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O 
filme “Aves Raras”, realizado por alunos da EB Lou-
sada Este - Caíde de Rei, venceu o Prémio Nacio-
nal de Animação, na categoria Oficinas, na Festa 
Mundial da Animação 2017. O mesmo filme obte-

ve ainda uma Menção Honrosa do Prémio Jovem Cineasta 
Português com menos de 18 anos, no Cinanima 2017.
O ponto de partida para o trabalho foi o Ano Municipal do 
Ambiente e Biodiversidade, promovido pelo Município, a que 
se juntou o poema “O segredo” de Miguel Torga, numa decisão 
conjunta entre o cineasta Abi Feijó (Casa Museu de Vilar) e o 
grupo de alunos e professores envolvidos no projeto.
Este filme decorre de um trabalho das Oficinas de Anima-
ção, que são realizadas pela Casa Museu de Vilar, numa 
parceria com a Câmara Municipal de Lousada. As oficinas 
são dinamizadas pelo realizador Abi Feijó e pretendem de-
senvolver a criatividade e aprendizagem dos alunos, envol-
vendo o 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário.
Para o Vereador da Educação, Dr. António Augusto Silva, “este 
prémio que se vem juntar ao alcançado em 2016, com um filme 
da Escola Secundária no Cinanima, confirma que a aposta que 
fizemos nas oficinas de animação foi acertada. O trabalho reali-
zado pelo realizador Abi Feijó e pelos diferentes professores en-
volvidos têm estimulado a imaginação e criatividade dos alunos 
traduzindo-se em obras de elevada qualidade”.
O filme premiado resulta de um trabalho dos alunos do 2.º 
ano do Curso Vocacional de Artes e Animação,  da EB Lou-
sada Este, Caíde de Rei, bem como dos professores Manuel 
Jorge Carvalho e Isabel Fonseca.

TRABALHO DOS ALUNOS DE LOUSADA GANHA PRÉMIO NACIONAL DE ANIMAÇÃO

Para o realizador Dr. Abi Feijó, o projeto teve muito “trabalho 
de preparação muito importante desenvolvido pelos profes-
sores da Escola de Caíde junto dos alunos. Os resultados deste 
esforço coletivo patentes neste filme “Aves Raras” apenas re-
fletem a enorme dedicação que todos colocaram neste projeto”.
Para o docente da EB Lousada Este, Caíde de Rei, Dr. Ma-
nuel Jorge Carvalho, “os alunos que participaram neste 
projeto sabiam também da alegria que foi trabalhar com o ci-
neasta Abi Feijó, da disponibilidade e boa disposição que “ofe-
receu “ao projeto e da forma especial como os soube desafiar 
a novas aprendizagens”.
“As Cobras também almoçam”, é o título do filme de ani-
mação realizado por alunos do 5.º ano do Colégio S. José de 
Bairros, no âmbito das atividades da Casa Museu de Vilar 
e do Festival de VideoMapping de Lousada que foi selecio-
nado para estar presente no Festival Indie Júnior, que se 
realiza no Porto, até 4 de fevereiro.
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No dia 2 de dezembro realizou-se a 3.ª edição da 
Gala do Desporto. O evento teve como objetivo 
principal distinguir personalidades e instituições, 
de modo a valorizar e evidenciar todos os que, de 

modo individual e coletivo, se destacaram pela sua dedica-
ção, pelo seu esforço e pelo seu desempenho.
“Esta cerimónia, simples e justa, é uma forma de reconheci-
mento público às pessoas e entidades envolvidos na prática 
desportiva que deve ser aplaudida por todos”- palavras do 
Presidente da Câmara, Dr. Pedro Machado, que enumerou 
alguns apoios concedidos às associações como “aumento nas 
transferências financeiras, um plano ambicioso de remode-
lação e modernização de instalações desportivas e ainda a 
comparticipação com exames médicos e seguros desportivos, 
entre outros”. 
Jorge Simão, representante da Comissão Reguladora, desta-
cou que “a Gala do Desporto tem como finalidade homena-
gear todos os que contribuíram para o prestígio das moda-
lidades. É num ambiente marcado pelo desenvolvimento da 
prática desportiva do concelho, em grande parte fruto do 
esforço que a Câmara tem feito para melhorar as condições a 
vários níveis, que estamos pelo terceiro ano”. 
Foram atribuídos prémios individuais e coletivos a atletas, di-
rigentes e eventos desportivos.

RECONHECIMENTO DO TRABALHO DE ASSOCIAÇÕES E ATLETAS LOCAIS
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Foram ainda agraciados 26 atletas que 
representam as seleções nacionais, 
26 atletas campeões individuais e 16 
equipas que fazem parte dos campeões 
coletivos. Este evento foi promovido 
pela Câmara Municipal e pela Associa-
ção de Futebol Amador de Lousada. O 
evento contou com a animação do hu-
morista Luís Filipe Borges e dos alunos 
do Conservatório do Vale do Sousa.

Guilherme Marques
Atleta do Ano Masculino

Matilde Dias
Atleta do Ano Feminino

Gonçalo Ribeiro
Atleta Revelação

Hugo Santos
Mérito Desportivo

Maria José Meireles
Dirigente do Ano e Prémio Dedicação

Ténis (em representação)
Modalidade do Ano

Cristiano Magalhães (título póstumo)
Prémio Carreira

Eduardo Duarte
Personalidade e Treinador do Ano

CAL e Superespecial WRC
Evento e Associação do Ano

Carlos Dias
Árbitro/Juiz do Ano

Hóquei em Campo - Seniores AHL
Equipa do Ano
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2.ª LIGA BOCCIA SÉNIOR DE LOUSADA

Com a participação de 36 equipas, representativas dos Movimentos 
Seniores do Concelho, já decorre a 2.ª Liga Boccia Sénior de Lousada.  
A organização deste evento desportivo que se iniciou em novem-
bro e prolonga-se até junho, é promovido pela Câmara Municipal.

Assim, cerca de 200 atletas participam na Liga que, este ano, é composta por 
duas divisões distintas com subidas e descidas no final da época.
Participam nesta edição os Movimentos Seniores de Silvares, Nogueira, 
Boim, Macieira, Vilar do Torno e Alentém, Lustosa, Sousela, Nespereira, 
Meinedo, Pias e Cristelos. Faz também parte desta Liga a Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lousada.
A 3.ª etapa está agendada para dia 18 deste mês no Pavilhão do Centro Es-
colar do Torno.

CERCA DE 200 SENIORES EM PROVA ATÉ AO MÊS DE JUNHO
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INICIAÇÃO AO MANDARIM

WORKSHOPS NUTRICIONAIS
EM ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES

Desde novembro cerca de 36 alunos, que frequen-
tam entre o 5.º e o 9.º ano de escolaridade, partici-
pam no Curso de Iniciação ao Mandarim.
Esta primeira ação, que decorreu na Escola Básica 

de Cristelos, funciona como uma mini-oficina da escrita chi-
nesa, permitindo aos alunos perceberem as regras da escrita.
O curso visa dotar os alunos com um conhecimento geral 
desta língua chinesa e de como esta difere de outras no que 
se refere à escrita alfabética, assim como ao nível da gra-
mática, do sistema fonético monossilábico e tonal.
Na fase de iniciação, pretende-se que os alunos dominem 
um universo de vocabulário e expressões úteis em situa-
ções comunicacionais básicas. A etapa seguinte passa por 
uma abordagem de temáticas do quotidiano chinês, assim 
como de ambientes profissionais. A geografia, história e 
cultura chinesa vão também ser objeto de estudo.
Esta iniciativa é promovida pelo Município de Lousada em 
colaboração com o Instituto Confúcio de Braga (Universi-
dade do Minho).

A 
promoção de hábitos e estilos de vida 
saudáveis são dois dos principais objeti-
vos que a autarquia desenvolve junto da 

população. Desta forma, tendo os atletas como 
principais destinatários, o Município promove, 
com regularidade, workshops nutricionais.
Estas iniciativas têm decorridos nas escolas, com 
a participação dos alunos e pais, assim como, 
nos clubes desportivos locais com o propósito 
de promover uma sensibilização nutricional com 
sugestões de refeições económicas, rápidas e, 
mas sobretudo saudáveis e nutritivas.
Estas ações que estão a ser desenvolvidas inse-
rem-se no projeto “Move Up”, do programa Eras-
mus+, da União Europeia.
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A autarquia promoveu a “Semana da Diferença na 
Igualdade”, entre os dias 24 de novembro e 5 de 
dezembro, com diversas iniciativas para diferen-
tes públicos. Sensibilizar e promover a reflexão 

foram os principais objetivos.
No dia 24 foram projetados vídeos sobre igualdade, violên-
cia e discriminação nas escolas, durante os intervalos das 
aulas com o objetivo de alertar os estudantes para a come-
moração do Dia Internacional da Eliminação da Violência 
contra as Mulheres.
“Igualdade de Género em Contexto Escolar” – foi a designa-
ção da tertúlia realizada na Escola Secundária de Lousada, 
no dia 29 de novembro, com a presença da Dra. Sofia Moita, 
psicóloga, especializada em Igualdade de Género e que tra-
balha com vítimas de violência doméstica. 
A tertúlia, organizada pela autarquia em conjunto com os 
quatro Agrupamentos de Escolas, contou a presença de 
alunos do 3.º ciclo e ensino secundário.
O Dia Internacional das Pessoas com Pessoas com Deficiência 
foi comemorado na Casa da Boavista com a palestra “O Dia D 
– Deficiência: Direitos… Diversidade… Dimensão… Desafios… 
Desprendimento” e ainda um workshop de Pilates Clínico.
A última ação relativa à comemoração da Semana Dife-
rença na Igualdade foi o passeio convívio no âmbito do 
Dia Internacional do Voluntariado. O grupo composto por 
seniores e voluntários visitou a cidade de Guimarães, com 
passagem pela oficina de olaria da Casa da Memória e pela 
Universidade Sénior.

COMEMORAÇÃO COM INICIATIVAS DIVERSAS DE REFLEXÃO E ALERTA

De acordo com a Vereadora da Ação Social, Dra. Cristina 
Moreira, “a autarquia tem a funcionar o Balcão da Inclusão, 
que se destina às pessoas com deficiência e com incapacidade 
e aos seus familiares no sentido de dar respostas às suas dú-
vidas e resolução dos problemas. Também o Banco de Ajudas 
Técnicas presta um apoio importante ao estabelecer uma rede 
de respostas e recursos multidisciplinares”.

Aumentar o nível de conhecimentos 
financeiros da população é a princi-
pal prioridade do Plano Nacional de 
Formação Financeira que promove a 
inclusão e a formação nesta área.
Assim, o Município de Lousada está a 
dinamizar um conjunto de ações de 

AÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCEIRA PARA SENIORES
formação tendo como um dos princi-
pais destinatários a população menos 
jovens. 
No final do ano passado, realizaram-se 
ações de sensibilização nos Movimen-
tos Seniores de Boim, Meinedo, No-
gueira e de Nespereira.
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Sustentabilidade e conservação da natureza em Por-
tugal: A sociedade civil e os movimentos cívicos 
como promotores da mudança — este foi o tema das 
XIV Jornadas do Ambiente, que se realizaram no 

dia 24 de novembro.
Na sessão de abertura a Secretária de Estado do Ordena-
mento do Território e Conservação da Natureza, Dra. Célia 
Ramos, evidenciou “a importância deste evento pela oportu-
nidade, pelo tema e pela dimensão local, sendo que estamos 
aqui a reconhecer todo o trabalho desenvolvido pela Câmara 
Municipal na área do ambiente. É sempre com pequenos pas-
sos que se começa uma caminhada destas, com a particulari-
dade que Lousada está em velocidade de corrida, tantas são as 
ações desenvolvidas”.
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Machado, re-
lembrou a todos que “em Lousada, 2017 foi declarado o Ano 
do Ambiente e da Biodiversidade. Muitas são as ações, inicia-
tivas, eventos e projetos desenvolvidos ao longo deste ano e 
que, certamente, vão ter continuidade em diversas áreas”.
Desde a Iluminação Pública 100% LED, Imprint +, Carta 
Ambiental do Município, a Lucanus - revista de ambiente e 
sociedade, livros originais para alunos que frequentam es-
colas do concelho, a peça de teatro “O Homem que Plantava 
Árvores” e o Dia Municipal da Biodiversidade. Mas também 
o programa BioLousada, o BioEscola o Fundo Ambiental de 

APRESENTAÇÃO DO NÚMERO 1 DA REVISTA LUCANUS - AMBIENTE E SOCIEDADE

Investigação Lousada Sustentável, o Lousada Charcos, o pro-
jeto Plantar Lousada, Plantar Lousada no seu quintal - mui-
tas foram as iniciativas promovidas pelo município. 
Durante o dia foram apresentados três painéis que aborda-
ram a “Floresta e economia Verde”, o “Consumo sustentá-
vel e ambiente” e a “Cidadania, Educação e Formação”.
LUCANUS – REVISTA DE AMBIENTE E SOCIEDADE
As Jornadas foram o momento para a apresentação pública 
do primeiro número da Lucanus – Revista de Ambiente e 
Sociedade.  
O Vereador do Ambiente, Dr. Manuel Nunes, referiu que “a 
publicação é fruto de um projeto conjunto da Câmara Muni-
cipal e da Universidade de Aveiro e vem preencher uma lacu-
na no panorama nacional”.
Trata-se da primeira revista científica com estas caracterís-
ticas, a nível nacional. Conta com três gestores editoriais, 
bem como com 36 revisores científicos, todos peritos em 
diferentes áreas. O primeiro número é dedicado à divulga-
ção dos valores naturais do concelho de Lousada.
Durante as Jornadas forma ainda entregues os prémios re-
lativos ao Fundo Ambiental e de Investigação. 
Rafael Marques e João Gonça-
lo Soutinho, ambos alunos de 
mestrado, foram os grandes 
vencedores, com os projetos 
“Cartografia dos Habitats do 
Município de Lousada” e “Gi-
gantes Verdes – Salvaguardar 
as árvores monumentais do 
Município de Lousada”, rece-
bendo cada um prémio de 1200 
euros para implementar os pro-
jetos. Diego Alves, Diana Ribei-
ro e Patrícia Pessoa foram ainda 
distinguidos com uma menção 
honrosa no valor de 850 euros.
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A Câmara Municipal adquiriu duas novas viaturas para limpeza ur-
bana, através de uma candidatura ao Fundo Ambiental para a subs-
tituição de veículos de serviços urbanos ambientais por veículos 
elétricos. O financiamento é de 50% do valor total dos veículos, re-
presentando um custo aproximado de 40 mil euros para a autarquia.
O Município fica dotado de veículos elétricos para limpeza urbana e 
espaços verdes existentes, bem como os serviços correntes de higie-
ne e limpeza de outros espaços municipais.

“O PLANETA LIMPO DO FILIPE PINTO + ENERGIA”
No dia 23 de novembro, cerca de 250 
alunos do 3.º e 4.ºs  participaram no 
espetáculo “O Planeta Limpo do Fili-
pe Pinto + Energia”. Este é um projeto 
desenvolvido pelo autor e cantor Fili-
pe Pinto em parceria com a empresa 
Betweien, que tem por base um livro.
O livro foi apresentado, tendo por 
base a atuação de Filipe Pinto, com 
canções originais sobre as temáticas 

em destaque no projeto. O mote para 
o espetáculo surge com as queixas 
apresentadas ao músico pelo Tito, 
pela Micas e pelo Tobias, que motivam 
longas conversas sobre a importância 
que a reciclagem e a reutilização dos 
resíduos e o recurso a energias reno-
váveis têm.
No final o livro autografado pelo au-
tor foi entregue a todos os alunos.

“PAI NATAL VERDE” ENVIOU MENSAGEM AMBIENTAL
“O Pai Natal Verde” – este foi o título 
do espetáculo que se realizou no dia 4 
de dezembro, para os alunos do 2.º ano 
do ensino básico.
O projeto “O Pai Natal Verde” assu-
me-se como um modo de sensibilizar 
os mais novos para comportamentos 
ambientalmente responsáveis, pro-
motores da preservação e sustentabi-
lidade do ambiente, alertando-os para 
os comportamentos que caracterizam 

a época natalícia, sem nunca perder o 
encanto e a magia que a mesma pro-
porciona.
Foram apresentadas três sessões du-
rante o dia, tendo passado mais de 
500 espetadores pelo Auditório Mu-
nicipal.
Todos os alunos receberam o livro “O 
Pai Natal Verde”, da autoria de Narci-
so Moreira, editado pela Câmara Mu-
nicipal e pela Betweien.




