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REVISTA MUNICIPAL
Apoio social escolar para as famílias
Promoção de um envelhecimento ativo
Aparecida FC e ADR Macieira jogam nos novos campos sintéticos
Milhares viram passar os ciclistas da Volta a Portugal em Bicicleta

AGENDA CULTURAL
Comédias d’Outono 2017
Concurso Miss & Mister Sénior
XII Passeio BTT - Por Trilhos de Lousada
BioLousada - Noite das Criaturas das Trevas
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Projeto de estudo do povoamento e paisagem proto-histórica no vale do rio Mezio
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O 
início de mais um ano letivo representa algumas al-
terações nas diferentes atividades e ações desenvol-
vidas pela autarquia em estreita colaboração com os 

agrupamentos de escolas e comunidade educativa. 
A promoção do sucesso educativo dos mais novos é uma das 
principais prioridades da autarquia que, anualmente, elabora 
um Plano Municipal de Atividades para as escolas tendo em 
vista a realização de atividades e iniciativas de enriquecimen-
to curricular que vão para além da componente letiva. 
Assim, para as crianças do pré-escolar prosseguem as ativi-
dades durante o prolongamento de horário, com a hora do 
conto, com a atividade física, entre outras permitindo uma 
ocupação diversificada no período pós-letivo. 
Para os alunos do 1.º e 2.º anos, a Expressão Dramática, a Ati-
vidade Fisíco-Desportiva e a Música são as atividades de en-
riquecimento curricular, enquanto, os alunos do 3.º e 4.º anos 
vão frequentar a Natação e a Música.
Este ano letivo os mais novos vão poder frequentar, de forma 
gratuita, novas atividades onde se inclui filosofia para crian-
ças (alunos do 2.º ano), iniciação à programação (4.ºano), aulas 
de madarim (2.º e 3.º ciclo) e ainda oficinas de teatro escolar, de 
animação e de arte pública, entre muitas outras. 

As escolas continuam a ser reforçadas com material didáti-
co destacando-se a aquisição de kits de jogos e atividades que 
promovem o treino das competências matemáticas do pré-es-
colar (PREMAT), instrumentos musicais de apoio às Ativida-
des de Enriquecimento Curricular, mini- laboratórios de ciên-
cias com materiais reagente, entre outros. 
O Município de Lousada reforçou o equipamento informático 
nas escolas, num investimento de 180 mil euros, com a coloca-
ção de dois computadores por cada sala do 1.º ciclo e um para o 
pré-escolar e ainda para cada sala de professores. Foram ainda 
colocados novos quadros interativos em algumas escolas.

PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO
COM NOVAS ATIVIDADES NÃO LETIVAS
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O 
Município de Lousada assegura a gestão e o funcio-
namento de 29 refeitórios localizados nas diferentes 
escolas do 1.º ciclo e ensino pré-escolar, onde cerca de 

2000 alunos almoçam diariamente. 
A promoção de hábitos saudáveis é uma das prioridades 
contemplada nos menus selecionados que incluem, diaria-
mente, a sopa de legumes, o peixe e a carne, de modo alter-
nado, e ainda a fruta.
O valor da refeição para os alunos é de 1,46 euros benefi-
ciando de isenção ou redução do pagamento os que usu-
fruem de escalões de abono de família 1 ou 2.

APOIO SOCIAL ESCOLAR PARA AS FAMÍLIAS
REFEITÓRIOS E TRANSPORTES ESCOLARES

A autarquia oferece aos alunos do pré-escolar e do 1.ºciclo 
um lanche diário, onde se acompanha o leite escolar com 
um pão com manteiga, fiambre, queijo ou compota. O ho-
rário para disponibilizar este lanche é escolhido por cada 
estabelecimento de ensino, podendo ser no intervalo da 
manhã ou da tarde. 
Caso seja necessário, existe ainda a possibilidade de efetuar 
reforços alimentares no pequeno-almoço dos mais novos.
Aos alunos do 1.º ciclo é distribuída, duas vezes por sema-
na, uma peça de fruta, com a finalidade de criar hábitos ali-
mentares saudáveis e corretos. A autarquia decidiu alargar 
esta medida aos alunos do pré-escolar assumindo a totali-
dade dos custos.

TRANSPORTES ESCOLARES E PARA INSTITUIÇÕES
A autarquia disponibiliza diversos apoios para os alunos que 
frequentam o ensino público, nomeadamente através de 
transporte escolar. 
No passado ano letivo (2016/2017) cerca de 1500 alunos que 
frequentaram o 2.º e 3.ºciclos e ensino secundário, usufruí-
ram de apoio na deslocação entre a residência e o estabele-
cimento de ensino, implicando um investimento municipal 
aproximado de 765 mil euros. O transporte escolar é assegu-
rado por empresas de transportes para cerca de mil alunos, 
enquanto, a autarquia assegura uma parte significativa dos 
itinerários transportando perto de 500 alunos. 
Os alunos que frequentam do 5.º ao 9.º ano têm passe gratui-
to, desde que residam a uma distância superior a três quiló-
metros da escola. Todos os que estão a menos de três quiló-
metros, com escalão 1 ou 2, têm também isenção ou redução 
nos transportes escolares camarários.
Aos alunos que frequentam o ensino secundário a autarquia 
garante o pagamento de metade do valor do passe. 
No ano letivo passado, a Câmara voltou a assegurar o trans-
porte dos jovens com necessidades especiais para as respeti-
vas instituições, num investimento superior a 85 mil euros.
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No início do novo ano letivo, os alunos da EB1 
da Boavista, Silvares, e de Macieira ficaram a 
conhecer os melhoramentos feitos nas escolas.
A intervenção na EB1 de Silvares incluiu 

a colocação de um coberto exterior, bem como tra-
tamento de paredes, reparação de caleiros e tubos 
de queda de águas pluviais, substituição das janelas 
existentes por outras de vidro duplo e ainda estores 
interiores. A empreitada teve custo que rondou os 110 
mil euros.
Em Macieira foi também construído um coberto ex-
terior com 14 metros de largura por 22,5 de compri-
mento. Os trabalhos tiveram um custo aproximado de 
54 mil euros.

OBRAS NAS EB2,3 AVANÇAM
No seguimento de acordos de colaboração entre a au-
tarquia e o Ministério da Educação vão avançar obras 
de beneficiação em quatro escolas.
As obras de requalificação e modernização das insta-
lações da Escola Básica de Lousada Este (Caíde de Rei) 
e das Escolas Básicas e Secundárias de Lousada Oeste 
(Nevogilde) e Norte (Lustosa), encontram-se em fase 
de adjudicação, com um custo aproximado de 300 mil 
euros. 
Entretanto já foi submetida a candidatura para a in-
tervenção a efetuar na Escola Básica de Lousada Cen-
tro cujo valor ultrapassa um milhão e cento e setenta 
mil euros.
Este investimento é suportado em 85% por verbas do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âm-
bito do Programa Operacional Regional NORTE 2020, 
sendo a comparticipação nacional assumida pelo Mi-
nistério da Educação e pelo Município de Lousada.

 EB BOAVISTA - SILVARES

 EB MACIEIRA

INTERVENÇÕES NO PARQUE ESCOLAR
OBRAS DE BENEFICIAÇÃO E MELHORAMENTO

 EB BOAVISTA - SILVARES

 EB BOAVISTA - SILVARES
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concelho de Lousada, um dos mais jovens do país, 
regista também uma das menores taxas de mor-
talidade na população idosa e como consequência 
uma elevada taxa de esperança de vida.

Assim, o Município em colaboração com as instituições 
sociais e locais desenvolve um conjunto de iniciativas e 
promove várias atividades tendo em objetivo um envelhe-
cimento ativo e saudável. 
Ao longo dos últimos anos, em Lousada outubro é o Mês do 
Idoso com visita aos menos jovens de cada uma das fregue-
sias, num propósito de proximidade, partilha e promoção 
da conscientização do papel que as entidades e as famílias 
têm no acompanhamento dos idosos e na promoção da 
qualidade de vida nesta fase. 
As várias fases de apuramento e as diversas provas que 
conduzem à eleição da Miss e Mister Sénior de Lousada 
prometem animar os menos jovens até ao dia 22 deste mês, 
altura em que vão ser eleitos os novos representantes de 
Lousada.

PROMOÇÃO DE UM ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL
CENTENAS DE PESSOAS MENOS JOVENS PARTICIPAM EM INICIATIVAS E ATIVIDADES 
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CENTENAS DE PESSOAS MENOS JOVENS PARTICIPAM EM INICIATIVAS E ATIVIDADES 
Os Movimentos Seniores, a funcionar em 15 freguesias, são 
o exemplo do trabalho de parceria realizado pelo Município 
de Lousada com as juntas de freguesia e com as instituições/
associações locais. 
Esta iniciativa tem como principal prioridade tornar os me-
nos jovens mais ativos e atuantes, através da melhoria da sua 
qualidade de vida e integração na sociedade e conta com a 
colaboração de inúmeros voluntários que em cada espaço di-
namizam os diferentes grupos. 
Cada pessoa é convidada a participar em atividades sociais, 
culturais, intelectuais, de ensino, de formação, de desenvol-
vimento social e pessoal, de convívio e de lazer, entre outras. 
Outras iniciativas são desenvolvidas, com vista à promoção 
da auto-estima, da participação cívica e cultural, como por 
exemplo, o São João Social, arraial popular onde os Movimen-
tos Seniores desfilam com as suas músicas, trajes e coreogra-
fias preparados para o efeito. 
Anualmente, todos os participantes dos diferentes Movimen-
tos Seniores juntam-se e partilham um dia de convívio e de 
lazer no Passeio, que se realiza habitualmente em julho. Este 
ano o destino foi Ponte de Lima, com uma visita ao Festival 
Internacional de Jardins e um animado almoço convívio no 
Parque de Merendas da Correlhã, reunindo cerca de 300 pes-
soas, entre seniores e voluntários. 

Dar vida aos anos, é lema deste projeto, e ficar parado não 
é opção. Assim, de participação opcional, nos Movimentos 
Seniores a par das suas próprias iniciativas, os idosos exer-
citam-se nas aulas de ginástica, e treinam a sua autonomia 
funcional no Boccia, desporto já enraizado e no qual têm 
arrecadado diversos prémios individuais e coletivos e se 
sagrado já vice campeões nacionais.
Durante este mês decorre a seleção dos 50 melhores pra-
ticantes de Boccia que vão participar no Campeonato Na-
cional, na Taça de Portugal e nas diferentes competições 
promovidas a nível regional.
A Liga Boccia Lousada, que vai na sua 2.ª edição, conta com 
a participação de todos os jogadores dos Movimentos Se-
niores com a realização de uma jornada mensal em dife-
rentes locais do concelho.
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No dia 20 de agosto, o Bispo do Porto, D. António Francisco dos San-
tos presidiu à cerimónia de bênção e inauguração do Centro Paro-
quial de Caíde de Rei e à homenagem efetuada ao Padre Fernando 
Carvalho, com a colocação de uma escultura numa das rotundas da 
freguesia.
D. António Francisco dos Santos evidenciou ainda o facto de esta ser 
“uma obra bela, digna, útil e funcional e, por isso, fica o agradecimento 
a todos os que contribuíram para que fosse possível estarmos hoje aqui 
nesta cerimónia”.
O Presidente da Câmara Municipal de Lousada, Dr. Pedro Machado, 
referiu as dificuldades encontradas ao longo dos 18 anos para a con-
clusão da obra, em particular “dificuldades financeiras e também bu-
rocráticas. Torna-se de extrema importância fazer um agradecimento 
público à comunidade de Caíde de Rei que contribuiu financeiramente 
e, muitas vezes com grande esforço”. 
Adão Moreira, Presidente da Junta de Freguesia, defendeu que “te-
mos agora mais e melhores condições para a população, conseguidas 
com o empenho e dedicação de todos”.
O Pároco da freguesia e Vigário de Lousada, Padre André Soares, 
deu a conhecer o texto que consta na placa à entrada do Auditório 
Paroquial - “longamente sonhada, profundamente rezada, tornou-se 
esta obra, de projeto em realidade, graças a Deus e ao trabalho cheio 
de dedicação, amor e gratuidade, do povo e dos amigos de Caíde de Rei”.

CENTRO E AUDITÓRIO 
PAROQUIAL DE CAÍDE DE REI

O Parque da Torre de Vilar, em Vilar do Torno e Alentém, foi palco 
da Festa do Emigrante, que se realizou no dia 6 de agosto.
A grande atração musical foi o Zé Amaro que animou ao público 
presente. Atuaram também os Cavaquinhos “Os Amigos de Vilar” 
e o grupo KZ.
Estiveram disponíveis serviços da autarquia, como o Gabinete de 
Inserção Profissional, o Gabinete de Apoio ao Investidor e a Loja de 
Turismo de Lousada, de modo a divulgar o concelho e prestar escla-
recimentos. O artesanato, bem como produtos e associações locais 
estiveram também representados.
A Festa do Emigrante foi promovida pelos Cavaquinhos “Os Amigos 
de Vilar”, contando com o apoio da Câmara Municipal de Lousada e 
da Junta de Freguesia de Vilar do Torno e Alentém.

MILHARES DE PESSOAS
NA FESTA DO EMIGRANTE
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No dia 12 de agosto foi inaugurado e benzido o cam-
po de jogos em relva sintética do Aparecida Futebol 
Clube e, no dia 10 de setembro, da Associação Des-

portiva e Recreativa de Macieira.
Entretanto as obras decorrem no campo do Caíde de Rei 
Sport Clube, em Meinedo, Futebol Clube de Romariz, e em 
Nevogilde, Associação de Solidariedade Social.
Esta primeira fase de melhoramento das instalações des-
portivas no concelho implica um investimento aproxima-
do de um milhão e meio de euros e a intervenção no Apare-
cida FC Clube e no Caíde de Rei SC receberam um apoio de 
60 mil euros, da Federação Portuguesa de Futebol. 
De acordo com o Presidente da Câmara de Lousada, Dr. Pe-
dro Machado, “Lousada assume-se pela qualidade das insta-
lações desportivas, sendo exemplo o Complexo Desportivo de 
Lousada. Assim, entendemos apoiar as associações locais na 

MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – 1.ª FASE

requalificação das instalações tendo em conta o trabalho de 
elevado mérito que desenvolvem nas freguesias na promoção 
da prática desportiva e na formação dos mais novos. Esta é 
uma primeira fase que pretendemos continuar”. 
A intervenção realizada no Aparecida Futebol Clube in-
cluiu movimentação de terras, sistema de drenagem e de 
rega, colocação de vedações, relva sintética e equipamentos 
desportivos como balizas, bandeirolas e banco de suplente 
e ainda cobertura da bancada e iluminação. O investimen-
to efetuado ascende a 250 mil euros.
A beneficiação do campo de jogos da Associação Desportiva 
e Recreativa de Macieira contemplou trabalhos de prepa-
ração da base do campo, alargamento e colocação de relva 
sintética, rega automática e equipamento desportivo. Num 
investimento aproximado de 300 mil euros foram ainda 
construídos balneários e vedações exteriores do recinto.

Já decorrem as obras de conclusão do Pavilhão Desportivo 
do Valmesio, na freguesia de Casais, num investimento que 
ultrapassa os 61 mil euros. A intervenção inclui colocação do 
pavimento desportivo e de iluminação. 
No seguimento de uma candidatura ao Programa de Reabi-
litação de Instalações Desportivas, do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, esta intervenção é comparticipada em 
22500€ sendo a resta verba assegurada pela Autarquia.
As obras deve estar concluídas até ao final deste ano.

CONCLUSÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO VALMESIO 

APARECIDA FC E ADR MACIEIRA JOGAM NOS SINTÉTICOS
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VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA

DANÇA NA PRAÇA E ZUMBA SOLIDÁRIO

No dia 12 de agosto, milhares 
de pessoas concentraram-
-se na Avenida do Senhor 
dos Aflitos para assistirem 

à partida dos ciclistas da Volta a Por-
tugal, com destino ao Monte da Nossa 
Senhora da Assunção, em Santo Tirso.
Da parte da tarde, o pelotão regressou 
a Lousada com passagens pelo centro 
da Vila rumo à Zona Industrial de 
Lustosa, onde se realizou prémio de 
montanha de 4.ª categoria na Serra de 
Campelos.
Cerca de uma centena de desportistas 
associaram-se ao evento e realizaram 
um Passeio de BTT e Cicloturismo 
que teve início na Avenida Senhor 
dos Aflitos e terminou na Serra de 
Campelos com a receção aos ciclistas 
da Volta.

Para assinalar o Dia Interna-
cional da Juventude, 12 de 
agosto, o “Dança na Praça” foi 
o ponto de encontro dos mais 

novos com a atuação de vários grupos 
locais, como Os Nogueirenses, Gino-
fitness, Cool Dance, School Dance e 
Mitos Urbanos.
Realizou-se ainda uma Mega Aula 
de Zumba Solidária de angariação de 
fundos que para os Bombeiros Volun-
tários de Pedrógão Grande.


