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Município

Investimento de 2,5 milhões de euros
na rede viária

O Município de Lousada vai investir 2,5 milhões de euros 
na rede de estradas municipais do concelho, lançando 
um programa de reabilitação da rede viária que incluirá 

uma intervenção transversal nos troços de maior afluência de 
trânsito.
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de Lousada, 
Dr. Pedro Machado, esta intervenção “resulta do conhecimento 
que temos acerca das necessidades existentes na rede viária, da 
auscultação às Juntas de Freguesia e respetiva população, assim 
como a preocupação pela melhoria das condições de circulação e 
segurança nos troços municipais”.
O financiamento para este investimento foi aprovado na últi-

ma Assembleia Municipal e, segundo o autarca, esta é a altura 
ideal para executar um plano de requalificação da rede viária de 
grande dimensão dada “a poupança que fizemos entre 2013-2016, 
que permitiu reduzir a dívida de médio e longo prazo em mais de 
3,7 milhões de euros, e deu as condições necessárias para avançar 
agora com este investimento em todo o concelho, sem descurar a 
preocupação de continuar a ser uma Câmara de Boas Contas”.
O Município de Lousada prevê iniciar as empreitadas a curto 
prazo, sendo que as “obras de menor complexidade, como as re-
pavimentações (fresagem e pavimentação), serão concluídas este 
ano e as de maior complexidade ficarão concluídas no próximo 
ano”, disse o autarca.

O Município de Lousada vai também colocar 5 pisos sintéticos 
em Macieira, Nevogilde, Romariz (Meinedo), Caíde de Rei e Apa-
recida, assumindo integralmente o financiamento destes inves-
timentos.
Segundo Pedro Machado, apesar do Município ter apoiado des-
de sempre a construção ou melhoramentos dos campos de jo-
gos existentes no concelho, “esta é uma nova fase de investimento 
desportivo municipal começando por equipar com pisos sintéticos 
alguns campos de jogos que necessitam deste tipo de infraestru-
turas para os desafios que enfrentam, seja a nível competitivo ou 
formativo”. 
O Município entendeu assim fazer um esforço adicional para ga-
rantir o financiamento necessário para concretizar o anseio dos 

clubes, sendo propósito da Câmara Municipal de Lousada “avan-
çar no futuro com novas fases de investimento, noutros campos de 
jogos, para irmos de encontro àquilo que são as expectativas dos 
restantes clubes”.
O processo de atribuição de pisos sintéticos prevê a doação dos 
terrenos dos campos de jogos ao Município (aqueles que ainda 
não são propriedade municipal), com uma condição resolutiva 
do Município não poder alterar o seu fim. Logo após a conclusão 
das obras, o Município entregará os campos de jogos aos clubes, 
mediante a celebração de um contrato de comodato, de forma 
gratuita e sem dependência de qualquer prazo, assumindo os 
clubes as despesas de manutenção e conservação das infraes-
truturas desportivas, ficando assim salvaguardado o superior 
interesse público.

Cinco Novos Pisos Sintéticos

Aparecida FC Caíde de Rei SC ARD Macieira ASS Nevogilde FC Romariz
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Milhares de pessoas assistiram ao 
Festival de Luz e Videomapping

Entre os 3 a 5 de julho, o centro da Vila recebeu milhares de 
pessoas que assistiram ao Festival de Luz e Videomapping, 
com a designação “A Luz que nos Toca”.

A Capela Senhor dos Aflitos foi o cenário escolhido para a pro-
jeção do mais recente projeto, no âmbito do Ano Municipal da 
Solidariedade. A nova projeção foi uma instalação interativa que 
contou com a participação dos jovens e seniores do concelho 
que pintaram a fachada da Igreja com padrões e texturas. Fo-
ram ainda repostos os espetáculos apresentados nos dois últi-
mos anos, no edifício dos Serviços Técnicos da autarquia e no 
Tribunal.
Na Biblioteca Municipal foram projetados os filmes de animação 
realizados pelos alunos dos estabelecimentos de ensino públi-
cos e privados com a colaboração da Casa Museu de Vilar e o 
Festival contou ainda com a participação de alunos da Univer-
sidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Os alunos do curso de 
Comunicação e Multimédia apresentaram duas projeções de vi-
deomapping para o edifício da Assembleia Louzadense e para a 
fachada lateral do edifício dos Paços do Concelho.

REVISTA LOUSADA | 4
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Lousadenses Participaram na “Viagem do Elefante”
A noite de sábado contou ainda com teatro de rua, apresentado pela companhia Trigo Limpo. Baseada na obra de José Saramago, 
“A Viagem do Elefante”, contou com a participação de 60 atores de instituições e associações locais. 

5 |  REVISTA LOUSADA 



REVISTA LOUSADA | 6
Educação

No dia 10 de junho, o Município de Lousada convidou os 
mais novos a celebrar o Dia Municipal da Criança.
A animação começou pela manhã com as atividades que 

decorreram nas Piscinas Municipais onde estiveram em evidên-
cia a natação, pólo aquático, basquetebol e escorrega aquáticos.

De tarde foram realizados ateliês de música, inglês, insufláveis e 
atividade física, cuja finalidade, para além da diversão, foi dar a 
conhecer aos pais os trabalhos que os mais novos desenvolve-
ram ao longo do ano letivo nas Atividades de Enriquecimento 
Curricular.
Esta festa dos mais novos, promovida numa parceria entre a Câ-
mara Municipal e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
de Lousada, teve como mote a celebração do Ano Municipal da 
Solidariedade, pelo que se realizou uma campanha de angaria-
ção de produtos de higiene pessoal. 
O espetáculo “As músicas de Sónia”, da apresentadora Sónia 
Araújo, foi um dos pontos altos da tarde, com milhares de crian-
ças a acompanharem as letras e as coreografias.

Dia Municipal da Criança contou
com mais de 4 mil Participantes

30 Pequenos Deputados Deram
a conhecer as suas Grandes Ideias

Os alunos finalistas do 1.º ciclo das escolas públicas e pri-
vadas participaram, no dia 18 de junho, na iniciativa “Pe-
quenos Deputados, Grandes ideias”.

As boas vindas foram endereçadas pelo Presidente da Assem-
bleia Municipal de Lousada, Dr. Jorge Magalhães, que agradeceu 
”as opiniões e os contributos dos jovens deputados. É com o contri-
buto de todos que melhor conseguiremos definir as grandes linhas 
orientadas do desenvolvimento do nosso concelho”.
Depois de explicar algumas das particularidades do edifício 
dos Paços do Concelho, o Presidente da Câmara de Lousada, Dr. 
Pedro Machado, destacou que “esta iniciativa foi uma novidade, 
quando se realizou pela primeira vez há três anos, porque entendo 
que é importante aproximar os eleitos dos munícipes com a reali-
zação de um conjunto de atividades diversos, desde o atendimento 
personalizado até às presidências aberta com visita às freguesias e 
suas instituições que realizamos. “

Os pequenos deputados individualmente ocuparam o ambão e 
apresentaram a sua reflexão ou formularam uma pergunta ou 
um pedido. 
Dos vários pedidos efetuados realçam-se pequenas interven-
ções a realizar no interior e exterior dos edifícios escolares.
No final, cada Pequeno Deputado levou uma oferta.
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Centenas de seniores 
desfilaram no S. João Social 

Os arquinhos e os balões marcaram presença animada e 
divertida na Praça das Pocinhas, no dia 17 de junho, no 
S. João Social 

As marchas foram o ponto alto da noite onde cada movimen-
to sénior mostrou as suas danças e canções de homenagem ao 
santo popular. 
O S. João Social é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lousa-
da inserida no Ano Municipal da Solidariedade que tem como 
parceiros todos os movimentos seniores do concelho.
A noite contou ainda com atuação do conjunto típico Sol e Fá e 
com a prova de petiscos tradicionais confecionados pelos me-
nos jovens.

Passeio Anual dos Movimentos Seniores

Tal como tem sido habitual a autarquia 
em colaboração com os Movimentos Se-
niores do concelho promove o Passeio 

Anual dos Movimentos Seniores. Este ano par-
ticiparam 250 idosos que tiveram um dia reple-
to de animação, boa-disposição e de convívio. 
O destino escolhido foi o Parque de Merendas 
de Castelinho, em Marco de Canaveses. 
A autarquia disponibilizou o transporte, ofere-
ceu o almoço e, no final da tarde, houve ainda 
tempo para o bolo, bem como, para dançar e 
cantar. 
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AFA Lousada recebe galardão
de Associação do Ano 2015

A Associação de Futebol Amador de Lousada foi 
criada em 2011 e, desde essa data, tem dado es-
pecial destaque ao futebol popular, numa estreita 

colaboração com a Câmara Municipal. 
O objetivo desta associação passa por promover e dina-
mizar atividades culturais, recreativas entre outras, de 
forma a potenciar o movimento associativo do concelho.
Prova disso é a eleição da AFA Lousada como Associação 
do Ano de 2015, na Gala da Federação de Futebol Po-
pular do Norte, que se realizou em junho, no Casino da 
Póvoa de Varzim. 

Aposta no feminino e nos mais novos
O futebol feminino é também um dos projetos, com a Liga Vale 
do Sousa e Tâmega, em que estão representadas duas equipas 
de futsal do concelho: Santo Estevão e Lustosa. O Torneio de Fu-
tebol de 7 Feminino é outra das competições levadas a efeito 
para as jovens atletas. 
O “Projeto AFAL Kids” é outra das prioridades da instituição e 
passa por estabelecer ligação entre as associações e a necessi-
dade de formar e potenciar as capacidades dos mais pequenos. 
É um projeto sem cariz competitivo, tendo em vista a prática de 
atividade física, o intercâmbio geracional, a convivência despor-
tiva e interação com o jogo. 

Atualmente fazem parte da AFA Lousada 13 associações des-
portivas do concelho: CCRD Águias de Figueiras, FC Romariz, AD 
Lustosa, CRAC Sousela, Esperanças Cabo FC, Cristelos SC, ADC 
Lodares, ADR Aveleda, Os Pienses ACR, UD Lagoas, AR Nogueira, 
UCR Boim, GRDC Santo Estêvão, AR Os Amigos S. Miguel e FC 
Nespereira. A Gala da AFA Lousada, que vai na quinta edição, é 
um dos eventos promovidos, participando ainda na organização 
da Gala do Desporto de Lousada, como parceira da autarquia.
A AFA Lousada tem estabelecido, ao longo dos anos, parceria 
com o Instituto Português Desporto e Juventude, realizando 
formações e interações com a intenção do desenvolvimento 
desportivo local.

As competições e eventos promovidos ao longo destes 
anos são diversos.
No futebol de 11 masculino disputa-se a Liga Opticália, a 
Taça D´Trivela e a Taça Lousadense.
A cada dois anos é realizado ainda o Torneio das Sele-
ções, envolvendo seleções dos concelhos da região Nor-
te. 
São várias as atividades às quais a AFA Lousada se asso-
cia, nomeadamente ao nível de apoio técnico e de divul-
gação de atividades das coletividades que vão para além 
do futebol.
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O Complexo Desportivo de Lousada foi o local escolhido 
por três equipas inglesas de futebol para realizarem es-
tágios de preparação para a nova época desportiva.

O Brighton & Hove Albion Football Club esteve em Lousada en-
tre os dias de 3 a 8 de julho, a efetuar o estágio com a formação 
de sub-21. O clube regressou a Lousada, de 25 a 31 de julho, mas 
desta vez com a formação de sub-16. 
De 18 a 25 de julho foi a vez da equipa sub-21 e sub-18 do Not-

Equipas inglesas escolheram 
Lousada para estagiar

tingham Forest passar pelo Estádio Municipal, onde efetuou a 
preparação para a nova época. 
As condições de excelência do Complexo Desportivo, as aces-
sibilidades e o alojamento são alguns dos fatores salientados 
pelos responsáveis dos clubes.
O Estádio Municipal de Futebol foi também palco de dois jogos 
amigáveis entre as formações do Fulham e Moreirense nos esca-
lões sub-18 e sub-21, no dia 15 de julho.
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Milhares no Minivoleibol e Paravolei

No dia 10 de junho comemorou-se o Dia do Mini-
voleibol, no Complexo Desportivo, numa organi-

zação da Associação de Voleibol do Porto (AVP) a que 
a Câmara de Lousada se associou. 
Este evento, que contou com a participação de mais 
de 1500 jovens atletas, marcou o encerramento da 
época desportiva com os jovens atletas que passa-
ram um dia inteiro a jogar voleibol. 
No mesmo dia decorreu o I Encontro de ParaVolei, a 
nível nacional, que teve como palco o Polidesportivo.

A autarquia e a Associação de Atletismo do 
Porto promoveram no dia 8 de junho, a 

“Noite Quente de Lousada”, que teve como ob-
jetivo a preparação para outras competições. 
Os resultados mais relevantes obtidos neste dia 
aconteceram na prova de 3000 metros, mascu-
lino e feminino, onde os atletas Ruben Sousa 
e Sara Duarte obtiveram mínimos de participa-
ção para o Campeonato da Europa de Juvenis.

José Magalhães, atleta olímpico de Lousada, foi o 
convidado especial do Free Running de dia 15 de 

junho.  O ex-atleta participou nos Jogos Olímpicos 
de Barcelona, em 1992, e de Atlanta, em 1996. Foi 
campeão nacional de marcha (absoluto) de 20km em 
1994 e 50km em 1988, 1994, 1995 e 1996. É também 
ex-recordista nacional de marcha absoluta de 30 mil 
metros 50 mil metros em pista ao ar livre.
No dia 10 de julho realizou-se Free Running de Verão 
que tem como itinerário de 30 Kms, entre Cortegaça e 
Afurada, e 15kms, entre Aguda e Afurada.

Noite Quente de atletismo com recordes

Atleta Olímpico no free running especial



11 |  REVISTA LOUSADA 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Lousada (AHBVL) comemorou o 90.º aniversário no pas-
sado dia 19 de junho. 

A cerimónia oficial contou com a presença de várias entidades, 
com destaque para a Secretária de Estado da Administração 
Interna, Dra. Isabel Oneto que salientou os novos desafios em 
especial a qualificação dos bombeiros.
“Para que tudo seja possível é também importante o bom relacio-
namento existente entre a corporação dos Bombeiros Voluntários 
de Lousada e a autarquia, permitindo o funcionamento equilibra-
do da Proteção Civil, que previne, planeia e minimiza os incidentes” 
– defendeu a Secretária de Estado.
O Presidente da Câmara Municipal de Lousada, Dr. Pedro Macha-
do, realçou a importância do trabalho de todos os bombeiros 
para a comunidade local referenciando algumas medidas mu-
nicipais. 
“Este ano decidimos criar isenções nas tarifas de disponibilidade de 
água, saneamento e resíduos para todos os elementos do quadro 
ativo, uma medida já em vigor”- palavras do autarca lousadense 
que defendeu ainda “uma alteração legislativa para que o Muni-
cípio possa ir mais longe, concedendo isenções de IMI para a habi-
tação própria e permanente dos bombeiros voluntários do quadro 
ativo”.
A disponibilidade e o trabalho eficaz, célere e zelosa levado a 
cabo pela corporação foi enaltecido pelo Presidente da Direção 
da AHBVL, Antero Correia, que anunciou ainda que “o quartel dos 

Bombeiros de Lousada assinalam 90 anos

Bombeiros Voluntários de Lousada será, em breve, uma realidade 
diferente daquela que hoje conhecemos, na medida em que há a 
intenção de remodelar, ampliar e adaptar as instalações para os 
tempos atuais e futuros”.
Na sessão solene o Comandante da Corporação, Eng. Albano Tei-
xeira, sublinhou a disponibilidade total de todos os Bombeiros 
comprometendo-se a “dar continuidade ao ensinamento e princí-
pios e ao progresso associado ao crescimento”.
Benção de cinco viaturas
Durante a tarde foram benzidas cinco veículos adquiridos com 
o apoio financeiros de empresários Lousadenses, e ainda uma 
viatura de socorro oferecida pela Câmara Municipal e um carro 
de desencarceramento apadrinhada pela direção de 2008/2009. 
No dia 12 de junho realizou-se o evento Bombeiro D`Ouro com a 
realização do 1.º Encontro de Escolinhas de Bombeiros, contan-
do com a presença de diversas corporações.

Município
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O Agrupamento de Centros de Saúde Tâmega III – Vale do 
Sousa Norte informou em julho a Câmara Municipal e 
a Junta de Freguesia de Meinedo que todos os utentes 

do Pólo de Meinedo encontram-se, atualmente, com médico de 
família atribuído. 
Informou ainda que os utentes idosos residentes em Meinedo, 
que eram atendidos em Caíde, possuem agora médico no Pólo 
de Meinedo por forma a garantir uma maior e mais real acessibi-
lidade aos cuidados de saúde. 
Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Lousada, Dr. Pe-
dro Machado, “a Câmara Municipal congratula-se pelo facto do 
ACeS ter atendido a nossa pretensão para a resolução dos proble-
mas relacionados com a existência de utentes sem médico de famí-
lia no Pólo de Meinedo.”

Todos os utentes de Meinedo 
com médico de família

“O risco de encerramento da Unidade de Saúde de Meinedo existiu 
apenas quando a mesma funcionava nas instalações do Salão Pa-
roquial que não eram as mais adequadas. Por isso é que a Câmara 
Municipal e a Junta de Freguesia de então se empenharam e inter-
cederam junto da ARS e do Governo para que fosse construído um 
edifício de raiz” – acrescentou o autarca. 
Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Lousada, “temos 
lutado para que 100% dos utentes de Lousada tenham médico de 
família, tendo o Senhor Diretor do ACeS informado que vamos con-
seguir esse objetivo ainda este ano. Para garantir a melhor presta-
ção de cuidados de saúde aos nossos utentes, falta concretizar a 
obra das novas instalações da Unidade de Saúde de Lustosa, ha-
vendo garantias da tutela de que a mesma poderá avançar a curto 
prazo”.

Município


