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O 
concelho celebra o mês de Natal com um conjunto 
alargado de iniciativas onde as pessoas são convi-
dadas a comprar os seus presentes no comércio 
local, ao mesmo tempo, que usufruem de muita 

animação. 
O Vila Market realiza-se entre os dias 7 a 9 de dezembro, 
no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca. Neste espaço podem 
ser efetuadas compras a pensar na quadra festiva, onde se 
inclui vestuário, calçado, artigos de desporto, acessórios, 
entre outros.
No mesmo local, a partir de dia 14 e até dia 23, vai decorrer 
a tradicional Feirinha de Natal, onde vai ser possível en-
contrar artesanato, artes decorativas, para as prendas da 
noite de dia 24, e produtos locais para a ceia de Natal.
No domingo, dia 16, a tarde tem dois momentos para miú-
dos e graúdos com a Chegada do Pai Natal e com o Bolo-Rei 
Solidário, a partir das 16h00. 
À semelhança do que foi feito em anos anteriores o Bolo-
-Rei Solidário reverte, este ano, para a Comissão de Pro-
teção de Crianças e Jovens em Risco. Mais uma vez, esta 
iniciativa conta com a colaboração das pastelarias do con-
celho que pretendam associar-se ao evento.
A dinamização do comércio local conta com a iniciativa 
Lousada Shopping Night, no dia 15 de dezembro em diver-
sas ruas, com as lojas abertas até às 24h00, com Exposição 
de Presépios, castanhas assadas e vinho quente.
Os clientes vão poder usufruir de promoções, descontos, di-
versas animações, brindes e muito mais surpresas para todos.
A esta iniciativa junta-se a “Música sai à rua” pela Associa-
ção de Cultura Musical de Lousada que vai animar a noite 
em diversos locais. 
A tradicional Feira das Oitavas, no Campo da Feira, e a Fei-
ra do Cavalo, junto à Copagri, decorrem no dia 26 de de-
zembro, sendo já uma tradição com muitos visitantes.

O XXIV concurso de Montras de Natal vai decorrer de 1 a 
15 de dezembro, promovido pelo Município. 
Todas as lojas do centro da Vila de Lousada estão automa-
ticamente inscritas. O júri vai proceder à avaliação até ao 
dia 15, sendo posteriormente atribuídos três prémios às 
melhores decorações. 
Dezembro é, igualmente, de Corridas de S. Silvestre. No dia 
15, sábado, a partir das 9h30, os alunos que frequentam os 
jardins de infância e as escolas do 1.º ciclo podem participar 
na Corrida S. Silvestre da Pequenada, inserida nos Mega 
Encontros Desportivos. No dia 28, pelas 21h30, começa a 
Corrida S. Silvestre, com um percurso de 10 quilómetros, 
tendo como madrinha da prova Aurora Cunha. 
As rotundas do concelho vão ser decoradas por crianças e 
jovens das escolas, dos grupos paroquiais e associações.
A última noite do ano, dia 31, vai ser de festa que começa na 
Avenida Senhor dos Aflitos, pelas 22h30, com um espetáculo 
da Rebeca seguido de fogo-de-artifício. Depois os bares locais 
prometem animar a passagem para o novo ano.
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Cerimónia Nacional de Entrega de 34 Selos Pro-
tetores da Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens reali-
zou-se em Lousada, no passado dia 24 de outubro.

As entidades premiadas foram agrupamentos de escolas, 
escolas profissionais, Instituições Particulares de Solida-
riedade Social e uma Fundação, representando mais de 35 
mil pessoas, entre docentes e não docentes e alunos, cuja 
repercussão chega a toda a comunidade.
Lousada foi premiada com quatro Selos Protetores fruto de 
candidatura única, elaborada no âmbito da Rede Social, com 
os agrupamentos das escolas de Lousada. Assim, o Agrupa-
mento de Escolas Este (Caíde de Rei), Oeste (Nevogilde), Dr. 
Mário Fonseca (Nogueira) e de Lousada receberam a distin-
ção que premeia as boas práticas de proteção de crianças e 
jovens e implica um compromisso de aperfeiçoamento.
Para a Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos 
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), Dr.ª 
Rosário Farmhouse, “o Selo Protetor assume-se como um sis-
tema integrado de gestão do risco e perigo e representa uma 
oportunidade de auto diagnóstico e capacitação dirigida a 
entidades que desenvolvem a sua atividade com crianças e 
jovens, em especial no âmbito da proteção e promoção dos 
seus direitos”. 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE LOUSADA
PREMIADOS COM SELO PROTETOR

A Dr.ª Rosário Farmhouse teve ainda a oportunidade de 
destacar que “Lousada é um exemplo a replicar pelo país. Isto 
deve-se ao facto de ser o concelho mais jovem de Portugal 
Continental a que se junta uma política estruturada de apoio 
à infância e juventude onde surge a parceira dos quatro agru-
pamentos de escolas que se juntaram de forma integrada e 
colaborativa, num projeto que é comum e vencedor.”
Para o Presidente da Câmara de Lousada, Dr. Pedro Macha-
do, “é de extrema relevância o facto de ter havido uma candi-
datura conjunta dos agrupamentos de escolas de Lousada e 
terem sido premiados com o Selo Protetor. Este é o reconhe-
cimento do trabalho que é desenvolvido nas escolas de Lou-
sada em termos de promoção dos direitos e da proteção das 
crianças e jovens, mas assume-se como um novo compromis-
so para que seja feito sempre mais e melhor com novas me-
todologias, com o apoio da CNPDPCJ e do meio académico”.
O novo período de candidaturas vai decorrer até fevereiro 
2019 e a CNPDPCJ está a trabalhar para que, para além da 
educação, sejam abrangidas instituições no âmbito da saú-
de e da segurança social.
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No passado dia 21 de outubro realizou-se a eleição 
da Miss e Mister Sénior com a atribuição dos títu-
los a Emília da Glória Coelho, do Movimento Sé-
nior de Cristelos, e José Miranda, do Movimento 

Sénior de Boim. A Miss Simpatia eleita é Maria Joaquina 
Coelho, de Sousela, e o Mister Simpatia é Luís Marques, de 
Cristelos. O título de Miss Fotogenia pertence a Maria da 
Conceição Sampaio, de Pias, e o Mister Fotogenia selecio-
nado é Adriano Leite, de Meinedo.
A iniciativa decorreu, mais uma vez, no Mês do Idoso, e 
vem dar seguimento às atividades que são desenvolvidas 
durante todo o ano com os Movimentos Seniores e outras 
instituições locais, tendo como finalidade principal o enve-
lhecimento ativo e saudável. Participaram 22 utentes dos 
Movimentos Seniores de Boim, Cristelos, Pias, Silvares, 
Sousela, Nespereira, Vilar do Torno e Alentém, Macieira, 
Meinedo, Lustosa, Nogueira e Caíde de Rei. 

GLÓRIA COELHO E JOSÉ MIRANDA
ELEITOS MISS E MISTER SÉNIOR LOUSADA

Os candidatos realizaram três desfiles com roupas e estilos 
diferentes, nomeadamente casual, desportivo e elegante. 
A Casa Ribeiro e Ribeiro Júnior, Belamoda, Rox, D’Trive-
la, Pretty, Elimar, XXL Fashion, Casa dos Óculos, Sapataria 
Elisabete, Cabeleireira Elisabete Silva, maquilhadoras Eli-
sabete e Rita foram os parceiros deste evento.
De acordo com a Vereadora da Ação Social, Dr.ª Cristina 
Moreira, “este é um evento muito importante para estes se-
niores que participam e para as famílias, na medida em que 
permite que estas pessoas vivam momentos de felicidade in-
tensa”.
O espetáculo foi dinamizado pela Universidade Sénior ‒ 
USALOU e pelos estagiários do Curso Técnico da Juventude. 
O evento decorreu no Auditório Paroquial de Caíde de Rei. 
No dia 18 de outubro, os seniores participar num passeio 
com visita ao Centro de Interpretação do Românico e à 
Casa Museu de Vilar.

Durante o mês de outubro, esteve patente no Espaço AJE, a exposição “Velhos 
são os trapos”, no âmbito das comemorações do mês do Idoso. A exposição era 
composta por 20 fotografias realizadas nos Movimentos Seniores do Concelho 
com o intuito de mostrar que a idade é só um número e as limitações não são 
sinónimo de incapacidade.
A exposição retrata também parte das iniciativas dinamizadas nos Movimentos 
Seniores, traduzindo os mesmos em espaços de fruição social, desportiva e lúdica.
A exposição tem um carcater itinerante, podendo ser solicitada pelas juntas de 
freguesia, paróquias ou IPSS.

EXPOSIÇÃO  “VELHOS SÃO OS TRAPOS”
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O Município de Lousada associou-se, 
mais uma vez, à Campanha de Preven-
ção do Cancro da Mama, que decorreu 
em outubro.
No último dia do mês, realizou-se o 
Jantar Onda Rosa onde foi entregue 
o valor angariado nas diversas ações 
desenvolvidas à Coordenadora do 
Departamento de Rastreio de Cancro 
da Mama da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro do Núcleo Regional Norte, Dr.ª 
Leopoldina Amaral.
A Vereadora da Ação Social, Dr.ª Cris-
tina Moreira, destacou que “existe 
uma palavra e uma ação que é funda-

JORNADAS CIIAD PARA FALAR DE PROBLEMÁTICAS E PROJETOS
A Comissão Integrada para Idosos e 
Adultos Dependentes (CIIAD), pro-
moveu no dia 25 de outubro as Jorna-
das “Vulnerabilidade dos idosos”.
De acordo com o Presidente da Câ-
mara Municipal, Dr. Pedro Machado, 
“é importante termos uma sociedade 
justa e coesa, em que seja possível dar 
resposta a todas as problemáticas que 
surgem, nomeadamente no que diz res-
peito à 3.ª idade. A Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lousada tem um papel 
fundamental e, por isso, a autarquia as-
socia-se à implementação de projetos, 

FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCCIA
Decorreu dia 31 de outubro a final do Campeonato Municipal de Boc-
cia Sénior 2018/2019, no Pavilhão Municipal de Lousada.
Em 1.º lugar ficou José Matos, de Vilar do Torno e Alentém, seguido de 
Luís Teixeira e de Manuel Nunes, do Movimento Sénior de Cristelos.
Esta prova, que foi divida em três momentos diferentes e teve como 
função selecionar os 50 melhores jogadores que durante a época vão 
participar nas diferentes competições na modalidade de Boccia, re-
presentando o Município.

por parte da instituição, para aumen-
tar a qualidade de vida de quem mais 
necessita, no caso concreto dos idosos”.
O Provedor da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lousada, Eng. José Carlos 
Machado, apresentou alguns pro-
jetos da instituição nomeadamente 
“a ampliação dos dois lares existentes 
e a edificação de um complexo social 
designado Quinta da Vinha, que terá, 
entre outras valências, um aldeamento 
sénior, um novo lar, um centro de emer-
gência social e Centro de Atividades 
Ocupacionais na área da deficiência”.

mental: prevenção. Prevenir e fazer 
exames de rastreio é, seguramente, o 
mais sensato e nunca deve ser descu-
rada. Todas as mulheres devem fazer 
consultas regulares ao médico de famí-
lia e estar sensibilizadas para a impor-
tância da realização de exames”.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro 
tem disponível uma unidade móvel 
onde se realizam mamografias, por 
profissionais credenciados, de forma 
gratuita. As principais destinatárias 
desta iniciativa são mulheres com 
idades compreendidas entre os 50 e 
69 anos.
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COMÉRCIO LOCAL MOSTRA A NOVA COLEÇÃO OUTONO/INVERNO
Nos dias 13 e 14 de outubro Lousada promoveu dois desfiles de moda que deram 
a conhecer a nova coleção. O Lousada Fashion Weekend realizou-se na Escola 
Secundária e juntou lojas de vários pontos do concelho com os modelos a apre-
sentaram as novidades de roupa de adulto e criança.
Nos dias 20 e 21 de outubro a moda local voltou a estar em destaque com a reali-
zação de mais dois desfiles, um no Edifício Serração e outro no Espaço AJE. 
“O principal objetivo é a dinamização do comércio local, sendo importantes as par-
cerias que se estabeleceram para que estes desfiles fossem possíveis. Sempre que 
fizermos as compras no comércio de Lousada estamos a contribuir para o cresci-
mento da economia local” – frisou a Vereadora das Atividades Económicas, Dr.ª 
Cristina Moreira.

IRIS PROMOVEU “SOCIAL MEDIA PARA INICIATIVAS DE IMPACTO”
Lousada recebeu nos dias 24 e 25 de setembro, um workshop da IRIS 
- Incubadora Regional de Inovação Social.
Participaram técnicos da autarquia e de outras entidades, dirigentes e 
empresários que tiveram a oportunidade de partilhar o tema “Social 
Media para iniciativas de impacto”, com Andrew Davis, um especialista 
em Redes Sociais.
Durante os dois dias em que decorreu a atividade os participantes 
tiveram a oportunidade de aumentar conhecimentos acerca de ini-
ciativas de impacto através das redes sociais, nomeadamente a res-
ponsabilidade social e profissional, face ao mundo atual. Esta ação 
formativa foi apoiada pelo Banco Europeu de Investimento.

ESCLARECIMENTO DO PLANO DE FORMAÇÃO FINANCEIRA
No dia 31 de outubro realizou-se uma sessão 
de esclarecimento que contou com a presença 
de uma comitiva do Plano Nacional de Forma-
ção Financeira (Todos Contam), no âmbito da 
comemoração da Semana da Formação Finan-
ceira.
Para a Vereadora da Ação Social, Dr.ª Cristina 
Moreira, “este é um projeto piloto da Comuni-
dade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e finan-
ciado pela Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Norte - Portugal 2020. 
Muitas vezes as dúvidas não são esclarecidas e 
cometem-se erros porque as pessoas têm vergo-
nha de colocar questões”.
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No início do novo ano letivo, o Municí-
pio de Lousada ofereceu a cada aluno 
do pré-escolar e do 1.º ciclo o Passa-
porte Lousada. Para além de ser um 

guia onde constam as diversas atividades que 
os mais novos desenvolvem ao longo do ano 
em contexto escolar é também um suporte 
onde é colocado o carimbo de participação nas 
atividades da Ciência no Parque e nos Mega 
Encontros Desportivos.
Quem participar em seis ou mais iniciativas no 
âmbito dos Mega Encontros Desportivos rece-
be um saco de desporto e na atividade Ciência 
no Parque o prémio para os alunos que tiverem 
o mesmo número de carimbos é um telescópio. 
O Passaporte Lousada pode ser utilizado já no 
dia 15, com o Mega Encontro Desportivo que é 
dedicado ao atletismo com a Corrida S. Silves-
tre da Pequenada.

CENTENAS DE ALUNOS PARTICIPAM NAS
INICIATIVAS DO PASSAPORTE LOUSADA

Oensino do Mandarim é um projeto pioneiro que o 
Município desenvolve desde o passado ano letivo. 
Em 2017/2018 funcionaram duas turmas de inicia-

ção e dos alunos que terminaram, inscreveram-se 20 para 
frequentar o nível 2 que começou no mês de outubro. Nes-
te ano letivo, 2018/2019, na Escola Básica de Cristelos, já 
está a funcionar uma nova turma de nível 1, composta por 
24 alunos.
De acordo com o Vereador da Educação, Dr. António Au-
gusto Silva, “no primeiro ano o custo foi assumido integral-
mente pelo Município. Este ano o projeto está integrado no 
Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar”.
As aulas são frequentadas por alunos que residem no con-

MAIS ALUNOS APRENDEM MANDARIM
celho e que mostraram interesse em aprender algo que não 
é nada comum. Por isso, o Dr. António Augusto Silva destaca 
que “a aprendizagem da língua pode transformar-se, para al-
guns deles, num item curricular diferenciador, que pode vir a ser 
uma mais-valia no mundo do trabalho”. 
As aulas são ministradas por professoras do Instituto Con-
fúcio da Universidade do Minho.
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7.ª edição das Jornadas Pedagógicas da Rede de 
Bibliotecas de Lousada (RBL) realizou-se nos dias 
26 e 27 de outubro. A iniciativa foi promovida 
pela Rede de Bibliotecas de Lousada e pelo Muni-

cípio sob o tema “Património memórias de nós”.
Na sessão de abertura o Presidente da Câmara Municipal, 
Dr. Pedro Machado, teve a oportunidade de destacar que 
“a educação e a cultura são pilares fundamentais no desen-
volvimento do concelho. O Município tem desenvolvido di-
versas ações que vão nesse sentido, nomeadamente através 
dos desafios lançados a autores consagrados da literatura in-
fantojuvenil para que escrevessem obras cujo centro da ação 
fosse Lousada. A autarquia está a preparar duas novas obras 
e foram convidadas a escrever Margarida Fonseca Santos, 
para o 4.º ano, e Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, para 
os alunos do 6.º ano”. 
Durante a abertura destas Jornadas foi assinado um acor-
do de cooperação entre o Município de Lousada e o Plano 
Nacional de Leitura 2027, com a presença da Comissária 
Nacional, Dr.ª Teresa Calçada. O acordo tem como objetivo 
principal estabelecer as modalidades de cooperação para a 
implementação de um Plano Local de Leitura.

“PATRIMÓNIO, MEMÓRIAS DE NÓS”
No primeiro dia de Jornadas a conferência de abertura 
foi realizada pela Dr.ª Teresa Calçada, Comissária do Plano 
Nacional de Leitura, a que se seguiu a discussão do tema 
“Conversa de Vida”, com Irene Flunser Pimentel, e no final 
da manhã houve ainda tempo para a atuação da Jangada 
teatro com o espetáculo “Fado”. 
Durante a tarde esteve em destaque o tema relativo à for-
mação com Lurdes Mata, a que se seguiu o tema “Gastrono-
mia também é Património” com a jornalista Teresa Concei-
ção. No final da tarde houve tempo para conhecer as Boas 
Práticas em Rede.

“PATRIMÓNIO, MEMÓRIAS DE NÓS”
VII JORNADAS DA REDE DE BIBLIOTECAS 

No sábado, dia 27, os trabalhos começaram com a apresen-
tação “Espetáculo de Leituras” sob orientação de Isaque 
Ferreira. “Lousada, o Românico e a História” foi o tema tra-
tado por Deana Barroqueiro. A manhã encerrou com “A 
Música enquanto Património” com Rui Vieira Nery e Tiago 
Pereira. Os trabalhos da tarde começaram com “As Manua-
lidades enquanto Património” sob a orientação de Susana 
Sauvarin e Francisco Laranjo. “Como se protege um Patri-
mónio como a Língua” foi o tema de encerramento com a 
colaboração de Edite Estrela e Nuno Camarneiro.
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Outubro é sinónimo de Comédias d`Outono em Lousada, com nomes 
grande da comédia nacional e até mesmo internacional.
Para o Vereador da Cultura, Dr. Manuel Nunes, “as Comédias d’ Outono 
confirmaram, uma vez mais, a importância de um festival que já conquis-

tou um espaço próprio no contexto do humor e do riso a nível nacional. Este ano, a 
programação privilegiou a participação individual de comediantes, num desenho 
muito apelativo que suscitou pleno interesse do público”.
A edição de 2018, que tal como as anteriores teve espetáculos em três fins de se-
mana consecutivos, teve início no dia 5 de outubro com a Tertúlia protagonizada 
pelo Ricardo Araújo Pereira e pelo Nuno Markl. Seguiram-se os “Altos & Baixos”, 
com Joana Marques e Daniel Leitão. Ana Rebentinha, Alexandre Santos e Rui 
Xará foram os protagonistas de um espetáculo de Stand Up. Ainda neste modelo 
de espetáculo foi a vez de Aldo Lima regressar a Lousada. O humorista brasileiro 
Maurício Meirelles foi o protagonista do penúltimo espetáculo desta edição das 
Comédias d`Outono. O ator Marcantonio Del Carlo protagonizou o último espe-
táculo intitulado “Porque é que os cães cheiram o rabo uns dos outros?”.

5.ª EDIÇÃO DAS COMÉDIAS D’OUTONO
VOLTOU A SER UM SUCESSO

Depois do sucesso do primeiro curso formativo em Lou-
sada, o NGEurope ruma à Grécia para uma segunda 
edição. Durante este mês formandos de cinco países 

diferentes reúnem-se em Atenas para aprender um pouco 
mais sobre ONGs sociais e ambientais, trocar opiniões e par-
tilhar ideias. Este curso é uma oportunidade excelente para 
as pessoas que querem ser mais proativos nas suas comuni-
dades e permite uma interação intensiva e de intercâmbio 
de culturas, emoções, perspetivas e vivências que torna a 
experiência muito enriquecedora.

NGEUROPE ‒ CIDADÃOS ATIVOS,  COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS


