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REVISTA MUNICIPAL
“Lixo Sustentável” troca resíduos por descontos na fatura
Centenas de jovens foram “aprendizes por um dia”
Pirilampo Mágico ajuda ACIP - Casa da Boavista
Milhares de Pessoas no Chocolate no Parque
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Entre os dias 18 e 21 deste mês, a emoção do 
melhor rali do mundo está de regresso ao 
norte do país. Os milhares de espetadores que 
habitualmente se deslocam ao Eurocircuito de 
Lousada vão ter, este ano, mais aliciantes ao 
verem, pela primeira vez, em competição os 

novos carros WRC. O percurso foi enriquecido com mais 
uma zona de salto, junto ao público, que vai aumentar a 
espetacularidade da prova.
Durante os quatro dias de competição, os pilotos vão 
percorrer cerca de 350 quilómetros estando a partida do 
Rally marcada para a cidade de Guimarães, na quinta-
feira, dia 18, seguida da única Super Especial do Rally no 
Eurocircuito a partir das 19h03. 
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal de 
Lousada, Dr. Pedro Machado, “a Super Especial é um 
marco para o concelho, na medida em que pelo terceiro ano 
consecutivo o Rally volta a Lousada e estamos convencidos 
que enquanto estiver no norte o Eurocircuito vai ser um 
dos locais da prova. O Rally de Portugal é o maior evento 
desportivo em território nacional na atualidade, o que implica 
um retorno económico imediato e um reconhecimento notável 
do concelho a nível regional, nacional e internacional.” 
O espetáculo e a animação em Lousada estão garantidos no 
primeiro dia do Rally com a presença de dezenas de milhares 
de apreciadores. As portas do Eurocircuito abrem às 13h30 
e para a tarde está programada a atuação de Freestyle com 

SUPER ESPECIAL DE LOUSADA
ABRE WRC VODAFONE RALLY DE PORTUGAL

Paulo Martinho, Supercars e S1600 de Rallycross RX, Prova 
Clássicos Desportivos entre outras surpresas.
O Município de Lousada está a desenvolver um conjunto 
de iniciativas com a finalidade de permitir aos mais jovens 
o contacto direto com esta modalidade.
“Vem fazer parte do melhor público do Mundo” – este é 
o desafio lançado a todos os alunos do 3.º ciclo do ensino 
básico para criarem frases com as palavras “Lousada” e 
“Rally de Portugal”. As melhores propostas recebem como 
prémio dois bilhetes para assistirem à Super Especial de 
Lousada, no dia 18.
Para os alunos que frequentam o ensino secundário está 
prestes a ser revelada uma surpresa para que possam 
também assistir a esta etapa do Rally de Portugal. 
“O João no Rally” – é a designação de um livro infantil que 
o Município de Lousada vai oferecer aos alunos do 1.º ciclo 
onde a partir da criação da personagem do João, que gosta 
de carros e de desportos motorizados, tenta-se chegar ao 
que os meninos mais gostam: a velocidade e as corridas.
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TROCA RESÍDUOS POR DESCONTOS NA FATURA

A autarquia vai iniciar um projeto piloto de-
signado “Lixo Sustentável” que tem como 
objetivo sensibilizar e envolver a comuni-
dade na adoção de boas práticas ambientais 
e a utilização sustentada de recursos natu-
rais, nomeadamente com o fomento de prá-

ticas de reciclagem.
As boas práticas ambientais são considerados fundamen-
tais para a autarquia neste Ano Municipal do Ambiente e 
Biodiversidade. Pretende-se assim aumentar a separação 
de resíduos entregues no Ecocentro, contribuindo para o 
cumprimento das metas do Plano de Ação do Plano Estra-
tégico para os Resíduos Urbanos de Lousada. 
Desta forma, os utilizadores que pretendam integrar este 
projeto devem proceder à inscrição num formulário pró-
prio disponibilizado pela autarquia. Os resíduos valoriza-
dos são o papel e cartão, embalagens de plástico e metal e 
embalagens de vidro. 
Por cada quilo de material entregue pelos aderentes ao pro-
jeto “Lixo Sustentável” é associado um montante que vai 
descontar na faturação dos resíduos urbanos do utilizador. 
Existe um valor máximo de desconto a atribuir a cada uti-
lizador, dependendo da situação: utilizador doméstico ou 
não domésticos sem fins lucrativos. 
Com o lema “Pensar no futuro é agir agora”, este projeto 
pretende reduzir de forma tão drástica quanto possível, os 
resíduos urbanos indiferenciados, que se assumem como 
um dos maiores problemas ambientais que as entidades 
gestoras enfrentam atualmente.

VALORES DA RECICLAGEM
No ano de passado foram recolhidos, em média, 50 tonela-
das de resíduos urbanos por dia no concelho de Lousada. 
Apenas 5.57% destes resíduos foram encaminhados para 
valorização, através da reciclagem.
Em 2016 a produção de resíduos per capita foi de 1.06 kg/dia.
Aliado à negativa contribuição ambiental que estes núme-
ros representam o esgotamento da capacidade do Aterro 
Sanitário de Lustosa, estes valores estão distantes do ob-
jetivo da contribuição para o cumprimento das Metas do 
PAPERSU de Lousada – Plano de Ação do Plano Estratégico 
para os Resíduos Urbanos, no âmbito das obrigações defini-
das na legislação comunitária e nacional em vigor.
Assim, é lançado novo pedido de colaboração a todos os ha-
bitantes do concelho para que tenham comportamentos e 
hábitos ecológicos como a escolha de produtos recicláveis, 
separação e encaminhamento de resíduos.
Estes pequenos gestos contribuem para um melhor am-
biente e qualidade de vida no presente e no futuro.
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JUNTAM CENTENAS DE PESSOAS MENOS JOVENS  

Os Movimentos Seniores existentes no concelho 
afirmam-se como uma forma de combater a 
solidão, promover a atividade social e física de 
todos os que integram estes grupos. Os utentes 
reúnem várias vezes por semana e desenvol-
vem atividades distintas, que passam por jogos 

de tabuleiro, jogos tradicionais, música, entre várias outras.
Desde o ano passado, estes utentes são convidados a partici-
par em aulas de atividade física, promovidas pela autarquia. 
As aulas são orientadas por um professor que adequa o 
exercício físico a este tipo de público. De segunda a sexta-
-feira, todas as semanas o professor desloca-se a cada um 
dos movimentos seniores que aceitaram este apoio da au-
tarquia, de modo a promover uma hora de atividade física 
direcionada para esta faixa etária. 
Fazem também parte deste projeto de promoção de ativi-
dade física para todos as pessoas portadoras de deficiência 
através da ACIP - Casa da Boavista e da ALDAF - Associa-
ção Lousadense dos Deficientes, dos seus Amigos e Fami-
liares. Ainda no âmbito da atividade física, o Boccia entrou 
na vida dos utentes dos Movimentos Seniores, que passam 
muito do seu tempo livre em convívio, de modo salutar. 
Desta forma, os mais de 300 utentes têm vindo a participar 
em competições locais, regionais e nacionais, em equipas 
e de modo individual com resultados positivos. Os treinos 
acompanhados têm lugar em cada Movimento Sénior uma 
vez por semana.

Para além dos apuramentos para campeonatos regionais, 
este ano decorre, pela primeira vez, a Liga Boccia Lousada, 
cuja última jornada se realiza no dia 19 deste mês no Pavi-
lhão Polidesportivo do Complexo de Lousada.
Os resultados e os vídeos desta Liga pode ser acompanhada 
em www.cm-lousada.pt/pt/liga-boccia-senior
“Outros tempos, outros saberes” e “Viver + viver melhor” são 
os projetos que a Biblioteca Municipal implementou junto 
dos Movimentos Seniores, desde 2010, com visitas mensais. 
São atividades temáticas, desenvolvidas de forma dinâmi-
ca e que visam promover competências através da realiza-
ção de jogos, ações de sensibilização ou formação, tendo o 
livro e a leitura como objeto ou fim.



6

CU
LT

U
RA PLANO MUNICIPAL DE LEITURA E ESCRITA

COM INICIATIVAS PARA TODA A COMUNIDADE

O 
Município de Lousada está a implementar o Pla-
no Municipal de Leitura e Escrita que pretende 
levar o «Livro» a todos os espaços e ambientes 
do domínio público, criando a sensação de que 
há mais momentos para apreciar a leitura do 
que aqueles que o leitor relutante imagina.

A programação é diversificada, quer na forma das iniciativas, 
quer nos públicos a atingir, e tem como princípios a realização 
de ações que confrontem a comunidade com a presença do 
livro, o testemunho de pessoas que funcionam como exemplo 
e ainda a aposta na formação que pretende conferir compe-
tências aos destinatários, permitindo que se tornem agentes 
futuros deste projeto de incentivo à leitura.
Assim, pretende-se abrir o livro à população com a realiza-
ção de visitas dos escritores às escolas como sucedeu com a 
escritora Ana Saldanha e dos ilustradores Marta Madureira e 
Sebastião Peixoto. De igual modo um conjunto de exposições 
estão a circular pelas escolas e já se realizaram duas oficinas 
de escrita criativa com Paulo Ferreira e Francisco José Viegas.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“PEDRO E O LOBO”
No dia 7 de abril foi apresentada, na Biblioteca Municipal 
de Lousada, a obra “Pedro e o Lobo” da autoria de Luiz Oli-
veira , com ilustrações de Fedra Santos que contou, igual-
mente, com a colaboração do Grupo Lobo na produção dos 
textos relativos ao “verdadeiro” lobo e apoio da Associação 
BioLiving. 
No ano que o Município de Lousada dedica ao Ambiente e à 
Biodiversidade, este clássico da literatura infantil foi adap-
tado ao teatro pela companhia Jangada Teatro procurando 
desmistificar a figura do lobo e conferindo-lhe uma presen-
ça biológica mais do que mitológica.
A obra agora publicada passa a integrar o Plano Municipal 
de Leitura e vai ser distribuída aos alunos do 3.º ano de es-
colaridade de todas as escolas do concelho de Lousada.
O livro é a teatralização da peça que foi encenada pela com-
panhia de teatro Jangada e já foi apresentada aos alunos do 
pré-escolar e do 1.º ciclo.
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A Câmara de Lousada promoveu a 6.ª edição do 
“Aprendiz por 1 dia”, com a finalidade de pro-
porcionar aos alunos, que frequentam o 9.º 
ano de escolaridade, um dia diferente onde 
experimentar uma profissão à escolha.
Os cerca de 500 alunos acompanharam um 

profissional nas suas funções diárias e participaram nas ta-
refas quotidianas de um dia de trabalho.
Os locais escolhidos pelos alunos foram os mais variados quer 
em Lousada quer em empresas e instituições fora do conce-
lho. Estiveram envolvidas mais de 70 instituições para o aco-
lhimento destes jovens, sendo 52 no concelho de Lousada.
As profissões mais requisitadas passaram por medicina, jo-
gadores de futebol, forças de segurança e técnicos de infor-
mática. Tiveram igualmente muita procura as áreas rela-
cionadas com a fotografia, medicina veterinária, hotelaria, 
advocacia, representação, engenharia mecânica.

CENTENAS DE JOVENS FORAM
“APRENDIZES POR UM DIA”

O “Aprendiz por 1 dia” é um projeto de orientação vocacional 
dirigido a alunos do 9.º ano de escolaridade, cujo objetivo é a 
redução do abandono precoce da escolaridade mínima obri-
gatória. Este projeto insere-se no Programa DICAS (Diversi-
dade, Inclusão, Complexidade, Autonomia e Solidariedade) 
e é composto pelo “Orienta-te e Segue”, pelo Pré-SEA e pelo 
SEA (Sinalização, Encaminhamento e Acompanhamento).

PROFISSÃO: AUTARCA

PROFISSÃO: MECÂNICO

PROFISSÃO: INFORMÁTICO
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Este ano quem comprar um Pirilampo Mágico está a 
ajudar a AVE Cooperativa de Intervenção Psicosso-
cial onde se insere a Casa da Boavista de Lousada.
Assim, entre os dias 4 e 28 deste mês pode adquirir 

um Pirilampo Mágico, pelo valor de 2€, em vários locais desde 
o comércio local até às escolas e empresas.
O Pirilampo é hoje um dos maiores símbolos de solidarie-
dade social em Portugal. A causa social a que está associado 
– o apoio a crianças e jovens com deficiência intelectual e/
ou multideficiência. 
Enquanto associada da FENACERCI - Federação Nacional 
de Cooperativas de Solidariedade Social, a ACIP é a respon-
sável nos concelhos Trofa, Vila Nova de Famalicão e Lousa-
da pela Campanha do Pirilampo Mágico.
A ACIP é uma Cooperativa de Solidariedade Social que desen-
volve o seu trabalho junto de pessoas com deficiência e, em 
Lousada, a Casa da Boavista é uma das mais recentes respos-
tas, tendo sido inaugurada em setembro do ano passado. 
A Casa da Boavista, em Pias, é composta por um Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO) para 27 jovens e adultos com 
deficiência e Lar Residencial para 10 pessoas com deficiência.
O CAO desenvolve atividades ocupacionais nas áreas da cul-
tura, arte e desporto, assim como apoio nos cuidados de saúde, 
alimentação, transporte e prestação de cuidados de higiene.

PIRILAMPO MÁGICO AJUDA
ACIP - CASA DA BOAVISTA

UMA LUZ SOLIDÁRIA 
PARA O COMPLEXO 
SOCIAL DE LOUSADA

O Município de Lousada promove pelo 6.º ano 
consecutivo a iniciativa solidária “Iluminar 
Lousada”, cujo valor das velas vendidas re-
verte para uma instituição particular de soli-

dariedade social local – o Centro Social e Paroquial de 
Macieira – Complexo Social de Lousada.
Já se encontram à venda as velas pelo valor simbólico 
de 1€ e podem ser adquiridas no comércio local até ao 
dia 26 deste mês.
O objetivo é vender as 10 mil velas que vão depois ser 
acesas no dia 27, pelas 22h00, na Praça das Pocinhas.
Este é um projeto que pretende envolver toda a comu-
nidade Lousadense, unindo-se em torno de um objeti-
vo solidário, que certamente se repetirá ao longo dos 
anos, alternando diferentes destinatários a apoiar. To-
dos são convidados a contribuir com 1€ para acender 
uma vela que no dia 27 vai Iluminar Lousada.
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prova “100K Portugal” juntou mais de 350 atletas que, no passado dia 1 de 
abril, competiram nas várias distâncias: 100 km e 42 km (individual e es-
tafetas). 

Nos 100 km individuais o atleta Luís Gil, vencedor da edição anterior, foi o primei-
ro atleta a cortar a meta, com um tempo de 7.22.51. Em segundo lugar ficou Bruno 
Ferreira em terceiro Paulo Fernandes. Na categoria feminina ficou em primeiro a 
atleta Aud Elisabeth Stuhr, da Noruega, seguida de Esmeralda Melo.
Participaram atletas de nove nacionalidades. Para além de Portugal, marcaram 
presença atletas do Brasil, Dinamarca, Espanha, França, Itália e Suécia.
Este evento contou também a componente social, tendo sido uma parte do valor 
das inscrições entregues aos Bombeiros Voluntários de Lousada.

ATLETAS JUNTARAM-SE PARA CORRER 
“100K PORTUGAL - LOUSADA”

Lousada recebeu, no dia 1 de abril, o 3.º Open West Coast Challeng, em 
Kyokushin Full Contact, que teve lugar no Pavilhão da EBS Lousada Oeste 
– Nevogilde. Esta prova internacional foi organizada pela Academia Dai-

toshin de Lousada, Sede Nacional da modalidade Kyokushin WIBKP.
Participaram neste evento internacional 50 atletas que representam Portugal, 
Espanha, Suíça, Dinamarca e Inglaterra. A maioria dos atletas que compõem a 
seleção nacional são oriundos de Lousada, considerada uma das melhores do 
mundo. Exemplo disso foram os prémios alcançados foram dois primeiros luga-
res, dois segundos lugares e três terceiros lugares na classificação geral.
Para julho está prevista a realização do Campeonato Europeu Juvenil em Lousada.

ACADEMIA DAITOSHIN PROMOVEU 
OPEN WEST COAST CHALLENG

Nos dias 1 e 2 de abril o Eurocircuito de Lousada encheu-se para assistir à 
prova inaugural do Campeonato Nacional- 59.º Ralicross de Lousada.
A emoção foi uma contante com a presença em pista de pilotos de Lousa-

da e do Vale do Sousa que competiram nas diferentes categorias.

EUROCIRCUITO COM CASA CHEIA
PARA O 59.º RALICROSS DE LOUSADA
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Decorreu nos dias 8 e 9 de abril a quarta edição 
do “Chocolate no Parque”, no Parque Urbano 
Dr. Mário Fonseca. A autarquia promoveu este 
evento para pais, filhos, padrinhos e afilhados 
com o chocolate a servir de pretexto ao conví-
vio e também à divulgação do concelho.

Workshop sobre decoração, experiências com chocolate e a 
tradicional caça aos Ovos foram algumas das iniciativas que 
deliciaram pais e filhos.
A edição deste ano do “Chocolate no Parque” contemplou ainda 
o concurso que elegeu o melhor bolo de chocolate caseiro.

MILHARES DE PESSOAS NO
CHOCOLATE NO PARQUE


