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REVISTA MUNICIPAL
Mais de 20 mil animaram festival
Festival de Luz com projeções multimédia e Áurea
Centenas de Seniores participam na I Liga Boccia
Lousada Verão Fitness

AGENDA CULTURAL
Aparecida FC vs Boavista FC - Jogo Inaugural
Feira de Antiguidades, Velharias e Colecionismo
Campeonato Nacional de Juniores - Ténis
Férias na Biblioteca Municipal

SUPLEMENTO
Espaços de Culto de Santo Estêvão de Barrosas (Lousada):  
Parte III: Capela da Ermida, Senhor do Padrão, Senhora das Dores e Senhor do Horto

BOLETIM MUNICIPAL

FESTA DO EMIGRANTE DANÇA NA PRAÇA

DANÇA
NA PRAÇA

Festa do
Emigrante

6 AGOSTO
12 DE AGOSTO

PRAÇA DAS POCINHAS

Parque da Torre de Vilar
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A 
partir do próximo dia 4, os ciclistas da 79.ª 
Volta a Portugal Santander Totta posicio-
nam-se para 11 dias de competição e mais 

de 1600 quilómetros de percurso.
Após, o dia de descanso, Lousada volta a ser o palco 
de mais uma partida, a sétima etapa, no dia 12 de 
agosto, pelas 13h05 com destino ao Monte da Nos-
sa Senhora da Assunção, em Santo Tirso.
A concentração na Avenida do Senhor dos Aflitos 
está agendada para as 11horas e a partida simbóli-
ca, duas horas depois, com o pelotão a percorrer as 
ruas da Vila. Na EN 207, junto ao viaduto da A11, 
às 13h15, é dada a partida real. Com passagens por 
Felgueiras e Penafiel, o pelotão regressa a Lousada 
depois de percorrer perto de 90 quilómetros. De-
pois de passarem nas ruas do Comércio e na Vis-
conde de Alentém, perto das 15h45, os ciclistas di-
rigem-se para o Complexo Desportivo em direção 
à Zona Industrial de Lustosa, com um prémio de 
montanha de 4.ª categoria na Serra de Campelos, 
pelas 16h00.
O restante percurso da 7.ª etapa regista passagens por 
Paços de Ferreira, Valongo e termina em Santo Tirso.

PARTIDA DA VOLTA A PORTUGAL
EM BICICLETA NA AVENIDA SENHOR DOS AFLITOS
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Parque Urbano Dr. Mário Fonseca foi o pon-
to de encontro de Lousadenses e forasteiros 
durante os três dias: 30 de junho e 1 e 2 de 
julho, do Vila.
Foram 28 horas efetivas de espetáculo, em 
que participaram 100 artistas locais e oito re-

conhecidos nacional e internacionalmente.
O Festival contou com diferentes atuações para diversos 
públicos. Dos vários estilos musicais destaque para Virgul, 
Valas, No Maka, Diana Martinez & The Crib, Agir, Bruno R, 
The F*cking Bastards e Olga Ryazanova. 
Os mais pequenos não foram esquecidos e a tarde de domingo 
foi passada com a Xana Toc Toc e a brincar nos insufláveis.
Para a Vereadora da Juventude, Dra. Cristina Moreira, “a 
aposta nos artistas que nos são próximos permite que haja um 
envolvimento do público local, que gosta de assistir às atuações 
de quem conhece. O sucesso deste evento está associado à par-
ceria com a Associação de Cultura Musical de Lousada e com os 
vários agentes económicos locais, nomeadamente os bares, que 
se associaram ao Festival Vila”.

MAIS DE 20 MIL ANIMARAM 
FESTIVAL
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As bandas locais tiveram um destaque especial na 
primeira noite do Vila, com os Ergo’s Band, Alca-
trão e Bruno R, bem como diversos DJ’s que saí-
ram do concurso de Battle DJ.

A tarde de sábado primou pela originalidade com a inicia-
tiva Palcos do Vila, promovida pela Associação de Cultura 
Musical de Lousada. O Combo de Improvisação atuou na 
Praça das Pocinhas, o Quinteto de Metais, na Av. Senhor 
dos Aflitos, e o Coro Feminino junto ao edifício dos Pa-
ços do Concelho. No início da noite a Banda de Música da 
ACML atuou no palco principal no Parque Urbano.
Esta iniciativa foi cofinanciada por fundos europeus no 
âmbito de uma candidatura designada por “Ações imate-
riais da Vila de Lousada” ao “Programa Operacional Regio-
nal 2020” enquadrando-se na Prioridade de Investimento 
(PI) 6.5 (6.e) – “Reabilitação Urbana”, do Eixo Prioritário 4 
Qualidade Ambiental.

ARTISTAS DE LOUSADA 
MARCARAM PRESENÇA
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centro da Vila foi palco de uma nova edição do Fes-
tival de Luz, entre os dias 7 a 9 de julho, que este ano 
teve como mote “Uma semente para a vida”.
Assim, para além da reposição dos espetáculos apre-

sentados nos dois últimos anos, no Tribunal e na Capela do 
Senhor dos Aflitos, a novidade foi apresentada no edifício dos 
serviços técnicos alusiva ao Ano Municipal do Ambiente e da 
Biodiversidade, tendo como ideia chave “Cuidar Lousada”.
Foram apresentadas imagens da fauna e da flora do conce-
lho ainda referenciadas as grandes iniciativas desenvolvi-
das na área ambiental, como o Plantar Lousada, o Lousada 
Charcos, o BioLousada, o Inventário da Fauna e Flora e a 
iluminação LED.

CASA CHEIA NA AVENIDA SENHOR DOS AFLITOS PARA 
FESTIVAL DE LUZ COM PROJEÇÕES MULTIMÉDIA E ÁUREA
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Nas janelas da Biblioteca Municipal foram pro-
jetados os filmes de animação realizados pelos 
alunos dos diferentes agrupamentos de escolas 
e instituições particulares com a colaboração da 

Casa Museu de Vilar, no âmbito das Oficinas de Animação. 
Colaboraram neste projeto os Agrupamentos de Escolas de 
Lousada, Dr. Mário Fonseca, Lousada Oeste, Lousada Este, 
Externato Senhora do Carmo e Colégio São José Bairros.
O Festival conta ainda com a participação de alunos da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), do 
curso de Comunicação e Multimédia, com três trabalhos de 
vídeo mapping para o edifício da Assembleia Louzadense, 
cujo tema esteve também relacionado com o Ano Munici-
pal do Ambiente e Biodiversidade.
Durante as três noites em que decorreu o evento foram 
feitas projeções contínuas no exterior da Biblioteca Muni-
cipal, da Assembleia Louzadense, da Capela do Senhor dos 
Aflitos, do Tribunal e do Edifício dos Serviços Técnicos da 
Câmara Municipal.
No sábado à noite, o Festival contou com uma convidada 
especial – Áurea, que aninou os milhares de pessoas que 
encheram a Avenida Senhor dos Aflitos.

ALUNOS PARTICIPARAM NA 
ELABORAÇÃO DE FILMES

CASA CHEIA NA AVENIDA SENHOR DOS AFLITOS PARA 
FESTIVAL DE LUZ COM PROJEÇÕES MULTIMÉDIA E ÁUREA
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Os alunos do 12.º ano da Escola Secundária, da área de Artes Visuais, com a cola-
boração da Câmara Municipal, desenvolveram um projeto final na disciplina de 
Oficina de Artes de Arte Pública.
Esta iniciativa decorreu durante os dias 14 e 15 de junho, com a colaboração e 
orientação do artista Frederico Draw e teve como finalidade reabilitar a parte 
exterior da cabine da EDP junto à escola.

OFICINAS DE ARTE PÚBLICA COM ALUNOS

A Câmara de Lousada, em parceria com os diversos agrupamentos de escolas do 
concelho, desenvolve mais uma vez o evento Lousada Visual Artes.
Os trabalhos em exposição em espaços comerciais e edifícios públicos no centro 
da Vila foram elaborados durante o presente ano letivo, nas áreas das artes vi-
suais. Participam nesta mostra alunos das escolas do concelho do 1º, 2º e 3º ciclos 
e secundário.

TALENTOS NO LOUSADA VISUAL ARTES

A Câmara Municipal promoveu, entre os dias 26 e 30 de junho, a atividade “Férias 
Ativas”, que se insere no projeto “orienta-te e Segue”, do programa DICAS - Diver-
sidade, Inclusão, Complexidade, Autonomia e Solidariedade. 
Durante estes dias os jovens tiveram a oportunidade de acompanhar, durante 
uma semana, um profissional nas suas funções diárias e colaborar na realização 
de algumas tarefas quotidianas. 
As “Férias Ativas” representam um projeto experimental, tendo como destina-
tários um grupo restrito de jovens, cerca de 20, que frequentaram o 10.º ano de 
escolaridade da Escola Secundária de Lousada. Prevê-se o alargamento, no pró-
ximo ano letivo, desta iniciativa a todos os alunos.

JOVENS EM “FÉRIAS ATIVAS”
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A Câmara Municipal de Lousada realizou no passado dia 12 de julho a Cerimónia 
de Reconhecimento Social.
Esta é uma forma de enaltecer e agradecer publicamente as parcerias entre os 
Agrupamentos de Escolas e outras escolas do Concelho de Lousada, as empresas 
e Instituições que recebem os alunos e que são igualmente responsáveis pela sua 
formação, numa perspetiva conjunta de responsabilidade social.
Foram parceiros neste projeto os agrupamentos de escolas de Lousada, o Externa-
to Senhora do Carmo e a Associação Empresarial de Paços de Ferreira.

CERIMÓNIA DE RECONHECIMENTO SOCIAL
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LCENTENAS DE SENIORES PARTICIPAM NA I LIGA BOCCIA

A 
modalidade desportiva - Boccia – regista uma cres-
cendo de adeptos e praticantes em Lousada, em 
especial entre a população menos jovem. Numa or-
ganização entre o Município e a Lousada Séc. XXI 

realizou-se, pela primeira vez, uma competição concelhia de-
nominada Liga Boccia Sénior.
Esta competição teve início em outubro do ano passado e pro-
longou-se até maio, contando com a participação de todos os 
Movimentos Seniores e da Santa Casa da Misericórdia, repre-
sentados com duas equipas de cada uma das instituições.
Foram nove jornadas que contaram com a participação de 
300 seniores. Na classificação geral o Movimento Sénior de 
Cristelos conquistou o 1.º lugar, seguido do Movimento Sé-
nior de Lustosa  em 2.º e 3.º lugares. O 4.º e 5.º  lugares foram 
para as equipas do Movimento Sénior de Vilar do Torno e 
Alentém e em 6.º lugar ficou o Movimento Sénior de Pias.
De acordo com a Vereadora da Ação Social, Dra. Cristina 
Moreira, “é muito importante a inclusão de atividades dife-
rentes que permitem aos novos seniores desenvolver novas 
competências. A prática do Boccia alia o desenvolvimento 
físico ao intelectual propiciando uma vida mais ativa.” 
A autarquia disponibiliza transporte, alimentação, troféus 
e medalhas para os campeonatos e os kits necessários para 
a prática da modalidade.

No dia 16 de junho, a Avenida Senhor dos Aflitos recebeu o 
S. João Social, que contou com a participação dos vários Mo-
vimentos Seniores do concelho. 
Participaram nas Marchas Populares os Movimentos 
de Cristelos, Complexo Social de Lousada - Macieira, da 
ADASM – Meinedo, Nogueira e Silvares.
A noite contou também com a animação do Grupo de Ca-
vaquinhos de Santa Marinha de Lodares e com petiscos 
tradicionais nas diversas barraquinhas.

S. JOÃO SOCIAL JUNTOU MOVIMENTOS SENIORES

No final da época desportiva, o treinador Prof. Eduardo 
Duarte, destacou “a fantástica e entusiástica adesão dos se-
niores onde o convívio, alegria e boa disposição se evidenciam 
em cada treino ou em cada competição que participam”. 
A próxima edição da Liga está já a ser preparada, com início 
previsto para outubro.
A cerimónia de entrega de prémios da I Liga Boccia Sénior 
contou com a presença do Secretário de Estado da Saúde, 
Dr. Manuel Delgado, que enfatizou “a alegria de todos os que 
participam nesta atividade desportiva. Isto leva-me a concluir 
que a saúde está bem em Lousada, pois este projeto permite aos 
menos jovens melhorar a sua condição física e psíquica”.
O concelho de Lousada afirma-se ainda a nível regional sendo 
campeão por equipas e individual. A nível nacional o atleta 
José Maria Lopes (Lustosa) sagrou-se vice-campeão nacional 
individual e a equipa  de Lousada ficou entre o 4.º e o 8.º lugar.
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Município de Lousada participa, mais uma vez, nas 
Olimpíadas do Desporto do Tâmega e Sousa onde 
participam jovens atletas, com idades compreendidas 

entre os 15 e 16 anos, provenientes dos 11 municípios que 
integram a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa.
As provas decorreram em três municípios e em datas dife-
rentes tendo Lousada organizado as últimas provas.
No dia 10 de junho, em Paços de Ferreira, Lousada participou 
nas modalidades de futsal feminino (AD Lustosa), masculino 
(CCD Ordem) e ainda ténis de mesa (CTM Lousada). 
No dia 17 de junho, em Amarante, decorreram as competi-
ções nas modalidades de pólo aquático (Lousada Séc. XXI) e 
futebol de 7 masculino (FC Romariz). 
No dia 1 de julho, em Lousada, realizou-se a terceira etapa 
destas Olimpíadas, com provas nas modalidades de basque-
tebol (LAC) natação e natação adaptada (Lousada Séc. XXI) 
atletismo (AD Lustosa), atletismo adaptado (Casa da Boavis-
ta) e ainda gira vólei e futebol feminino (AD Lousada).
Participaram neste evento em Lousada cerca de 700 pes-
soas, entre atletas, treinadores, dirigentes e organização.

JOVENS BRILHARAM NAS OLIMPÍADAS DO DESPORTO 

A autarquia e os vários ginásios do 
concelho iniciaram um conjunto de 
atividades desportivas gratuitas, cujo 
objetivo principal passa por incremen-
tar o gosto pela prática desportiva. 
As atividades realizaram-se aos sába-
dos, durante os meses de junho e ju-

Para o Vereador do Desporto da Câmara Municipal, Dr. Antó-
nio Augusto Silva, “este evento foi uma aposta completamente 
ganha e isso esteve bem patente na animação e convívio. Ob-
viamente que os resultados são importantes, mas a amizade e o 
companheirismo são valores mais altos e isso verificou-se aqui”.  
Acresce ainda referir a participação de atletas nas modali-
dades de desporto adaptado cujo número de participantes 
superou as expetativas.

lho, em diferentes locais ao ar livre no 
centro da Vila.
Para a realização desta iniciativa, a 
autarquia contou com a parceria do 
ComVida, 16.9 CrossFit, Happy Place, 
LousaCoprpu´s, Lousada Século XXI e 
PlayLife.


