E s p e c i a l  d e  L o u s a d a

Lousada voltou a receber, no dia 21 
de maio, a Super Especial do Rally 
de Portugal que não era realizada 

há 15 anos no Eurocircuito da Costilha.
A população correspondeu de modo 
massivo durante todo o dia, relembrando 
outras edições desta prova emblemática. 
“A satisfação da autarquia relativamente a este 
evento é extensível a toda a população que an-
siava por esta prova neste local” – palavras do 
presidente da Câmara de Lousada, Dr. Pedro 
Machado.

Tertúlia sobre automobilismo com os protagonistas
No dia 8 de maio, a Avenida Senhor dos Aflitos, foi palco de uma tertúlia que teve como mote o desporto automóvel, a Pista da Costilha e o Clube 

Automóvel de Lousada. 

O tema desta iniciativa intitulada “Completamente à conversa ” foi “ A importância de Lousada no automobilismo português”, contando com vários 

nomes do meio automobilístico do concelho e da região. 

A moderação do evento esteve a cargo do jornalista desportivo Pedro Gil Vasconcelos, com a presença de diversos convidados ligados à área do 

automóvel. Para além do Presidente do Clube Automóvel de Lousada, Jorge Simão, estiveram à conversa pilotos e navegadores com várias histórias para 

contar, entre eles Sérgio Paiva, Pedro Azeredo, Carlos Magalhães, José Dias, Joaquim Santos, José Artur Teixeira, entre outros. 

A noite contou ainda com uma exposição de vários carros de competição.

O Presidente da Câmara Municipal de Lousada, Dr. Pedro Machado, destacou a aposta da autarquia no desporto “como forma de projetar o concelho. Temos 

a consciência que muitas vezes as pessoas conhecem Lousada no estrangeiro devido ao desporto automóvel.”
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Aos milhares de pessoas que assistiram ao 
vivo ainda se juntaram milhões de telespeta-
dores de 150 países que, em direto, tiveram a 
oportunidade de ver a prova. “Sem dúvida al-
guma que foram criadas as condições para um 
espetáculo fantástico e memorável no nosso 
concelho” – destacou ainda o Presidente da 
Câmara. 
De acordo com o Presidente do Clube 
Automóvel de Lousada, Jorge Simão “sa-
bemos que Lousada é um concelho de gente 
aficionada pelo desporto automóvel, também 
sabemos que continua a ser um dos locais mais 
apreciados em termos de pista de rallycross 
pelos pilotos nacionais e estrangeiros”.
A pensar já no próximo ano, o Presidente do 
CAL destaca que vão continuar a trabalhar 
para que “consigamos em 2016 voltar a ter esta 
grande festa”. 

Os agradecimentos pelo trabalho desenvol-
vido são endereçado à “direção pelo empenho 
que demonstraram, aos amigos do clube que 
quiseram ajudar e ao Município de Lousada, 
na pessoa do Sr. Presidente que, sem dúvida, 
foi o grande impulsionador não só do rali vir a 
Lousada mas, e também, para o Norte”. 
O regresso do Rally ao norte só foi possível 
com a parceria entre o Automóvel Clube de 
Portugal, os 13 municípios envolvidos na or-
ganização e a Entidade de Turismo do Porto 
e Norte de Portugal.
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J o v e n s  f i z e r a m  a 
f e s t a  e m  D u e v i l l e

Os Jogos Internacionais da Juventude 
realizaram-se em Dueville, Itália, de 
14 a 17 de maio.

Na cerimónia de abertura houve tempo de 
desfile por algumas das ruas do centro da ci-
dade até junto à Câmara Municipal. Mais uma 
vez Lousada fez-se notar nos cânticos e em-
patia gerada como público que assistia à pas-
sagem das diversas delegações participantes.
No discurso de boas-vindas, a Presidente da 
Câmara de Dueville, Giusy Armiletti, desta-
cou “a grande emoção que é receber as dele-
gações participantes nesta edição dos Jogos 
Internacionais da Juventude, estando implíci-
tos os valores da Europa verdadeira, unida e so-
lidária, em que a amizade deve ser valorizada”.   
Para o Presidente da Câmara Municipal de 
Lousada, Dr. Pedro Machado, “a nossa delega-
ção tem muito gosto em estar em Dueville com 
os jovens atletas lousadenses, representando o 

concelho mais jovem de Portugal. O convívio 
com representantes de outros países ajuda a 
construir uma Europa mais solidária, em que 
o enfâse deve ir no sentido da solidariedade e 
amizade, sendo os resultados a parte menos 
significativa”. 
Cerca de 40 jovens lousadenses participaram 
nos XXII Jogos Internacionais da Juventude. 
Nem o cansaço retirou a alegria e animação 
ao grupo, que esteve acompanhado por 
professores e treinadores responsáveis, bem 
como pela delegação oficial. 
A seleção de Lousada participou nas moda-
lidades de basquetebol, natação, atletismo e 
voleibol competindo com as delegações de 
Bury, Inglaterra, Schorndorf, Alemanha, Tulle, 
França, e ainda Dueville.
A próxima edição dos Jogos Internacionais 
da Juventude já está agendada para 2017, na 
cidade alemã de Schorndorf. 
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S u c e s s o  d o  M e r c a d o 
H i s t ó r i c o  S e i s c e n t i s t a

Lousada recuou até ao século XVII e mi-
lhares de pessoas visitaram e recriaram 
o Mercado Histórico.

A Avenida Senhor dos Aflitos encheu-se, 
durante três dias, de 5 a 7 de junho, de bê-
bedos, ladrões, compradores difíceis, rixas 
de soldados, cartomantes, bruxas, parvos, 
alcoviteiras, entre outros figurantes que ale-
graram o evento.
Estiveram presentes mais de 40 mercadores 
e quatro taberneiros. O negócio foi realiza-
do entre cerveja artesanal, chás, bijuteria da 
época, doces e gomas artesanais, entre mui-
tos outros produtos alusivos à época.
Participaram alunos de vários estabeleci-
mentos de ensino, que abrilhantaram este 
regressar ao passado. No primeiro dia esteve 
presente o Colégio S. José de Bairros com  “os 
ofícios na época seiscentista”, a que se se-
guiu animação musical pelo Agrupamento 
das Escolas de Lousada. O Agrupamento 

de Escolas Dr. Mário Fonseca trouxe até ao 
centro da Vila o Cortejo com Nobres, Clero 
e Povo. As Cenas Históricas sobre tabuleiro 
de Xadrez estiveram sob a responsabilidade 
de alunos e professores do Agrupamento de 
Escolas Lousada Este. 
As Danças do Povo e do Palácio estiveram a 
cargo do Agrupamento de Escolas Lousada 
Oeste, ficando o Externato Senhora do Carmo 
com a responsabilidade de apresentar o es-
petáculo de animação dos Príncipes Reais.
Para o Vereador da Cultura, Dr. Manuel 
Nunes, “este evento demonstrou, mais uma 
vez que a população e também os visitantes do 
nosso concelho, apreciam e participam nestas 
recriações culturais. Mais uma vez as expetati-
vas foram superadas largamente e o centro da 
Vila encheu-se de pessoas de várias idades”.
Do programa constou ainda música e dança 
da época, com vários recitais, cortejos e bai-
les, entre outros. 
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“Saúde e Bem-Estar” nas Jornadas Sociais

Mais de 500 alunos participaram nas Olimpíadas da Europa

“Iluminar Lousada” acendeu mais de 6700 velas

Jornadas de Saúde em Contextos Educativos

As IX Jornadas Sociais de Lousada 2015 
decorreram nos dias 14 e 15 de maio, 
no Lousada Country Hotel, com o tema 
“Saúde e Bem-Estar”, numa perspetiva da 
promoção da qualidade de vida e bem-es-

No dia 11 de maio comemorou-se o Dia 
da Europa coincidindo com a realização da 
Finalíssima das Olimpíadas da Europa onde 
os alunos apurados representavam as es-
colas secundárias de Lousada, Penafiel, de 
Paredes, Vilela, Felgueiras, Paços de Ferreira, 
Alpendorada e ainda o Externato de Vila Meã.

Apoiar a Associação de Solidariedade Social 
de Nespereira (ASSN) foi o principal objetivo 
da iniciativa “Iluminar Lousada” que se rea-
lizou no dia 16 de maio. A finalidade desta 
iniciativa passa por angariar fundos que re-

Nos dias 5 e 6 de junho, as Jornadas da Saúde 
em Contextos Educativos contaram com in-
tervenções de diversos especialistas entre 
eles o professor catedrático do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), 

tar global da população em geral. 
Nos dois dias foram abordados 
temas como o turismo social e de 
saúde e ainda estilos de vida sau-
dáveis.

Durante a tarde decorreu ainda uma palestra 
sobre a Europa e entrega de prémios onde 
Rui Vinha, da Escola Secundária de Penafiel, 
foi o vencedor das Olimpíadas seguido 
da aluna Andreia Filipa Barbosa, da Escola 
Secundária de Lousada, e Pedro Meireles, da 
Escola Secundária de Penafiel.

vertem a favor de instituições particulares 
de solidariedade social. Em cada edição tem 
sido contemplada uma instituição diferente, 
sendo que o número de velas adquiridas tem 
aumentado e este ano foram mais de 6700.

Alexandre Quintanilha e Júlio Machado Vaz, 
entre outros.
Realizaram-se ainda duas homenagens - Dr. 
António Rocha Melo e Dr. Mário Fonseca - 
tendo sido igualmente apresentados os pré-

mios que têm os nomes dos dois médicos. A 
terminar efetuou-se a apresentação pública 
de um mural de homenagem ao Dr. Mário 
Fonseca, que pode ser apreciado no exterior 
do Edifício dos Serviços Técnicos. 
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Simulacro na Estação de 
Comboios de Caíde de Rei

LIVEX “Caíde 15” – este foi o código 
atribuído ao simulacro na Estação 
de Comboios de Caide de Rei, que se 
realizou no dia 8 de maio. A situação 

simulada teve como propósito a implemen-
tação do Plano Municipal de Emergência 
e Proteção Civil (PMEPC) de Lousada.  
Às 14h00 na linha ferroviária de Caíde um 
comboio de serviço urbano colide com uma 
outra composição que efetuava o movimen-
to de manobras. Perante este cenário com 80 
passageiros, o resultado foi de 26 pessoas fe-
ridas e um morto. 
De acordo com o Vereador da Proteção Civil 
da Câmara de Lousada, Dr. António Augusto 
Silva, que foi também o Oficial Supervisor do 
Exercício, “ao longo do último ano tem sido 

desenvolvida uma série de iniciativas no sen-
tido de capacitar os vários agentes para uma 
situação de acidente ferroviário. Já foram efe-
tuadas diversas ações, como a visita ao Túnel 
nesta estação de Caíde de Rei, formação em 
sala com colaboração da Refer e da CP e ainda 
uma visita aos armazéns de materiais circulan-
tes em Contumil”.
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O Parque Urbano foi o ponto de encontro para 
os alunos do 1.º ciclo que, no passado dia 31 de 
maio, participaram na Festa de Encerramento 
das Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC). 

Pequenos Deputados apresentam Grandes Ideias
No passado dia 30 de maio, o Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, acolheu mais uma 
edição da iniciativa “Pequenos Deputados 
Grandes ideias”, que juntou mais de 30 alunos 
que frequentam o 4.º ano dos vários estabe-
lecimentos de ensino público e particular. 
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro 
Machado, na sessão de boas-vindas aos mais 
novos, deu a conhecer a história que está asso-
ciada ao Edifício dos Paços do Concelho, onde 
decorrem as reuniões da Assembleia Municipal, 
o significado do mandato autárquico, as regras 

“Hospital do Pequeninos” trata bonecos doentes

A autarquia de Lousada promoveu, pela pri-
meira vez, no dia 15 de maio, o Hospital os 
Pequeninos. Esta iniciativa teve como parcei-
ra a Associação de Estudantes do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar (AEICBAS), da 
Universidade do Porto, através dos alunos do 
curso de Medicina do Hospital Santo António. 

Festa Final das Atividades de Enriquecimento Curricular

do debate autárquico e o processo de deci-
são da Assembleia Municipal. Os Pequenos 
Deputados tinham preparadas as interven-
ções com perguntas e sugestões, onde se 
destacaram os pedidos para a colocação 
de equipamentos lúdicos, o destino das es-
colas que vão ser desativadas, entre outros.
O Presidente da Câmara respondeu indi-
vidualmente a cada pequeno Deputados 
referindo que “tudo vai ser analisado para 
que as sugestões viáveis sejam colocadas 
em prática”.  

O objetivo foi desmistificar a “bata branca”, 
proporcionando um contacto com a profissão 
médica e com o ambiente hospitalar de um 
modos descontraído e tendo os mais pequenos 
como público-alvo na educação para a saúde. 
Mais de 120 crianças, dos vários agrupamentos 
de escolas do concelho, bem como de esta-
belecimentos de ensino particular visitaram o 
Espaço AJE e acompanharam o boneco/urso 
de peluche doente que trouxeram de casa. 
Os mais novos, acompanhados pelos educa-
dores de infância, tiveram a oportunidade de 
contactar com materiais que habitualmente 
lhes causam algum medo, como máscaras de 

Os mais novos tiveram a oportunidade de mos-
trar várias atividades que foram desenvolvidas 
ao longo do ano letivo. A “Braçada XXI” foi outra 
das atividades desenvolvidas pelos mais novos, 
bem como um concerto. 

cirurgia e toucas, ligaduras, espátulas, 
luvas, bata branca e estetoscópio.
Esta parceria prossegui durante o fim 
de semana com a realização de rastreios 
gratuitos nas freguesias de Caíde de Rei 
e em Vilar do Torno e Alentém. 


