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REVISTA MUNICIPAL
Inauguração do Sintético do Estádio Quinta dos Ingleses
Programa Sagaz junta Mestres e Aprendizes
Câmara Municipal assina protocolo com óticas do concelho
Comemorações do 25 de Abril e Homenagem aos Combatentes

AGENDA CULTURAL
Lousada Visual Artes
Lousada Verão Fitness
Liga Boccia Sénior - Final
Exposição “À Tabela: o comboio no concelho de Lousada

SUPLEMENTO
CRÓNICAS DO MEU JARDIM  
É um avião! É o super-homem! Naaaa… é um pardal.

BOLETIM MUNICIPAL

S.João Social
Praça Sr. dos Aflitos
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15
a partir

horas

Participação dos 

Movimentos Seniores

Tasquinhas e 

animação musical
21 DE JUNHO DE 2018
DIA MUNICIPAL
DA BIODIVERSIDADE



3Durante este mês são várias as inicia-
tivas propostas que culminam com o 
VILA, nos dias 29,30 e 1 de julho. Os 
vários agentes locais são convidados 
a participar com a realização de ati-
vidades direcionadas para diferentes 
públicos e em locais diversos, desig-
nadas como Palcos do Vila.
A noite de dia 9 vai ser animada nos 
diferentes bares da Vila.

16 JUN - 21h30
Sabrosa
Banda de Música da ACML

22 JUN - 21h30
Centro Paroquial de Caíde de Rei
Banda de Música da ACML

10 JUN - 15h00
Largo da Feira
Dia Municipal da Criança

21 JUN - 21h30
Avenida Senhor dos Aflitos
Dia Municipal da Biodiversidade

17 JUN - 18h00 - Igreja 
do Senhor dos Aflitos – 
Concerto com o “Orfeão 
Cultural e Etnográfico dos 
Professores de Lousada” 
e “Orfeão Professores de 
Figueiró dos Vinhos” 10 JUN - 18h00

Pareseres da terra
Casa da Música
Conservatório do 
Vale do Sousa

13/15 JUN - Concerto final
Auditório Municipal
Conservatório do Vale do 
Sousa

MÚSICA E JUVENTUDE NO FESTIVAL VILA
3
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A 
modalidade desportiva Boccia é praticada no 
concelho nos diferentes Movimentos Seniores, 
sendo cada vez maior as provas em que 
participam, bem como, o crescente número de 

atletas Lousadenses premiados. 
Assim, desde 2013, numa parceria entre o Município e a 
Empresa Municipal Lousada Século XXI semanalmente os 
menos jovens são convidados à prática desportiva.
A Vereadora da Ação Social, Dra. Cristina Moreira salienta 
que “esta atividade é acompanhada pelos pelouros do Des-
porto e Ação Social e visa o desenvolvimento de práticas de 
envelhecimento ativo, comunicação e socialização e preven-
ção de doenças, de foro mental, cardiovascular e músculo-es-
quelético, entre outras”.
Em 2017, realizou-se a primeira edição da Liga Boccia Sénior 
que, esta época, conta com a participação de mais de 300 uten-
tes dos Movimentos Seniores e da Santa Casa da Misericórdia.

SENIORES CONQUISTAM PRÉMIOS NO BOCCIA

Desde o início deste ano os atletas seniores participaram ain-
da no Campeonato Nacional de Boccia Sénior, no Campeona-
to Boccia Sénior do Tâmega e Sousa e no Campeonato Boccia 
Sénior Individual – Zona Vale do Sousa Oeste tendo obtido os 
primeiros lugares no pódio em todas as provas. 
No final de abril realizou-se o 1.º Encontro Multiactividades 
Seniores em Lousada, que contou com a presença dos utentes 
dos Movimentos que, desta forma, se juntaram em convívio.  
Mais recentemente, no dia 3 de maio, Lousada marcou pre-
sença na CEDIARA - VI Olimpíadas Seniores, em Albergaria-
-a-Velha, com mais de 1200 participantes oriundos de todo o 
país. A delegação de Lousada contou com  20 elementos que 
participaram nas  atividades “Taco a Taco”, “Curling Adapta-
do”, “Bola ao Cesto”, “Percurso de Obstáculos” e “Boccia”.
Lousada trouxe o título de Campeão na atividade de Boccia 
e Bola ao Cesto, tendo conseguiu ainda um segundo lugar 
no Percurso de Obstáculos.
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O 
Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Car-
los Miguel, esteve em Lousada no dia 3 de maio, para 
a assinatura do contrato de financiamento que visa 
a execução da obra do “Centro de Apoio ao Associa-

tivismo na União de Freguesias de Cristelos, Boim e Ordem”.
O Secretário de Estado das Autarquias Locais afirmou que 
“este contrato representa a confiança e parceria entre o Gover-
no e as autarquias locais, demonstrando a capacidade e preo-
cupação na melhoria da vida das pessoas. Por isso é funda-
mental o papel da Câmara de Lousada que, não tendo assinado 
este documento, se assume como parceiro fundamental”.  
Na cerimónia de assinatura o Presidente da Câmara, Dr. 
Pedro Machado, destacou que “o equipamento destina-se ao 
apoio do associativismo, representando um desejo antigo de  
dinamização do edifício. Por isso, fica o agradecimento ao Se-
cretário de Estado por ter apoiado este projeto, que representa 
muito para a população”.

SECRETÁRIO DE ESTADO ASSINA CONTRATO DE FINANCIAMENTO
Para o Presidente da União de Freguesias de Cristelos, Or-
dem e Boim, Prof. Eduardo Vilar, “ é um dia importante, pois 
ao fim de nove anos conseguimos ultrapassar este impasse 
com a assinatura deste contrato de financiamento, homologa-
do pelo Secretário de Estado, a quem agradecemos. Foi deter-
minante também o apoio da Câmara Municipal em todo este 
processo que tem como finalidade servir a nossa comunidade”. 
O valor do contrato é de 49.805,16€, representando 50% do 
total da obra.

No passado dia 6 de maio foi inaugurado o campo 
de jogos em relva sintética do Estádio Quinta dos 
Ingleses, em Caíde de Rei.
Esta obra insere-se no apoio do Município de Lou-

sada para a colocação de pisos sintéticos nas associações des-
portivas do concelho. O investimento do Município nas fre-
guesias de Macieira, Aparecida (Torno), Nevogilde e Romariz 
(Meinedo) ultrapassa um milhão e meio de euros.
A Federação Portuguesa de Futebol apoiou, também, as obras 
nos equipamentos do Aparecida F.C. e do Caíde de Rei S.C.
De acordo com o Presidente da Câmara, Dr. Pedro Macha-
do, “em Lousada temos um dos melhores complexos despor-
tivos do país, mas pretendemos que também as freguesias 
possam usufruir de condições de excelência na prática da 
atividade desportiva”.

INAUGURAÇÃO DO SINTÉTICO DO ESTÁDIO QUINTA DOS INGLESES
O Presidente da Direção do Caíde de Rei FC, Maciel Ribei-
ro, referiu que “a infraestrutura de excelência inaugurada vai 
servir a população de Caíde de Rei e de freguesias vizinhas. Por 
tudo isto, devemos ter muito orgulho neste equipamento, que até 
há uns anos pensávamos ser impossível de concretizar”.
A tarde de comemorações terminou com o jogo entre o Caíde 
de Rei SC e o Lamoso.
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A 
autarquia promoveu, no dia 26 de abril, as XIV 
Jornadas da Juventude, na Escola Secundária de 
Lousada, com o Programa Sagaz. 
Este programa possibilita aos alunos do 12.º ano, 

dos diferentes agrupamentos de escolas, serem escolhidos 
por “Mestres” que vão acompanhar no seu percurso aca-
démico.
Com o Sagaz os jovens podem usufruir de um tutor nomea-
do por uma empresa, que os acompanhar ao longo do seu 
percurso académico, numa cultura de integração laboral.
O Sagaz pretende recuperar o espírito do Mestre e do 
Aprendiz. O Mestre tem como função dar conselhos ao seu 
Aprendiz para que ele se torne numa pessoa mais completa 
e valorizada, nas diferentes vertentes da sua vida, orien-
tando-o relativamente ao seu percurso formativo, lúdico, 
cultural, académico, social e profissional. 
Este ano participaram neste evento cerca de uma centena 
de alunos.   
Para a Vereadora da Juventude, Dra. Cristina Moreira “este 
evento deve ser encarado como um modo de abrir caminho 
para projetos diversos. A questão da vocação e do emprego 
não se encontra muito distante, e ingressar num curso supe-
rior pode ser o início da caminhada. É importante lembrar que 
a aprendizagem é feita ao longo da vida e não num determi-
nado momento”. 
O Programa Sagaz teve início em 2013 e cada vez é maior 
o número de Mestres que efetuam o acompanhamento, ao 
longo do tempo, dos jovens.

MESTRES E APRENDIZES NAS JORNADAS DA JUVENTUDE
Durante a palestra de abertura, intitulada “O produto és 
tu!”, o Dr. Artur Moura Queirós, da empresa Alento, deixou 
algumas indicações aos jovens presentes, nomeadamente a 
importância de conhecer o mercado de trabalho. 
Uma outra indicação que foi dada pelo responsável da Alen-
to é a atenção que deve ser dada à Gestão da Imagem, valori-
zando a apresentação para uma entrevista de emprego. 
Todos os jovens participantes receberam o “Kit Emprega-
-Te”, com orientações  e textos de apoio que dão a conhecer 
o mercado de trabalho.
Os jovens que foram escolhidos pelos Mestres têm direito 
a um programa de Gestão de Carreira com um consultor 
especializado, que podem ativar nos próximos três anos.
No final do dia de trabalhos os Mestres selecionaram os 
Aprendizes e procedeu-se à assinatura dos protocolos en-
tre ambas as partes.
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Em abril assinalou-se o mês da “Prevenção dos maus-
-tratos na infância” e a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens e o Município de Lousada desen-
volveram diversas iniciativas neste âmbito sob a de-

signação “Cuidar e proteger ajuda-nos a crescer”.
A principal aposta passou pela sensibilização para esta te-
mática e, no dia 26 de abril, a Avenida Senhor dos Aflitos 
foi palco de uma atividade lúdica e desportiva, com os  alu-
nos do 3.º e 4.ºs anos a criarem um Laço Humano. Nesse dia 
foi feito o convite para que a população vestisse uma peça 
de roupa azul.
Entre 16 e 30 de abril realizaram-se nas escolas ações de 
sensibilização sobre os Direitos da Criança. Assim, duran-
te a Hora do Conto era apresentada uma história alusiva a 

MÊS AZUL NA PREVENÇÃO DE MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
esta temática tendo como finalidade a construção de Mural 
dos Direitos das Crianças.
O calendário dos afetos foi distribuído a cada criança onde 
para cada dia era sugerida uma atividade simples a realizar 
em família com o intuito de criar uma cultura amiga dos 
Direitos dos mais novos. 
Associaram-se a este evento a Associação Aparecer - As-
sociação que visa o Desenvolvimento Local da Vila de 
Aparecida, através da realização da Festa Azul e o LAC Pa-
tinagem que envergou uma faixa azul em todas as suas ini-
ciativas, para assinalar a Campanha do Mês da Prevenção 
dos Maus-tratos.
Esta campanha de sensibilização insere-se nas atividades 
do Ano Municipal da Criança.
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O 
projeto Rede Social de Lousada abrange as di-
versas vertentes da comunidade tendo como 
base as parcerias entre os diferentes agentes 
locais através de um planeamento integrado 

e sistemático onde se pretende potenciar sinergias, 
competências e recursos tendo com finalidade ofere-
cer à população um conjunto de respostas sociais o 
mais eficazes possíveis.
A Rede Social de Lousada é constituída pelo Nú-
cleo Executivo e pelo Conselho Local de Ação Social 
(CLAS), órgão de concertação que constitui um meio 
para o planeamento e coordenação da intervenção so-
cial ao nível concelhio e das freguesias. 
Atualmente são 112 os parceiros deste órgão, repre-
sentando as diversas áreas da comunidade local, como 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, a 
Educação, as associações recreativas, culturais e des-
portivas, as juntas de freguesia e diversas entidades 
locais.
Na última reunião, em março, foi apresentado o Plano 
de Ação 2018: programas e projetos da Rede Social de 
Lousada, onde constam três domínios de ação (Capital 
Humano, Potencial Económico e Emprego e Capital 
Inclusivo), 13 programas e 64 projetos a implementar, 
que resultam do trabalho desenvolvido por vários 
parceiros que integram o CLAS.
Para atingir os objetivos da Rede Social existe uma 
metodologia de planeamento, cujos instrumentos pas-
sam pelo Diagnóstico e o Plano de Desenvolvimento 
Social.
As diversas etapas passaram pelo Pré-Diagnóstico, 
Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social, 
Plano de Ação e Carta da Rede de Serviços e Equipa-
mentos Sociais. 
Atualmente está em vigor o Plano de Desenvolvimen-
to Social 2016-2020, que vai tendo ajustes ao longo do 
período de implementação.
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O 
Município e quatro óticas com estabelecimen-
to comercial no concelho assinaram, no passado 
dia 27 de abril, um protocolo de colaboração para 
“Aquisição de lentes e /ou armações”.

O mote passa pela criação de um programa de cedência de 
lentes e/ou armações, de forma gratuita, aos munícipes e 
agregados familiares em situação de carência económica, 
tal como o previsto no Regulamento para o Apoio a Estra-
tos Sociais Desfavorecidos do Município de Lousada. 
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro 
Machado “a autarquia fez o convite a todas as óticas existen-
tes no concelho, de modo transparente e para que todas sejam 
tratadas de modo igual. É importante ressalvar que a qualquer 
momento outras empresas podem juntar-se a este protocolo”. 
O Presidente da Câmara deixou ainda “um agradecimento 
às quatro empresas por este gesto que, com toda a certeza, vai 
facilitar a acessibilidade dos utentes aos serviços óticos”.

Firmaram protocolo com o Município as óticas “Aguiar & 
Biscaia 2, Lda”, na Rua Palmira Meireles, “Casa dos Óculos de 
Lousada, Lda”, na Rua Visconde de Alentém, “Grupo Boa Ima-
gem – Filial Ótica de Lousada”, na Praça D. António Meireles, 
e “Mais Ótica Lousada”, na Praça Dr. Francisco Sá Carneiro.
Os beneficiários são previamente identificados pela Câma-
ra Municipal, através do Serviço de Ação Social ou dos par-
ceiros da Rede Social de Lousada, em função dos critérios 
técnicos de avaliação e são posteriormente encaminhados 
para as óticas aderentes à rede.
A escolha da ótica que vai proceder à dispensa dos instru-
mentos de correção e compensação é efetuada pelos Servi-
ços de Ação Social, de forma alternada, de acordo com uma 
lista organizada de todas as empresas aderentes, notifican-
do a ótica escolhida por correio eletrónico e enviando-lhe 
para o efeito cópia da receita médica e requisição para pos-
terior pagamento pelo Município de Lousada
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O HOSPITAL DOS PEQUENINOS E MEDICINA NA PERIFERIA

O 
Município de Lousada em parceria com a 
Associação de Estudantes do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar da Uni-
versidade do Porto (AEICBAS) promoveu a 

atividade Hospital dos Pequeninos, no dia 20 de abril. 
Participaram na quarta edição mais de 150 crianças 
dos jardins de infância dos agrupamentos de esco-
las de Lousada, bem como do ensino particular. 
O Hospital dos Pequeninos é uma iniciativa inspira-
da no projeto Teddy Bear Hospital. A principal fina-
lidade desta iniciativa passa por desmistificar a “bata 
branca”, ao proporcionar um contacto com a profissão 
médica e com o ambiente hospitalar de modo descon-
traído num meio adaptado ao mundo infantil, bem 
como fazer, precocemente, educação para a saúde.
O mesmo grupo de estudantes realizou rastreios à 
população, nos dias 21 e 22. Durante os dois dias a 
população teve a oportunidade de fazer a medição 
da glicose no sangue e da tensão arterial, pesagem 
e ainda ouvir conselhos médicos, de modo gratuito.

GOBELÉ MÁGICO PARA ALUNOS DO 1.º E 2.º ANOS

A 
autarquia tem implementado um conjunto de 
atividades para os alunos mais novos. Gobelé 
Mágico é a designação da atividade destinada aos 
alunos do 1.º e 2.º anos e pretende ser um modo 

de ligação entre a ciência e a arte dramática. A atividade é 
apresentada em forma de teatro e passa a mensagem da re-
levância da ciência no mundo e da sua necessidade na vida. 
Com esta atividade pretende-se incutir nas crianças novos 
conceitos científicos, ajudando-as a pensar, a compreender 
o mundo, a desenvolver o raciocínio, a estimular a criativi-
dade e a incentivar o prazer de descobrir. 
A atividade foi apresentada na EB de Meinedo, EB de Boim, 
a EB de Sousela e na EB de Nespereira, num total de 200 
alunos, prevendo-se que no próximo ano letivo possa che-
gar a mais alunos.



11

M
U

N
IC

ÍP
IOHOMENAGEM A EX-COMBATENTES DA I GUERRA

A 
revolução dos Cravos voltou a ser festejada em 
Lousada com o tradicional   hastear das ban-
deiras e a interpretação do Hino Nacional pela 
Banda Musical de Lousada, junto ao Edifício dos 

Paços do Concelho. 
Neste mesmo dia, o Município assinalou o centenário do 
fim da I Guerra Mundial com uma homenagem aos Lou-
sadenses que estiveram neste combate, com o descerrar 
de uma placa comemorativa e de homenagem na Avenida 
Combatentes da Grande Guerra e ainda com a produção de 
uma brochura.
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Machado, 
destacou que “um século após a Batalha de La Lys, que de-
vastou as forças portuguesas, e um século após o conflito, é 
de elementar justiça e um dever cívico evocar o sofrimento e 
o heroísmo de combatentes e suas famílias e homenageando 
os Lousadenses participantes no mais sangrento e mortífero 
conflito até à data”.   
A cerimónia contou ainda com uma breve recriação histó-
rica de modo a contextualizar a época.
Durante a tarde foram efetuadas outros quadros de recria-
ções tendo como base a frente de guerra e um acampamen-
to militar. 
A tarde foi animada, no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca, 
com o Festival Concelhio de Folclore.
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NGEurope (Promoting European social cohesion 
through Leadership and change engagement by 
NGOs) é o mais recente projeto europeu Erasmus+ 
liderado pelo Município de Lousada.

Este projeto tem como objetivo principal capacitar líderes 
associativos, de forma a promover um setor associativo mais 
ativo e eficaz, principalmente nas áreas ambiental e social. 
Pretende também dar a conhecer diversos casos de sucessos 
e exemplos de boas práticas de Portugal e da Europa, crian-
do uma rede de contactos e de suporte ao associativismo.
O convite é lançado a todas as associações locais para parti-
ciparem existindo a oportunidade de participarem em ações 
de formação em liderança associativa, em Portugal e nou-
tros países da Europa, incluindo a participação em seminá-
rios, programas de mentoria, e cursos de formação.
A primeira edição do curso de liderança associativa já está 
marcada para os dias 6 a 10 do próximo mês, julho, em Lousada.
Todas as informações disponíveis em ngeurope.net.




