
 

  
EEDDIITTAALL  nnºº..  112255//DDAAFF//22001155  

  
 
 

PPuubblliicciiddaaddee  ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppeellaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  
  
  

 

  --------------  Pedro Daniel Machado Gomes,,  lliicceenncciiaaddoo  eemm  DDiirreeiittoo,,  PPrreessiiddeennttee  ddaa  

CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouussaaddaa::  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  TToorrnnaa  ppúúbblliiccoo,,  nnooss  tteerrmmooss  ee  ppaarraa  eeffeeiittooss  pprreevviissttooss  nnoo  aarrttºº..  5566ºº  ddoo  RReeggiimmee  

JJuurrííddiiccoo  ddaass  AAuuttaarrqquuiiaass  LLooccaaiiss,,  aapprroovvaaddoo  ppeellaa  LLeeii  nnºº..  7755//22001133,,  ddee  1122//0099,,  oo  tteeoorr  

ddaass  ddeelliibbeerraaççõõeess  ttoommaaddaass  ppoorr  eessttaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  nnaa  ssuuaa  rreeuunniiããoo  oorrddiinnáárriiaa  

ddee  1155  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001155..  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  --------------  MMaaiiss  ffaazz  ssaabbeerr  qquuee  aa  rreessppeettiivvaa  aattaa,,  ccoomm  oo  nnºº..  3399,,  eennccoonnttrraa--ssee  aaffiixxaaddaa  nnoo  

ááttrriioo  ddoo  EEddiiffíícciioo  ddooss  SSeerrvviiççooss  MMuunniicciippaaiiss  oonnddee  ppooddeerráá  sseerr  ccoonnssuullttaaddaa  ppoorr  

qquuaallqquueerr  iinntteerreessssaaddoo..  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  

LLoouussaaddaa  ee  PPaaççooss  ddoo  MMuunniiccííppiioo,,  2244  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001155..  

  

OO  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

  

PPeeddrroo  DDaanniieell  MMaacchhaaddoo  GGoommeess,,  DDrr..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
 
Atribuição de um voto de louvor ao aluno 
João Pedro Santos, que frequenta o 11.º ano 
da Escola Secundária de Lousada a Escola 
Secundária de Lousada, por ter sido apurado 
para o Campeonato Nacional de Natação 
que se realizou em Lisboa (no Estádio 
Universitário) nos dias 14, 15, 16 e 17 de maio, 
pela conquista de três medalhas de prata 
(50m bruços, 100m bruços e 200m bruços) 

Aprovado Unanimidade 

 
 
 

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 

 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Regulamento do Horário de funcionamento 
dos estabelecimentos comerciais do 
Município de Lousada - Aprovação - 
informação nº. 166/LMS/DAJRH/2015 

Aprovado Unanimidade 

Contratos de aquisição de serviços com 
dispensa do parecer prévio e até ao 
montante da despesa autorizada 
(149.639,37€) – Autorização para a 
celebração de um número máximo de 
contratos  

 Prestação de serviços para o exercício 
de funções públicas (regime de tarefa 
e avença) ---------– 8 (em cada um dos 
anos 2015/2016/2017) 

 Consultadoria técnica, 
independentemente da natureza da 
contraparte, designadamente jurídica, 
arquitetónica, informática ou de 
engenharia ---------------– 2 (em cada 
um dos anos 2015/2016/2017) 

 Outros contratos de aquisição de 
serviços, definidos no artº. 450º CCP ----
------------– 60 (em cada um dos anos 
2015/2016/2017) 

 

Aprovado Unanimidade 

3ª. revisão ao orçamento da despesa 
Aprovar e submeter à 
apreciação do Órgão 
Deliberativo 

Unanimidade 

I Feira Internacional dedicada ao tema 
“Gastronomia e Vinhos” nos dias 12, 13 e 14 de 
junho, no Luxemburgo – Pagamento da 
despesa imputada a este Município no valor 
de 10.000,00€. 
 

Aprovado Unanimidade 



 

Contração de empréstimo de médio e longo 
prazo até 1.513.208,00€, destinado a 
investimentos 

Ratificação do 
despacho do Sr. 
Presidente que aprovou 
a consulta às instituições 
de crédito, com balcão 
na área deste Município, 
a fim de apresentarem 
propostas para a 
contração do 
empréstimo, bem como  
aprovou a contratação 
do empréstimo até ao 
montante de 
1.513.208,00€, ao Banco 
Santander Totta, 
submetendo o assunto 
ao Órgão Deliberativo 
para a autorização da 
contratação  

Unanimidade 

Prestação de contas – Consolidadas  2014 - 
Informação nº. 13/DGF/2015 

Aprovação das contas 
consolidadas do 
exercício findo em 31 de 
dezembro de 2014 e 
submeter ao Órgão 
Deliberativo para 
aprovação 

Unanimidade 

Alteração ao Mapa de Pessoal de  2015 - 
Informação nº. 172/FR/DAJRH/2015 

Aprovação da alteração 
ao mapa de pessoal em 
vigor, a qual passa a 
incluir a previsão de 46 
lugares na modalidade 
de contrato de trabalho 
em funções públicas a 
termo resolutivo certo, 
para técnicos para 
lecionar atividades de 
enriquecimento 
curricular aos alunos do 
concelho de Lousada, 
nas  áreas de Inglês, 
Música, Atividades Física 
e Desportiva e Natação 

Unanimidade 

Autorização para abertura de  procedimento 
concursal com vista à constituição do vínculo 
de emprego público por tempo determinado 
de técnicos de desenvolvimento de 
atividades de enriquecimento curricular (AEC), 
para ocupação de 46 postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal para 2015 

Solicitação à Assembleia 
Municipal para 
autorização da abertura 
de um procedimento 
concursal com vista à 
constituição de vínculo 
de emprego público a 
termo certo, de técnicos 
de desenvolvimento de 
atividades de 
enriquecimento 
curricular (AEC), para 
ocupação de 46 postos 
de trabalho previstos e 
não ocupados no mapa 
de pessoal e orçamento 
para o ano de 2015 

Unanimidade 



 

 
 
2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA  

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Constituição da comissão para vistorias de 
cordo com o  determinado no artº. 90º. Do 
decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação dada pelo decreto-Lei nº. 26/2010 de 
30 de março e na redação dada pelo 
Decreto-Lei nº. 136/2014 de 09 de setembro, 
nos seguintes termos: 
Questões de más condições de segurança ou 
perigo de ruina: 
- Dois técnicos da Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística; e 
- Um técnico do Departamento de Obras 
Municipais e Ambiente (Divisão de Rede Viária 
e Mobilidade/Divisão de Instalações e 
Equipamento). 
Questões de insalubridade: 
- Dois técnicos da Divisão de Planeamento e 
Gestão Urbanística; 
- Um técnico do Departamento de Obras 
Municipais e Ambiente (Divisão de Rede Viária 
e Mobilidade/Divisão de Instalações e 
Equipamento); e 
- Autoridade Sanitária Veterinária Concelhia. 
 

Aprovado Unanimidade 

 
 

3. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS  E AMBIENTE 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 

Construção do Centro Escolar de Sousela,  
adjudicada à firma Costa & Carreira, Lda. - 
Informação n.º 1199/DOMA/15  
 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que aprovou o 
auto de medição n.º 16, 
no valor de 95.646,92, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Sousela,  
adjudicada à firma Costa & Carreira, Lda. -
Informação n.º 1200/DOMA/15  
 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que aprovou o 
auto de medição n.º 17, 
no valor de 129.589,87€, 
acrescidos do valor do IVA  

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Sousela,  
adjudicada à firma Costa & Carreira, Lda. -
Informação n.º 1281/DOMA/15  

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente que aprovou o 
auto de medição n.º 18, 
no valor de 160.615,57€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Casais, 
adjudicada à firma Edilages, S.A. - Informação 
n.º 1209/DOMA/15  
  

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 15, 
no valor de € 173.908,60€, 
acrescidos do valor do IVA 
  

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 



 

Construção do Centro Escolar de Casais, 
adjudicada à firma Edilages, S.A. - Informação 
n.º 1210/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 16, 
no valor de 22.711,00€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Lodares, 
adjudicada à firma Edilages, S.A. - Informação 
n.º 1211/DOMA/15  
 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 17, 
no valor de 160.588,50€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Lodares, 
adjudicada à firma Edilages, S.A. - Informação 
n.º 1212/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 18, 
no valor de 28.352,84€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Lodares, 
adjudicada à firma Edilages, S.A. - Informação 
n.º 1287/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 19, 
no valor de 225.044,84€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Lodares, 
adjudicada à firma Edilages, S.A. - Informação 
n.º 1288/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 20, 
no valor de 39.505,09€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Nespereira, 
adjudicada à firma  Edilages, S.A. - 
Informação n.º 1213/DOMA/15   

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 15, 
no valor de 161.468,80€, 
acrescidos do valor do IVA 
 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Nespereira, 
adjudicada à firma  Edilages, S.A. - 
Informação n.º 1214/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 16, 
no valor de 30.198,68€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Nespereira, 
adjudicada à firma  Edilages, S.A. - 
Informação n.º 1291/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 17, 
no valor de 216.714,61€, 
acrescidos do valor do IVA 
 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Nespereira, 
adjudicada à firma  Edilages, S.A. - 
Informação n.º 1292/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 20, 
no valor de 37.342,36€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Caíde de 
Rei, adjudicada à firma    QTcivil – Engenharia 
e Reabilitação, S.A. - Informação n.º 
1215/DOMA/15   

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 13 no 
valor de 177.796,09€, 
acrescidos do valor do IVA 
 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Caíde de 
Rei, adjudicada à firma    QTcivil – Engenharia 
e Reabilitação, S.A. - Informação n.º 
1216/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 14, 
no valor de 55.274,25€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 



 

Construção do Centro Escolar de Caíde de 
Rei, adjudicada à firma    QTcivil – Engenharia 
e Reabilitação, S.A. - Informação n.º 
1289/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 15, 
no valor de 335.868,33€, 
acrescidos do valor do IVA 
 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Caíde de 
Rei, adjudicada à firma    QTcivil – Engenharia 
e Reabilitação, S.A. - Informação n.º 
1290/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 16, 
no valor de 8.289,77€, 
acrescidos do valor do IVA 
 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Cristelos, 
adjudicada à firma Costa & Carreira, Ldª. - 
Informação n.º 1201/DOMA/15   

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 15, 
no valor de 163.471,87€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Cristelos, 
adjudicada à firma Costa & Carreira, Ldª. - 
Informação n.º 1202/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 16, 
no valor de 92.458,89€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

Construção do Centro Escolar de Cristelos, 
adjudicada à firma Costa & Carreira, Ldª. - 
Informação n.º 1282/DOMA/15 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou o 
auto de medição n.º 17, 
no valor de 246.507,12€, 
acrescidos do valor do IVA 

Maioria, com 3 
abstenções dos 
senhores vereadores 
da Coligação 
Lousada Viva 

 
Luís Ribeiro de Brito – Sousela, consumidor nº. 
18341, solicita a isenção/redução do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

Miguel da Silva Coelho – Caíde de Rei, 
consumidor 17736,, solicita a isenção/redução 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir Unanimidade 

José Paulo Gomes Magalhães – Lodares, 
consumidor 2699, solicita a isenção/redução 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

Maria da Glória Ferreira Nunes – Nevogilde, 
consumidor 4384, solicita a isenção/redução 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

António Luís Ferreira Correia – Cernadelo, 
consumidor 8125, solicita a isenção/redução 
do pagamento da tarifa de disponibilidade 
de água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 

Ana da Conceição Queirós Sampaio – Caíde 
de Rei, consumidora 7884, solicita a 
isenção/redução do pagamento da tarifa de 
disponibilidade de água e saneamento dos 
utilizadores domésticos finais 

Deferir  Unanimidade 



 

Manuel de Bessa Faria – Boim, consumidor 
5844, solicita a isenção/redução do 
pagamento da tarifa de disponibilidade de 
água e saneamento dos utilizadores 
domésticos finais 

Deferir uma redução de 
50% Unanimidade 

 
António Martins Cunha  – Sousela,  utente  nº. 
14466, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
Luís Ribeiro de Brito – Sousela, consumidor 
18341, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

 
Miguel da Silva Coelho – Caíde de Rei, 
consumidor 17736, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 
 

Deferir Unanimidade 

Maria da Glória Ferreira Nunes – Nevogilde, 
consumidora 4384, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

António Luís Ferreira Correia – Cernadelo, 
consumidor 8125, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

José Paulo Gomes Magalhães – Lodares, 
consumidor 2699, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Ana da Conceição Queirós Sampaio – Caíde 
de Rei, utente1937, solicita a redução do 
pagamento da tarifa de resíduos sólidos 
urbanos, por insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Joaquim Silva Freire – Nespereira, utente 
19076, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Deferir Unanimidade 

Manuel de Bessa Faria – Boim, consumidor 
5844, solicita a redução do pagamento da 
tarifa de resíduos sólidos urbanos, por 
insuficiência económica 

Indeferir Unanimidade 

Centro Cultural Recreativo e Desportivo 
Águias de Figueiras - Informação n.º 
1221/DOMA/15 
 

Aprovação da  cedência 
de material no valor de € 
615,00 ao Centro Cultural 
Recreativo e Desportivo 
Águias de Figueiras, para 
construção de um 
alpendre 

Unanimidade 

Centro Social e Paroquial de Macieira - 
Informação n.º 1208/DOMA/15. 
 

Aprovação da cedência 
de material no valor de € 
12.137,52 ao Centro Social 
e Paroquial de Macieira, 
para arranjos exteriores 
 

Unanimidade 



 

Construção dos Acessos ao Centro Escolar de 
Sousela - Informação n.º 1299/DOMA/15. 
 

Aprovação do Protocolo 
de Acordo a celebrar 
entre o Município de 
Lousada e José Augusto 
Oliveira Couto e esposa 
Maria Augusta Oliveira 
Costa, bem como as 
respetivas contrapartidas 

Unanimidade 

Eficiência Energética – Iluminação Pública – 
Partilha de poupanças líquidas.” Informação 
n.º 1312/DOMA/15 

Aprovação da repartição 
de encargos plurianuais, 
bem como o contrato de 
Partilha de Poupanças 
Líquidas, a celebrar entre 
a Comissão Executiva do 
Plano Nacional de Ação 
para a Eficiência 
Energética e o Município 
de Lousada. 
Solicitar autorização do 
Órgão Deliberativo para a 
repartição de encargos 
plurianuais, , cujo valor é o 
seguinte: 
Valor mensal de 2.155,81€, 
correspondendo a 
25.869,72€ anuais, num 
período de 84 meses, com 
efeitos a partir de janeiro 
de 2016 

Unanimidade 

Associação Aparecida Futebol Clube – 
Conclusão da Construção das Bancadas.  

Aprovação da cedência 
de material no valor de € 
553,57 à Associação 
Aparecida Futebol Clube, 
para a conclusão da 
construção das bancadas 

Unanimidade 

Concurso Público Internacional para 
aquisição de luminárias eficientes – 
Informação nº. 1128/DOMA/2015, de 
21/05/2015. 
 

Ratificar o despacho do sr. 
Presidente, que aprovou a 
minuta do contrato em 
destaque bem como a 
sua celebração  

Unanimidade 

 
 

4. DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO, PATRIMÓNIO, CULTURA, EDUCAÇÃO E DESPORTO 

Assunto Deliberação tomada 
Resultado da 

votação 
Atribuição de um subsídio no valor de 
50.000,00€ à LADEC para apoiar na realização 
das festas em Honra ao sr. dos Aflitos. 

Aprovado Unanimidade 

Atribuição às Associações abaixo indicadas 
dos subsídios que se lhes vê defronte:---------------- 
 

Associação Desportiva 
Recreativa de Aveleda 1.000,00 € 
Grupo Recreativo, Desportivo e 
Cultural Santo Estêvão de 
Barrosas 
 1.500,00 € 

Aprovado Unanimidade 



 

União Cultural E Recreativa de 
Boim 1.000,00 € 
Associação Cultural Recreativa 
Desportiva "Aqui Del Rei" 750,00 € 
Caíde de Rei Sport Clube 1.500,00 € 
 
Associação Desportiva 
Recreativa e Cultural Valmesio 300,00 € 
Sociedade Columbófila de 
Lousada 500,00 € 
Cristelos Sport Clube 1.000,00 € 
Associação Desportiva e 
Cultural de Figueiras  300,00 € 
Centro Cultural, Recreativo e 
Desportivo "Águias de Figueiras" 1.000,00 € 
Associação Desportiva e 
Cultural de Lodares 1.000,00 € 
ADL - Associação Desportiva de 
Lustosa - Atletismo e Futsal 2.500,00 € 
Associação Recreativa e 
Desportiva de Macieira 2.000,00 € 
Juventude Desportiva de 
Meinedo 1.500,00 € 
Futebol Clube de Romariz 1.000,00 € 
União Desportiva de Lagoas  1.000,00 € 
Associação Solidariedade Social 
de Nevogilde 1.250,00 € 
Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas 
Lousada Oeste 1.000,00 € 
Associação Recreativa de 
Nogueira 1.000,00 € 
Centro Cultural de Desportivo 
da Ordem 2.000,00 € 
Clube de Ténis de Mesa de 
Lousada 1.250,00 € 
Lousada Académico Clube - 
Patinagem Artística 1.250,00 € 
Associação "OS Pienses" Arte, 
Cultura e Recreio 1.000,00 € 
Associação Recreativa "OS 
Amigos de S. Miguel" 1.000,00 € 
Associação de Artes Marciais e 
Desportos de Combate do Vale 
do Sousa 500,00 € 
Associação Desportiva, Cultural 
de Sta. Margarida 1.000,00 € 
Associação de Hóquei de 
Lousada  6.000,00 € 
Juventude Hóquei Clube 1.500,00 € 
Moto Clube de Lousada 
 2.000,00 € 
AFAL - Associação de Futebol 
Amador de Lousada 2.000,00 € 
Clube de Cicloturismo Lousada 
BTT 1.500,00 € 



 

 
GACER - Grupo Associativo de 
Cultura e Estudos Recreativos 
de Sousela 750,00 € 
CRACS - Coletividade 
Recreativa e de Ação Cultural 
de Sousela 300,00 € 
Aparecida Futebol Clube 1.000,00 € 

44.150,00 € 
 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lousada - atribuição de um 
subsidio no valor de 27.000,00€, à associação 
humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Lousada, a ser pago em 6 tranches mensais de 
4.500,00€ cada, para fazer face às despesas 
com as suas atividades regulares (2º. Semestre 
de 2015). 
 

Aprovado Unanimidade 

 


