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Município

Ministro da Educação visita 
escola e assina acordos

Com a objetivo de assinalar o final do primeiro período 
deste ano letivo, o Ministro da Educação, Prof. Doutor 
Tiago Brandão Rodrigues, visitou o concelho no dia 16 de 

dezembro.
Na visita à Escola Básica de Cristelos os mais novos conversaram 
com o Ministro que assistiu à apresentação de canções e de 
teatralizações alusivas à época natalícia.
“Esta visita permite ver o trabalho sólido a nível pedagógico 
realizado pela comunidade escolar coadjuvado pela Câmara 
Municipal. Lousada é um concelho de referência no que se refere 
à educação. As apostas feitas nesta área e que passam pela 
promoção da literacia e da matemática demostram o interesse 
da autarquia e da comunidade educativa. As infraestruturas são 
igualmente muito importantes e também a esse nível verifica-se 
um enorme desenvolvimento”- palavras do Ministro do Educação 
que enfatizou ainda a assinatura de acordos de cooperação com 
a autarquia que vão permitir a requalificação de quatros escolas. 
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Machado, deu a 
conhecer alguns dos projetos educativos desenvolvidos pelo 
Município em estreita articulação com a comunidade educativa. 
De acordo com o autarca “a Câmara de Lousada, há vários 
anos, elegeu a educação como um dos pilares fundamentais de 
intervenção. Temos sempre procurado dar as melhores respostas 
aos anseios da comunidade educativa. Exemplo disso são vários 
projetos desenvolvidos ao longo dos anos destacando um dos 
mais recentes de promoção da leitura com a oferta de duas obras 
literárias aos alunos escritas em exclusivo para Lousada e ainda 
apoio à promoção da matemática com a construção de um jogo 
de tabuleiro que potencia o raciocínio e os conhecimentos sobre a 
história do concelho.”
A deslocação do Ministro da Educação a Lousada incluiu ainda a 
assinatura de acordos de colaboração tendo em vista a realização 
de obras de beneficiação em quatro escolas.
Para a Escola Básica de Lousada Este (Caíde de Rei) e para as 
Escolas Básicas e Secundárias de Lousada Oeste (Nevogilde) e 

Norte (Lustosa), as obras de beneficiação das instalações têm um 
custo total aproximado de duzentos e sessenta e quatro mil euros.
O valor da intervenção de requalificação e modernização das 
instalações da Escola Básica de Lousada Centro ultrapassa um 
milhão e cento e setenta mil euros.
Este investimento é suportado em 85% por verbas do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa 
Operacional Regional NORTE 2020, sendo a comparticipação 
nacional assumida pelo Ministério da Educação e pelo Município 
de Lousada.
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Desporto

Lousadenses homenageados na 
II Gala do Desporto

Atletas, dirigentes e associações estiveram em destaque na 
Gala do Desporto, que se realizou no dia 3 de dezembro no 
Lousada Country Hotel. 

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro 
Machado, “em Lousada respira-se desporto, sendo cada vez mais 
percetível através do número significativo de instalações desportivas 
disponíveis e de elevada qualidade. Assim, a Gala não é apenas um 
espetáculo é, sobretudo, uma forma de reconhecimento do trabalho 
feito por todos os que estão envolvidos no desporto Lousadense". 

A cerimónia distinguiu quatro categorias, desde os Prémios 
Individuais, Prémios Coletivos, Prémios Homenagem/Distinção e 
Campeões. 
Este ano houve ainda o Prémio Online, apurado através da 
votação aberta ao público. Este prémio foi ganho pela atleta Ana 
Veiga, na modalidade de futsal.
A personalidade do Ano foi entregue a Sara Catarina Ribeiro, na 
modalidade de atletismo e o prémio para Associação Desportiva 
do Ano foi atribuído à Associação Desportiva de Lustosa.

Manuel Costa
Atleta Masculino do Ano

Mafalda Oliveira (representada)
Atleta Feminina do Ano

António Pinto
Atleta Revelação do Ano

Marina Leão
Dirigente do Ano

Eduardo Duarte (representado)
Treinador do Ano

Associação Desportiva de Lustosa
Associação Desportiva do Ano



5 |  REVISTA LOUSADA 
Desporto

António Pinto, da Lousada Século XXI, foi eleito o Atleta 
Revelação do Ano e a colega de equipa Mafalda Oliveira sagrou-
se a Atleta do Ano. Manuel Costa, na modalidade de atletismo 
foi o Atleta do Ano e o Prémio de Mérito Desportivo foi atribuído 
ao dirigente da AFAL, Bruno Silva.
A modalidade do Boccia conquistou o prémio de Equipa e 
Modalidade do Ano. Os prémios Carreira foram entregue a 
Ricardo Lopes e José Ventuzelos, ambos dirigentes desportivos 
e atletas futebol, Paulo Sousa,  artes marciais, e José Dias, 
automobilismo. 

Adriano Gomes, da Associação Recreativa e Cultural de Nogueira, 
recebeu o Prémio Dedicação e Eduardo Duarte foi eleito Treinador 
do Ano, da Lousada Século XXI. O prémio Dirigente do Ano foi 
atribuída a Marina Leão, da Associação Desportiva de Lustosa. 
A Super Especial WRC Vodafone Rali de Portugal foi eleita como 
o Evento Desportivo do ano, organizado pelo Clube Automóvel 
de Lousada em colaboração com a Câmara Municipal.
Foram ainda homenageados 32 atletas que representam as 
seleções nacionais, 30 atletas campeões individuais e 15 equipas 
que se sagraram campeãs.

Bruno Silva
Mérito Desportivo

Adriano Gomes
Prémio Dedicação

Boccia (representada)
Modalidade do Ano

Sara Catarina Ribeiro
Personalidade do Ano

Rali de Portugal - Clube Automóvel de Lousada
Prémio Evento do Ano

Ana Veiga
Prémio "Best-Online"

Equipa de Boccia Sénior
Equipa do Ano

Paulo Ricardo Sousa (representado), José Ventuzelos, Ricardo Lopes e José Dias
Prémio Carreira
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Ação Social

Comemoração do Dia das Pessoas com Deficiência

O Polidesportivo do Complexo Desportivo foi o local escolhido para assina-
lar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, 3 de dezembro, com 

um conjunto alargado de iniciativas. 
A primeira atividade foi uma demonstração de basquetebol adaptado com a 
equipa da Associação Portuguesa de Deficientes de Paredes. 
A tarde foi dedicada ao Boccia juntando os utentes dos movimentos seniores 
e os jovens e adultos deficientes representando a Associação Lousadense dos 
Deficientes, dos seus Amigos e Familiares (ALDAF) e a Cooperativa Lousavidas. 
Estas atividades foram organizadas pelo Balcão Municipal da Inclusão, com 
o apoio das várias instituições – Ave Cooperativa de Intervenção Psico-social, 
Santa Casa da Misericórdia, Lousavidas, ALDAF e os Bombeiros Voluntários de 
Lousada.

“Cidadania em Portugal” percorre escolas

O Município de Lousada associou-se 
ao Roteiro Cidadania em Portugal, 

que no passado dia 7 de dezembro pas-
sou pelo concelho. 
Este Roteiro está a ser desenvolvido no 
âmbito de um protocolo entre a Animar 
– Associação Portuguesa para o Desen-
volvimento Local e a Secretaria de Estado 
para a Cidadania e a Igualdade. 

O tema em debate foi a Educação para a 
Cidadania e teve como destinatários os 
alunos do 10.º e 12.º da Escola Secundá-
ria de Lousada e da EBS Dr. Mário Fonseca 
que ainda visitaram uma viatura adapta-
da com vídeos, jogos e informações.
Este é um projeto apoiado pela autarquia, 
tendo como parceiros a Ader-Sousa e os 
estabelecimentos de ensino.

Liga de Boccia Sénior de Lousada
Até ao final do ano passado realizaram-se três etapas da 
Liga Boccia Sénior de Lousada. Nesta Liga participam 
duas equipas de cada Movimento Sénior estando os 
últimos jogos agendados para dia 19 de maio. Após 
a 9.ª jornada os primeiros classificados são a equipa 
Lustosa 2 e Cristelos 1, ambas com 24 pontos.
A autarquia disponibiliza transporte, alimentação, 
troféus e medalhas para os campeonatos e os kits 
necessários para a prática da modalidade.
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Encerramento do Ano 
Municipal da Solidariedade

A Cerimónia de Encerramento do Ano Municipal da Solida-
riedade realizou-se no passado dia 5 de dezembro com a 
presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, 

Dr. Carlos Miguel. 
O Presidente da Câmara, Dr. Pedro Machado, destacou que “a 
solidariedade não tem horizontes temporais e sabíamos que não 
seria possível solucionar todos os problemas. Mas foi possível, du-
rante este ano em concreto, alcançar os desígnios propostos e con-
vocar todo o concelho para uma mesma finalidade. A dimensão 
da resposta confirmou a generosidade e o altruísmo da população 
que interveio das mais variadas formas”. 
Para o autarca, o voluntário é “um agente ativo de felicidade de 
quem necessita”. Foram ainda dados alguns exemplos das ações 
levadas a efeito pelo Município para uma política fiscal amigável 
para as empresas, mas também para a população em geral “mos-
trando que a solidariedade se pratica”.
Para o Secretario de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos Miguel 
“há um reconhecimento por parte do Governo daquilo que é realizado 
pelas autarquias. Lousada é, sem dúvida, um excelente exemplo”.
O Município de Lousada reconheceu publicamente um conjunto 
de pessoas, instituições e empresas cuja ação ou atividade tem tido 
como principal finalidade ajudar, apoiar ou confortar os outros. 

Foram agraciados com o símbolo do Ano da Solidariedade, os vo-
luntários do Banco de Voluntariado, das Conferências Vicentinas, os 
parceiros da Rede Social de Lousada e ainda as empresas solidárias.
Cada um dos homenageados recebeu o símbolo do Ano Muni-
cipal da Solidariedade composto por vários mãos de tamanho 
e de cores diferentes simbolizando a diversidade da ajuda e do 
apoio que cada um, de acordo com a sua condição, pode ofere-
cer para que todos juntos possamos construir um mundo mais 
solidário que é, com certeza, um mundo melhor, um país melhor 
e um concelho de Lousada melhor.
A Câmara decidiu, aquando da abertura do Ano Municipal da 
Solidariedade, alocar uma percentagem das entradas pagas nos 
espetáculos realizados no Auditório Municipal, criando um Fun-
do Cultural. A verba foi distribuída pelas 10 Instituições de Soli-
dariedade Social existentes no concelho. 
“Vamos plantar a Solidariedade”- este foi o repto lançado a to-
dos os que receberam um vaso com uma camélia.
A cerimónia contou com a atuação do aluno de piano João Sousa, 
do Curso Secundário de Música do Conservatório do Vale do Sousa 
e com o Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior de Lousada. 
Neste ano, 2017, o Município de Lousada assinala o Ano Munici-
pal do Ambiente e da Biodiversidade.
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Ambiente e sustentabilidade
em debate

Na sessão de abertura das XIII Jornadas do Ambiente, que de-
correram no dia 11 de novembro, o Presidente da Câmara de 
Lousada, Dr. Pedro Machado, manifestou publicamente ao 

Diretor da ARH Norte da Agência Portuguesa do Ambiente a preo-
cupação quanto à “existência de alguns pontos críticos no concelho 
que são autênticos atentados ambientais, com construções clandesti-
nas no domínio hídrico, os quais foram objeto de autos de notícia por 
parte da Polícia Municipal e demais entidades fiscalizadoras”. 
O autarca criticou a Agência Portuguesa do Ambiente afirmando 
que é “muito célere a aplicar coimas, mas muito lenta a repor a lega-
lidade, através das necessárias demolições” e apelou ao seu Diretor 
para que “a legalidade seja reposta, para que seja restabelecido o 
equilíbrio ambiental e não se perca a relação de confiança que deve 
existir entre os cidadãos e as instituições, já que o Município se en-
contra impossibilitado de intervir, uma vez que o domínio hídrico é 
da competência específica da Agência Portuguesa do Ambiente”.
No âmbito da política ambiental que a autarquia tem seguido ao 
longo dos últimos anos foi destacada a parceria entre o Municí-
pio e a Universidade de Aveiro, sendo apontado como exemplo 
de sucesso o projeto Europeu Imprint +, financiado por fundos 
comunitários, destacado pela Comissão Europeia como um pro-
jeto exemplar no domínio do empreendedorismo jovem.

Filipe Pinto com “Mais Energia”
Na dia 23 de novembro, “O Planeta Limpo do Filipe Pinto” regressou a 
Lousada para relembrar alguns conceitos e práticas ambientais.
Esta é a terceira vez que o Auditório é palco do espetáculo dirigido, 
sobretudo, aos alunos 1.º e 2.º ciclo do concelho. O mote para o espetá-
culo é dado com as queixas apresentadas ao músico pelo Tito, pela Mi-
cas e pelo Tobias, que motivam longas conversas sobre a importância 
que a reciclagem e a reutilização dos resíduos e o recurso a energias re-
nováveis têm para a preservação e para sustentabilidade do Ambiente. 
No final da tarde todos tiveram direito a um livro autografado pelo Fili-
pe Pinto, que teve ainda a oportunidade de trocar algumas ideias com 
os mais novos.

“Lousada, na rota da sustentabilidade”
Nas Jornadas do Ambiente foi apresentada a estratégia munici-
pal para o Ambiente, pelo Vereador Dr. Manuel Nunes. “Lousada, 
na rota da sustentabilidade” – este é o mote de uma estratégia 
que tem como base a educação ambiental e divulgação cientí-
fica, através de um programa de envolvimento social, investiga-
ção e conservação da biodiversidade, com ações infraestruturais 
e com uma agenda de sustentabilidade interna.
Durante as Jornadas foi apresentada a LUCANUS - Revista de Am-
biente e Sociedade, cujo primeiro número vai ser editado este 
ano, 2017, tendo como coordenador o Lousadense João Carvalho, 
do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro.

A continuidade do programa BioLousada, o Fundo Lousada Sus-
tentável, a criação do Certificado Municipal de Qualidade Am-
biental, o programa Plantar Lousada, a valorização ambiental 
da Mata de Vilar, a criação do Centro de Educação Ambiental da 
Casa das Videiras e a implementação do projeto Lousada 100% 
LED (Iluminação Pública) são algumas das iniciativas.



9 |  REVISTA LOUSADA 
Ação Social

A Violência de Género e
a Rede Social nas Jornadas

As Jornadas Sociais realizadas no dia 25 de novembro marcaram a 
fase final das comemorações do Ano Municipal da Solidariedade 
e assinalaram ainda o Dia Internacional da Não Violência contra 
as Mulheres.
“Mais Solidariedade. Melhor Sociedade” foi o tema deste encontro 
de reflexão e de discussão. Durante a manhã esteve em destaque a 
violência de género e, da parte da tarde, foram apresentados os três 
eixos de intervenção do Plano de Desenvolvimento Social: capital 
humano, potencial económico e emprego e ainda capital inclusivo.
Na cerimónia de abertura, a Vice-presidente da Câmara de Lou-
sada, Dra. Cristina Moreira, realçou que “a violência contra as mu-
lheres é um dos maiores problemas com que Lousada se debate e, 
por isso mesmo, é necessário falar e agir”.
A autarca acrescentou que, apesar da violência contra as mu-
lheres ser um fenómeno mundial, é vital definir estratégias de 
intervenção local. 

O Gabinete Flor de Lis, é um serviço especializado prestado pelo 
Município de Lousada, que presta apoio às vítimas de violência 
doméstica e ainda desenvolve ações de sensibilização dirigidas, 
em especial, para a população escolar.

Importância das denúncias de violência
As Jornadas contaram com a presença da Associação Portugue-
sa de Apoio à Vítima (APAV) cuja principal preocupação passa 
por identificar as situações em que as vítimas se encontram em 
risco de vida e respetivo acompanhamento.

Para os presentes foi consensual a ideia de que, muitas vezes, 
tudo começa com a violência no namoro e, por isso, é de ex-
trema importância ser realizado um trabalho de sensibilização e 
prevenção nas escolas.
Foram várias as vítimas de violência doméstica presentes nas Jorna-
das. Com a cara tapada deram os seus testemunhos de coragem e 
relataram como tentam reconstruir a sua nova vida.
O tema Rede Social: novos caminhos para o desenvolvimento terri-
torial teve como palestrantes o Dr. Artur Queirós, da empresa Alen-
to, no âmbito do Capital Humano, e o Dr. José Mendes, da Universi-
dade de Aveiro, analisou o Emprego e Potencial Económico.
O Capital inclusivo foi o último tema deste painel, com as interven-
ções da Dra. Anabela Peixoto, do Núcleo Local de Inserção, do Dr. 
Daniel Ribeiro, do Complexo Social de Lousada, e do Prof. Eduardo 
Duarte, da Lousada Século XXI. A moderação esteve a cargo da Dra. 
Catarina Pereira, do Instituto de Estudos Sociais e Económicos.
O III painel abordou A Rede Social como instrumento para a coe-
são social, moderado pelo Dr. Rui Godinho, do Instituto de Estu-
dos Sociais e Económicos, e tendo como palestrante a Dra. Hermí-
nia Gonçalves, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Durante as Jornadas Sociais foram ainda apresentados vários 
testemunhos de crianças e adultos sobre a violência de género.
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Município

Bênção da Casa Mortuária
de Lodares

No dia 1 de novembro foi benzida a Casa Mortuária de Lodares, 
pelo Padre Joaquim Maia.
“Trata-se de um equipamento que se destina a dar conforto e 
dignidade à população em horas de grande dor. A autarquia tem 
feito um esforço financeiro apoiando estas intervenções com 80% do 
investimento até ao máximo elegível de 70 mil euros” – palavras do 
Presidente da Câmara de Lousada Dr. Pedro Machado. 
O Presidente da Junta de Freguesia, Armando Moreira, destacou 
a importância da obra que “só foi possível na medida em que o 

Padre Joaquim Maia disponibilizou o terreno para este efeito e ainda 
o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Machado, por todo o 
apoio disponibilizado para que fosse possível para a construção 
desta Casa Mortuária, nomeadamente a parte financeira sem a qual 
não seria possível executar a obra”.
A Casa Mortuária de Lodares, localizada junto ao cemitério e 
à igreja paroquial, tem cerca de 140 metros quadrados, sendo 
composta por duas salas para velório, instalações sanitárias e sala 
de apoio.


