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REVISTA MUNICIPAL
BioFest Lousada: Festival de Ambiente e Cultura que celebra a vida
Dívida Total do Município diminuiu 5 milhões de euros desde 2013
Homenagem a Autarcas Lousada assinala 40 anos de poder local
Fundo Ambiental e de Investigação Lousada Sustentável

AGENDA CULTURAL
XI Jornadas Sociais de Lousada
Lousada Verão Fitness | Festival Internacional de Poesia
Dia Municipal da Criança
Dia Municipal da Biodiversidade

SUPLEMENTO
Catálogo Epigráfico de Lousada:  
Epigrafia e estatuária religiosa nas capelas de S. Cristóvão e St.ª Águeda (Sousela)

BOLETIM MUNICIPAL

MERCADO HISTÓRICO BIOFEST
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Durante três dias - 30 de junho, 1 e 2 de julho – o 
Vila-Festival de Música de Lousada promete 
ser o ponto de encontro de todos e para todos. 
Com música para miúdos e graúdos, embora 
com um enfoque especial para o público 
jovem, o Festival promete não desiludir e ir 

ao encontro das expectativas de todos.
O cartaz deste ano conta com diversos artistas e estilos 
musicais, nomes como Agir, Virgul, Valas, Diana Martinez 
& The Scrib, No Maka, Olga Ryazanova, The F*cking 
Bastards, não esquecendo os artistas de locais - os Alcatrão 

VILA – FESTIVAL DE MÚSICA
DE LOUSADA ESTÁ DE VOLTA

e a Ergo’s Band, Bruno R, e diversos DJ’s que saíram 
do concurso de Battle DJ que a organização realizou 
atempadamente. O dia 2 de Julho vai ser dedicado aos mais 
pequenos com a atuação da Xana Toc Toc.
O Festival tem entrada gratuita para toda população. Esta 
iniciativa é cofinanciada por fundos europeus no âmbito 
de uma candidatura designada por “Ações imateriais da 
Vila de Lousada ao “Programa Operacional Regional 2020” 
enquadrando-se na Prioridade de Investimento (PI) 6.5 (6.e) 
– “Reabilitação Urbana”, do Eixo Prioritário 4 Qualidade 
Ambiental.
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Dia 9 Junho | Bares da VILA
Diversas festas realizadas em simultâneo nos bares que vão estar 
presentes no Festival. Bares aderentes: Adeskabir| Haven | Black & 
White| Park Coffe Lounge | Bamboleo | Sunny Side| Praça Pública | 
Will´s Rock Club 

Dia 16 Junho | Truck VILA  
Camião personalizado que percorrerá vários locais do centro de 
Lousada com concertos de improviso realizados por bandas rock locais.

Dia 17 Junho | RUA - Festival Associativo
O RUA – Festival Associativo, vai decorrer na emblemática Rua Santo 
António, na Vila de Lousada, no dia 17 junho com um programa diverso 
de eventos. É um projeto inovador, idealizado e organizado pela 
AFALousada, que visa a criação de dinâmicas e interações culturais 
nas ruas da Vila de Lousada.

Dia 1 Julho | Palcos VILA 
Em três palcos naturais (Pocinhas | Paços do Concelho | Monte Senhor 
dos Afitos) preconizados pelos alunos da Associação de Cultura Musical 
de Lousada, três momentos musicais distintos abrilhantaram a tarde 
de 1 de Julho em Lousada.OU
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MILHARES DE CRIANÇAS DO CONCELHO
VÃO ANIMAR O MERCADO HISTÓRICO

Nos dias 2, 3 e 4 deste mês, na Avenida do Se-
nhor dos Aflitos e na Praça do Pelourinho o 
Mercado Histórico de Lousada convida toda 
a população para uma recriação histórica do 
quotidiano das populações nos meados do 
século XVII.

A componente educativa com a participação massiva e en-
tusiástica da comunidade escolar do concelho através dos 
Agrupamentos de Escolas e estabelecimento privados con-
ferem ao Mercado Histórico um cariz único.
A partir das 10 horas de sexta-feira, dia 2, está prevista a vi-
sita de centenas de alunos das escolas que, acompanhados 
por um ator ou animador são conduzidos por um percurso 
de histórias e saberes antigos apoiado no trabalho ao vivo 
de artesãos e artífices e na atuação de recriadores históricos.
Este ano, o Mercado Histórico apresenta um conjunto mui-
to diversificado de iniciativas lúdico-pedagógicas, em que se 
destacam o carrossel artesanal, os jogos infantis antigos, o tiro 
com arco, a falcoaria e uma oficina de olaria tradicional. Entre 
os artífices presentes destaca-se o ferrador, o artilheiro, o vas-

soureiro, a tecedeira, o cesteiro, o carpinteiro e outros quadros 
cénicos da vida de uma comunidade seiscentista.
O espetáculo noturno volta a ser animado pelas crianças e 
jovens com apresentação de encenações, danças e músicas 
alusivas à época. 
A animação teatral e musical vão ser uma contante duran-
te o Mercado Histórico com vários momentos ao longo do 
dia que culminam com um espetáculo noturno com espe-
táculos de fogo e malabarismos.
Recriadores, malabaristas, cuspidores de fogo, artífices e mui-
tos mercadores são algumas das presenças já confirmadas.
Os taberneiros que vão prover as refeições durante o Mer-
cado já se encontram a prepararam os petiscos e as bebidas 
que prometem animar mercadores e visitantes durante os 
três dias de recriação.
Durante três dias, Lousada recua até à época pós-Restauração 
no contexto de uma povoação rural mas muito marcada pelo 
movimento mercantil, onde a povoação do Torrão, atual Vila 
de Lousada, era o local de passagem preferencial de mercado-
res, almocreves, tropas, correios e outros viajantes.
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FESTIVAL DE AMBIENTE E CULTURA QUE CELEBRA A VIDA
Animação com Vida” é o mote de uma iniciativa 
que o Município de Lousada vai realizar, pela pri-

meira vez, nos dias 10 e 11 deste mês, em cinco parques do 
concelho em simultâneo, oferecendo atividades gratuitas 
para todos os gostos.
O BioFest é um Festival onde o ambiente ocupa o lugar prin-
cipal aliado a atividades em vários horários e para todos os 
gostos, incluindo música, teatro, conferências e jogos. Esta ini-
ciativa acontece em vários locais do concelho em simultâneo.
O Festival arranca na noite de sexta-feira, no Parque Ur-
bano Dr. Mário Fonseca, com a apresentação da peça “Os 
exploradores da serra”, pelo Teatro de Montemuro.
O sábado à tarde é dedicado ao ambiente, com oficinas so-
bre fauna e flora a decorrer em simultâneo nos Parques de 
Casais, Sousela, Amial e Vilar. A tarde termina com uma 
conferência e um workshop dedicados à gestão florestal 
sustentável e ao empreendedorismo verde.
A partir das 18h no Parque Urbano, o público é convidado a 
visitar o Mercado Verde , uma mostra dedicada a produtos 
e negócios ligados ao empreendedorismo verde: artesana-
to, gastronomia e sabores biológicos, agricultura, ecoturis-
mo, associativismo ambiental, entre outros.

Grupos de teatro locais estreiam peças
À noite, pelas 21h30, quatro companhias de teatro lousa-
denses – Teatro Experimental Magnetense, Grupo de Tea-
tro Linha 5, Letras 100 Cessar e Vidas em Cena apresentam 
teatro de rua nos parques de Casais, Sousela, Amial e Vilar. 
A terminar a noite, pelas 22h30, no Parque Urbano, atuam 
os Be-Dom, o mais internacional grupo de percussão portu-
guês, que por onde passa deixa uma marca pela ecologia e 
meio ambiente, usando lixo e instrumentos fabricados com 
material reciclado para criar ritmos, ambientes e histórias 
carregadas de humor.

Para a manhã de domingo a sugestão é participar na Green-
Quiz, uma caminhada ecológica com desafios sobre a na-
tureza e património de Lousada, aberta a toda a família, e 
ainda uma oficina sobre produção de iogurte caseiro.
A animação conta ainda com uma tenda infantil, anima-
ção de rua, hora do conto entre outras iniciativas.
A participação em todas as atividades é inteiramente grá-
tis. O Município sugere a entrega de resíduos domésticos 
(embalagens, cartão, latas, entre outros) à entrada, como 
contributo para a redução da pegada ambiental.
BioFest é promovido pela Câmara Municipal de Lousada, 
contando com a organização da empresa de animação tu-
rística Living Place e da associação ambiental BioLiving 
e insere-se nas comemorações do Ano Municipal do Am-
biente e da Biodiversidade.



6

M
U

N
IC

ÍP
IO

A 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 
institui abril como o mês da “Prevenção dos Maus-tratos na Infância”.
O Município de Lousada e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 

de Lousada, a que se juntaram outras instituições, promoveram diversas ações desti-
nadas aos diferentes intervenientes. 
Os técnicos que trabalham nesta área, assim como, os professores e educações parti-
ciparam em ações de formação, enquanto centenas de crianças do 1.º ciclo do Agru-
pamento de Escolas Dr. Mário Fonseca dançaram e participaram na largada de ba-
lões, no âmbito da Campanha “Laço Azul – Ser Solidário”.
A terminar o Ciclo de Conferências da CPCJ, foi debatida a “Parentalidade positiva: desa-
fio às famílias, aos profissionais e ao sistema de promoção e proteção de crianças e jovens”.

LOUSADA DEBATE PREVENÇÃO DOS
MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA

Realizou-se no dia 7 de maio o evento Wings for Life World Run, que é uma 
corrida única e global para corredores e participantes de cadeiras de rodas. 
Em vez de uma linha de chegada, os concorrentes correm lado a lado para se 

manter à frente do carro meta virtual. Nesta edição o Parque da Torre de Vilar, em 
Lousada, foi um dos locais escolhidos, para a concretização deste evento solidário. 
Marcaram presença vários nomes do desporto nacional como Sara Catarina Ribeiro, 
José Regalo, André Pereira e Hélder Nunes. Diana Pereira amadrinhou este evento 
em Lousada. A iniciativa contou ainda com a parceria das Juntas de Freguesia do 
Torno e de Vilar do Torno e Alentém, do Motoclube da Aparecida e do Grupo de Ca-
vaquinhos de Vilar do Torno e Alentém.
com um consultor especializado, que poderão ativar nos próximos três anos.

LOUSADA FOI PALCO DA WINGS FOR LIFE

No dia 10 de maio o Free Running teve como convidado especial o ex-atleta 
Olímpico Carlos Lopes.
Para além da conversa informal que teve no final da tarde no Parque Urbano 

Dr. Mário Fonseca, com dezenas de pessoas a assistir, teve ainda a oportunidade de rea-
lizar uma visita ao Complexo Desportivo, com principal atenção à Pista de Atletismo.  
Carlos Lopes destacou as qualidades do Complexo Desportivo sugerindo futuras par-
cerias na área do atletismo.

CARLOS LOPES NO FREE RUNNING
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5 MILHÕES DE EUROS DESDE 2013

O 
Município de Lousada apresentou na última Assembleia Munici-
pal os documentos de Prestação de Contas. Nos documentos apro-
vados, realça-se o facto do endividamento a curto, médio e longo 
prazo ter diminuído, comprovando novamente a excelente saúde 
financeira do Município.
Comparando as Prestações de Contas aprovadas ao longo dos últimos 

anos a redução dos empréstimos bancários em 18,4% e os gastos com pessoal (-4,2%).
É ainda de destacar as transferências de verbas para as Juntas de Freguesia que re-
gistou um aumento de 12,8%, assim como, o as transferências para as associações do 
concelho (+18,2%). O grau de execução da receita e despesa, a autonomia financeira 
e o valor do ativo também subiu consideravelmente.
De acordo com o Portal da Transparência Municipal a dívida total da Câmara de 
Lousada diminuiu mais de 5 milhões de euros desde 2013.
Segundo o parecer independente do Revisor Oficial de Contas, “o Município con-
tinua a ter uma capacidade assinalável de solver as suas responsabilidades” e man-
tém uma “boa capacidade de financiamento e grau de independência”.

2013 2014 2015 20160M
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12M

14M

16M 15 862 920,36 €

13 223 400,93 €
12 053 217,85 €

10 810 652,10 €

Divida total do Município de Lousada | Dados do 4.º Trimestre de cada ano

TRANSFERÊNCIAS
DO MUNICÍPIO
PARA AS JUNTAS 
DE FREGUESIA

+12,8%

+18,2%

TRANSFERÊNCIAS
DO MUNICÍPIO PARA 
AS ASSOCIAÇÕES
DO CONCELHO
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“Melhoria da Empregabilidade em Contexto Europeu” foi o mote da autarquia 
que se associou à iniciativa Volta a Portugal de Apoio ao Emprego. Perante um 
Auditório repleto de jovens, a Vereadora da Juventude, Dra. Cristina Moreira, 

começou por destacar o facto estarem presentes neste encontro “homens e mulheres 
que representam mais de 130 áreas de atividades profissionais.
Com esta iniciativa pretende-se dar ferramentas e ideias de modo a que quem procu-
ra emprego possa ter mais oportunidades”.
Os temas abordados focaram-se nas oportunidades e apoios existentes a nível europeu.
Nesse sentido, estiveram presentes representantes de diversas entidades ligadas à 
juventude, à Europa e ao emprego. A ação integrou a 5.ª edição da Volta a Portugal 
de Apoio ao Emprego (VAE) e tem como finalidade a divulgação de oportunidades 
concretas de emprego e de apoio à empregabilidade.

VOLTA A PORTUGAL DE APOIO AO EMPREGO

A 
autarquia promoveu a VI edição do Sagaz, no âmbito das Jornadas da Juven-
tude, com a participação de uma centena de alunos do ensino secundário do 
concelho. 

Esta iniciativa tem como finalidade a aproximação dos jovens estudantes às empresas 
e às universidades recuperando o espírito do Mestre conselheiro e do Aprendiz que é 
orientado no seu percurso formativo, lúdico, cultural, académico, social e profissional.
Todos os jovens que se candidataram recebem o “Kit-Emprega-Te” e todos os jovens 
que forem escolhidos pelos Mestres têm direito a um programa de Gestão de Carreira 
com um consultor especializado, que poderão ativar nos próximos três anos.

SAGAZ PARA JOVENS DO SECUNDÁRIO

A 
fase final das Olimpíadas da Europa que contou com a participação de 120 
alunos provenientes de escolas da região realizou-se no dia 9 de maio.
Da parte da tarde a comemoração do Dia da Europa prossegui no Espaço AJE 

com uma conferência cujo tema foram os “60 anos dos Tratados de Roma”.
De acordo com a Vereadora da Juventude, Dra. Cristina Moreira, “o projeto das 
Olimpíadas da Europa comemora 13 anos, com uma adesão muito grande por parte 
das escolas de toda a região. É importante que as questões europeias sejam do conhe-
cimento de todos, mas sobretudo dos mais jovens”.
Os três melhores classificados das Olimpíadas foram premiados pela autarquia.

JOVENS COMEMORARAM DIA DA EUROPA
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Realizou-se, no dia 25 de Abril, a cerimónia comemorativa dos 40 anos do 
Poder Local Democrático. A autarquia homenageou os Presidentes da As-
sembleia Municipal, da Câmara e das Juntas de Freguesia, bem como os 

Vereadores que foram eleitos desde 1976.
Na sessão de abertura, o Presidente da Câmara de Lousada, Dr. Pedro Machado 
começou por fazer referência que “há 43 anos fazia-se História neste país em que 
foi devolvida a liberdade e a democracia”.
Passados 40 anos desde as primeiras eleições livres para os órgãos autárquicos 
e, “perante as dinâmicas de desenvolvimento e das mudanças no país e no mundo, 
ficámos expostos a novos desafios e a diferentes responsabilidades” palavras do 
autarca que agradeceu ainda a “todos os que nos antecederam e tomarmos como 
orientador o seu exemplo no princípio de que não são os autarcas que governam, 
mas sim as populações que governam por seu intermédio”.
O Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Jorge Magalhães, relembrou que em 
1989, ano em que tomou posse “os municípios tinham um outro tipo de dificuldades 
que não as atuais. Lousada era um dos concelhos menos atraente e menos apelativo, 
onde nos deparávamos com muitas dificuldades. Somente com a perseverança e tra-
balho de todos os que estão hoje a ser homenageados foi possível encontrar soluções”. 
A tarde foi dedicada ao Festival Concelhio de Folclore, no Parque Urbano Dr. 
Mário Fonseca com a participação dos ranchos locais.

HOMENAGEM A AUTARCAS LOUSADENSES 
ASSINALA 40 ANOS DO PODER LOCAL

Foi apresentado no dia 13 de maio o livro “Costilha: Paixão de Gerações”, da 
autoria de Carlos Mota e edição da Câmara Municipal de Lousada.
O livro retrata a história do concelho das últimas quatro décadas que se 

cruza com a história do desporto automóvel, passando Lousada a ser conhecida, 
a nível nacional e internacional, pela realização de muitas provas que atraíram 
milhares de espetadores dos quatro cantos do mundo.
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Machado, “este é um 
tributo muito merecido a todas as pessoas que se empenharam para que a Pista da Cos-
tilha seja hoje uma realidade e um sucesso”. “Para que o trabalho tenha continuidade é 
essencial dar continuidade ao trabalho que tem sido feito num bom entendimento entre 
a Câmara Municipal e o Clube Automóvel de Lousada, na promoção e dinamização des-
te deporto de move milhares de espetadores nacionais e internacionais”.

LANÇAMENTO DO LIVRO
“COSTILHA: PAIXÃO DE GERAÇÕES”
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O Município de Lousada anuncia o Fundo Am-
biental e de Investigação Lousada Sustentá-
vel, que se enquadra no Ano Municipal do 
Ambiente e Biodiversidade, que se assinala 
este ano. 
Este projeto visa incentivar a cultura científica 

e a participação das crianças e jovens nas questões da susten-
tabilidade. Destina-se a estudantes, desde o primeiro ano do 
ensino básico, até ao nível de mestrado, no ensino superior. Os 
estudantes, residentes ou não em Lousada, devem apresentar 
projetos no âmbito da sustentabilidade, que tragam benefícios 
ambientais e sociais para o município, independentemente da 
escala. Todas as ideias são bem-vindas, mesmo que sejam apli-
cáveis apenas à escala de um jardim, rua ou bairro. 
Vão ser premiadas as propostas mais originais, com maior 
utilidade pública e ambiental e com maior potencial de re-
plicação, até a um máximo de dois prémios por nível de es-
colaridade. Os prémios consistem num valor monetário que 
dependerá do nível de escolaridade dos estudantes, entre 250 
a 1250€.
As candidaturas estão abertas até dia 15 deste mês e as nor-
mas de participação e formulários de candidatura podem ser 
consultados em www.cm-lousada.pt/pt/lousadasustentavel


