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Cultura

“A Luz que nos Toca” – este é o título para o Festival de Luz que se 
realiza nos dias 1,2 e 3 deste mês, pela terceira vez, com várias 
projeções no centro da Vila.
Assim, para além da reposição dos espetáculos apresentados 
nos dois últimos anos, no edifício dos Serviços Técnicos da au-
tarquia e no Tribunal, a novidade deste ano vai ser projetada na 
Capela do Senhor dos Aflitos. 
Trata-se de uma instalação interativa que contou com a partici-
pação dos jovens e seniores do concelho que pintaram a facha-
da da Igreja com padrões e texturas. Cerca de duas centenas de 
pessoas participaram na sessão fotográfica que captou rostos e 
pormenores de mãos, assim como, as selfies que foram enviadas. 
Estes elementos constituem uma instalação interativa multimé-
dia onde o público é convidado a pintar a fachada da Capela 

com luz. Os padrões e texturas criados como dese-
nhos, mãos e rostos dos cidadãos, flores, bordados, 
música, entre muitos outros. 
Nas janelas da Biblioteca Municipal vão ser projeta-
dos os filmes de animação realizados pelos alunos 
dos estabelecimentos de ensino públicos e priva-
dos com a colaboração da Casa Museu de Vilar.
O Festival conta ainda com a participação de alu-
nos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. Os alunos do curso de Comunicação e Mul-
timédia estão a preparar duas projeções de vídeo 
mapping para o edifício da Assembleia Louzaden-
se e para a fachada lateral do edifício dos Paços do 
Concelho.
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Festival de Luz de Lousada 
Ilumina Edifícios na Vila

Atores locais participam na animação
 “A viagem do Elefante” é a peça que promete animar a noite de sábado, dia 2. Trata-se 
de um espetáculo teatral de rua da Companhia Trigo Limpo, Teatro ACERT.  É a adapta-
ção de um conto de José Saramago cujo cenário é um elefante de madeira, em tama-
nho real, iluminado que se vai deslocando na Avenida Senhor dos Aflitos. 
O concelho celebra o Ano Municipal da Solidariedade e convidou as associações e gru-
pos locais para a construção e participação no espetáculo.
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Ambiente

O Município de Lousada aderiu, há cerca de um ano, ao 
projeto “Autarquia sem glifosato” lançada pela Quercus, 
abandonando o uso de herbicidas nos espaços públicos.

A preservação do Ambiente é uma preocupação premente do 
Município assumindo-se como matéria prioritária e incontorná-
vel na agenda da autarquia, abarcando um conjunto de ações 
e projetos em áreas de atuação diversa. Destaque para áreas 
como educação ambiental, conservação da natureza, bem-estar 
animal, requalificação dos espaços urbanos, eficiência energé-
tica, tratamento e valorização dos resíduos ou abastecimento e 
tratamento da água.

Autarquia não usa herbicidas
nos espaços públicos

Curso de Arboricultura para funcionários

A Câmara Municipal e a Universidade de Trás os Montes 
e Alto Douro (UTAD) promoveram o Curso de Escalada, 
Poda e Cirurgia de Árvores, entre os dia 14 e 29 de abril.

Foram sete dias de formação em que 13 formandos tiveram a 
oportunidade de participar no curso onde os conteúdos progra-
máticos como a poda de árvores, podas prejudiciais, quando e 
como podar, material usado em escalada de árvores, em que a 
parte prática foi valorizada. 
Na sessão de entrega dos diplomas do curso, o Pró-Reitor da 
UTAD, Prof. Alberto Baptista, referiu que “cada vez mais há a ne-
cessidade de uma maior aprendizagem sobre a importância das 
árvores. Atualmente abater uma árvore já não é tão simples quan-
to era há uns anos atrás”.
De acordo com o Vereador do Ambiente, Dr. Manuel Nunes, “a 
formação em contexto laboral é sempre importante e, no caso con-
creto, representou um investimento financeiro e profissional para 
que os funcionários desenvolvam mais competências laborais”.
Esta iniciativa foi a primeira colaboração entre ambas as institui-
ções, tendo a autarquia a intenção de firmar um protocolo com 
a UTAD, no sentido de dar continuidade a formações nesta área.
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Juventude

Mais de 600 alunos participaram Nas
Olimpíadas da Europa

A autarquia promoveu, pelo sétimo ano consecutivo, as 
Olimpíadas da Europa, concurso que avalia os conheci-
mentos sobre Europa, dirigido a todos os estudantes do 

ensino secundário das escolas da sub-região NUT III Tâmega. 
No Dia da Europa, 9 de maio, realizou-se a Final Regional, na Es-
cola Secundária de Lousada com os 100 finalistas apurados dos 
600 participantes. 
Pedro Tomás Neto Paiva, da Escola Secundária de Paços de Fer-
reira, foi o vencedor seguido de Carlos Marino Quintas Cunha e 
de Andreia Filipa Teixeira Barbosa, alunos da Escola Secundária 
de Lousada. 
As atividades tiveram continuidade no Auditório Municipal, com 
Stand Up Comedy e Quiz Europa, seguindo-se oficinas de Dj com 
música europeia.
A fase de pré-seleção realizou-se em março, tendo participado 
cerca de 600 alunos do 7.º ao 12.º anos de várias escolas da re-
gião, como as escolas secundárias de Lousada, Penafiel, Felguei-
ras, Paços de Ferreira, Alpendorada e Vilela, da EB 2/3 de Lou-
sada, EB 2/3 e Secundária de Lustosa, EB/Secundária Dr. Mário 
Fonseca e Externato Vila Meã.
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Ação Social

A Câmara de Lousada promoveu a quinta edição do Ilumi-
nar Lousada, coincidindo com o Ano Municipal da Solida-
riedade, e cujo valor resultante da venda das velas rever-

teu para o Centro Social e Paroquial de Lustosa. 
O valor angariado, fruto de um montante recorde de vendas, vai 
permitir melhoramento das respostas sociais da instituição, em 
particular na aquisição de uma viatura de transporte.
As velas estiveram à venda em diversos pontos, inclusive nas lo-
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A prestar serviços à comunidade desde 1980
O Centro Social Paroquial de Lustosa (CSPL) iniciou a sua ativida-
de como Centro Social em 1980, data em que foram celebrados 
diversos acordos com o Centro Regional da Segurança Social do 
Porto tendo sido possível um crescimento das respostas sociais.
Atualmente o CSPL é composto por serviços como creche, pré-
-escolar, Centro ATL e apoio domiciliário.
Para além de todas as respostas sociais já referenciadas, a Insti-
tuição Particular de Solidariedade Social integra dinamicamente 

jas do comércio tradicional, que uma vez mais se aliaram a esta 
causa e ajudam na persecução do objetivo.
As edições anteriores contemplaram o Centro Social e Paroquial 
de Sousela, a Associação “Ao Encontro das Raízes”, a Associação 
de Desenvolvimento e Apoio Social de Meinedo e a Associação 
de Solidariedade Social de Nespereira. O critério foi o mesmo de 
anos anteriores tendo como base concurso e eleição em reunião 
da Comissão Local de Ação Social.

a Rede Social de Lousada através de vários projetos. 
Assim, no âmbito da Rede Social, o Centro integra o MEISI – Mo-
delo Estratégico de Intervenção Social Integrada, o CIIAD - Co-
missão Integrada para Idoso e Adulto Dependente, o Núcleo 
Executivo do Conselho Local de Ação Social de Lousada. 
O objetivo fundamental do CSPL passa por contribuir para o 
desenvolvimento e bem-estar dos utentes através dos serviços 
prestados, proporcionando deste modo, uma melhor qualidade 
de vida na resposta às suas reais necessidades.

Iluminar Lousada
Acendeu 10 Mil Velas para CSP Lustosa
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Desporto

Rally de Portugal

O Eurocircuito de Lousada foi palco mais uma vez da Super 
Especial do Rally de Portugal, no dia 19 de maio, primei-
ro dia de prova.

A festa do desporto automóvel começou com muita animação, 
aguardando a entrada dos pilotos em pista. A animação dos 
grupos locais e a competição de clássicos desportivos foram o 
aquecimento para uma tarde e noite muito agitadas com milha-
res de espetadores. 
Para o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. 
João Paulo Rebelo, "esta é uma prova mítica, absolutamente es-
petacular, que conta com milhares de adeptos. É um gosto imenso 
poder estar em Lousada a assistir à Super Especial e ver milhares 
de pessoas a vibrar com tudo isto. Por isso estão de parabéns a Câ-
mara Municipal de Lousada e o Automóvel Club de Portugal, bem 
como todas as entidades que possibilitaram a realização do Rally 
de Portugal”.
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Machado, mostrou-
-se satisfeito com a Super Especial de Lousada, referindo que “é 
um marco para o concelho, na medida em que pelo segundo ano 
consecutivo o Rally volta a Lousada e estamos convencidos que en-
quanto estiver no norte este será um ponto importante a cumprir. 

A parceria entre o Automóvel Club de Portugal, da autarquia e do 
Clube Automóvel de Lousada mostrou-se mais uma vez fundamen-
tal para o sucesso da etapa". 
O autarca acrescentou que "esta prova representa o maior evento 
desportivo em território nacional na atualidade, o que implica um 
retorno económico imediato e um reconhecimento do concelho a 
nível regional, nacional e internacional. A Super Especial é transmi-
tida para canais televisivos de para 150 países”.
Para o próximo ano, o Presidente da Câmara avança que “Lou-
sada recebe novamente a prova, permitindo que o público tenha a 
oportunidade de assistir a um espetáculo único e ímpar”.

juntou milhares no Eurocircuito
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CULTURA

O músico Diogo Piçarra, no dia 24 de maio, apresentou um projeto 
criativo, compilado num livro, sobre a obra de Fernando Pessoa 
e seus heterónimos a alunos do concelho que frequentam o 12.º 

ano. A Câmara Municipal adquiriu cerca de 200 livros que foram ofereci-
dos aos alunos e também às bibliotecas escolares do concelho. 
Diogo Piçarra teve a oportunidade de explicar que “o projeto surgiu atra-
vés de um convite para fazer a interpretação de poemas de Fernando Pes-
soa”.
Inicialmente foram selecionados 20 poemas para que que o jovem ar-
tista fizesse a interpretação dos mesmos, tendo criado posteriormente 
três heterónimos que correspondem aos de Fernando Pessoa. O livro 
tem, para além dos poemas originais, as interpretações de Diogo Piçarra 
e páginas em branco para que cada aluno, que recebeu o livro, possa 
escrever a sua própria interpretação. 
O projeto contou também com dois poemas musicados por Diogo Pi-
çarra, que teve oportunidade de os apresentar no Auditório. 

A Câmara Municipal de Lousada, em 
articulação com a Comunidade In-
termunicipal do Tâmega e Sousa 

(CIM – Tâmega e Sousa), levou a cabo uma 
ação de sensibilização relacionada com a 
proteção do ambiente, em particular a efi-
ciência energética. 
Os mais novos, cerca de 600 alunos, rece-
beram um livro, apelativo e colorido, que 
ensina a poupar água, a cuidar da nature-
za, dá a conhecer as alternativas energé-
ticas e a utilizar energia limpa e sempre 
eficiente.
A Biblioteca Municipal de Lousada percor-
reu todos os estabelecimentos de ensino 
do concelho trabalhando esta temáti-

“Diogo Piçarra em Pessoa”
para alunos do ensino secundário

Alunos recebem livro
“Amigo Eficiente,Amigo do Ambiente”

ca com todos os alunos do 2.º ano, 
numa “Hora do Conto”. 
De acordo com o Vereador do Am-
biente e da Cultura, Dr. Manuel Nu-
nes, “a sustentabilidade ambiental é 
uma das prioridades deste executivo 
camarário. Esta é uma forma de sensi-
bilizar as crianças e respetivas famílias 
para a conservação de recursos natu-
rais, nomeadamente através da pou-
pança e eficiência energética se torna 
um imperativo que estamos a imple-
mentar por via de projetos educativos. 
Este é, aliás, o caso do projeto “Amigo 
Eficiente, Amigo do Ambiente”, cujos re-
sultados são altamente encorajadores”. 
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Município

Seleção Nacional Sub 17 prepara mundial

Lousada foi o local escolhido pela Federação Portuguesa de 
Basquetebol para o estágio de preparação da Seleção Na-
cional de Sub 17 Feminina. 

O estágio para o a participação no Mundial teve dois momentos: 
de 16 a 25 de maio e de 1 a 6 de junho.
No dia 20 de maio, a seleção foi visitada pelo Secretário de Es-
tado da Juventude e Desporto, Dr. João Paulo Rebelo, que teve 
também a oportunidade de conhecer o local de estágio, o Com-
plexo Desportivo de Lousada e a Escola Secundária, local onde 

Mais novos Visitaram Hospital dos Pequeninos

Cerca de 150 crianças dos vários estabelecimentos de ensi-
no públicos e privados visitaram o Hospital dos Pequeni-
nos, no passado dia 13 de maio. 

Esta iniciativa resulta de uma parceria da Câmara Municipal e da 
Associação de Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar da Universidade do Porto (AEICBAS).
Um dos objetivos desta iniciativa passa por desmistificar a “bata 
branca” ao proporcionar um contacto com a profissão médica 
e com o ambiente hospitalar de modo descontraído num meio 
adaptado ao mundo infantil, bem como fazer, precocemente, 
educação para a saúde.
Os mais novos fizeram-se acompanhar dos seus bonecos, que 
passaram a ser filhos, relatando aos médicos qual o motivo da 
ida ao hospital. Os cuidados prestados foram desde a medição 

estudaram as atletas, no sentido de fazerem a preparação para 
os exames nacionais.
De acordo com o Vereador do Desporto, Prof. António Augusto 
Silva, “o basquetebol é uma das modalidades mais populares em 
Lousada, daí este estreito relacionamento com a Federação Portu-
guesa de Basquetebol. Além disso procuramos associar Lousada à 
marca “desporto” que vem sendo potenciada por um conjunto de 
infraestruturas de qualidade, de que o Complexo Desportivo é um 
exemplo."

de febre, auscultação, curativos, injeções, radiografias, entre ou-
tros tratamentos adequados.
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Mercado Histórico
Juntou milhares de pessoas

De 3 a 5 de junho Lousada fez uma viagem no tempo até à 
época da pós-Restauração. A música, as artes circenses e 
de armas, para além das recriações protagonizadas pelos 

alunos das escolas, a que se juntaram diversas coletividades, es-
cuteiros, voluntários, mercadores e artesãos.

CULTURA

Passaram pelo centro da Vila milhares de pessoas que partici-
param nas diversas atividades e disfrutaram das iguarias e dos 
produtos da época. Os estabelecimentos de ensino do concelho 
visitaram o Mercado Histórico com mais de 1500 alunos e pro-
fessores trajados à época.


