
REVISTA MENSAL GRATUITA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA JUN’19

LOUSADA

j
u

n
#FESTIVALVILA



Esta revista foi impressa com tintas 
de base vegetal, livres de solventes e 
biodegradáveis.

FICHA TÉCNICA
Revista Municipal
Câmara Municipal de Lousada
N.º 181 Ano n.º 20 – 4.ª série
Data: junho 2019
Propriedade e edição: Câmara 
Municipal de Lousada
Direção: Presidente da Câmara 
Municipal de Lousada
Textos: Divisão de Comunicação
Créditos fotográficos: Agitazz, As 
Canções da Maria, Blaya, David 
Carreira, Dead Combo, Dillaz, freepik.
com, Mastiksoul.
Impressão: Invulgar - Artes 
Gráficas, SA
Tiragem: 17000
Depósito Legal: 49113/91
ISSN: 1647-1881

  
6
7
9

10

 
16
17
18
24

25 
 

30

REVISTA MUNICIPAL
Alunos do 12.º ano participam no Sagaz
350 alunos no Aprendiz por um dia
Leite creme e Sarabulho doce nomeados
Reabilitação da Biblioteca Municipal

AGENDA CULTURAL
Olimpíadas do Desporto da CIM
Alzheimer
Dia Municipal da Biodiversidade
Programa Municipal da Caminhadas

SUPLEMENTO
ROTA DO ROMÂNICO NO CONCELHO DE LOUSADA:  
As igrejas de Aveleda e Meinedo: documentos, arquitetura e arqueologias

BOLETIM MUNICIPAL

2 JUNHO
14H00 | LARGO DA FEIRA
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O “VILA, LOUSADA ART’S MUSIC FESTIVAL” onde se inclui 
o Festival VILA, tem, este ano, uma  programação que se es-
tende durante este mês com atividades durante todos os fins 
de semana para diferentes públicos. Para além da música, 
todas as artes do espetáculo estão representadas bem como 
a arte urbana.
Este é um projeto que tem crescido ao longo dos anos e cujo 
objetivo é celebrar a Juventude, a Arte e a Música.
Este ano Lousada vai acolher uma série de projetos interna-
cionais para a juventude onde se incluem dois campos de tra-
balho, com dezenas de participantes de diversos países.
O cartaz do Festival VILA, que se realiza nos dias 28, 29 e 30,  
continua a ter a preocupação de abranger os mais diversos 
estilos musicais e nesta edição destacam-se os aristas David 
Carreira, Blaya, Dillaz, Mastiksoul, entre outros. 

VILA, LOUSADA ART’S MUSIC FESTIVAL
A abertura do mês Vila está marcada para dia 1, pelas 22h00, 
na Avenida Senhor dos Aflitos,  com as bandas Barananu, 
Inerville e Arcade Nights. No dia seguinte, a Banda de Mu-
sica da ACML promete animar o final de tarde, pelas 18h00, 
no Largo da Feira. O espetáculo “Rei Leão” é a proposta para 
o dia 4, pelas 18h30, no Parque Urbano marcando os 20 anos 
do projeto “Brincando Musicando”, protagonizado pela As-
sociação de Cultura Musical nos jardins-de-infância. No dia 
18, na Casa da Música do Porto realiza-se o concerto "PareSe-
res da Terra", tributo a Rui Veloso.
Entretanto todas as terças feiras há “Música na Rua” pelo 
Conservatório do Vale do Sousa e, às quartas feiras, a partir 
das 21h30,  “Música ao vivo” no Parque Urbano.
No último dia do mês o Closing Vila Party, no Largo do Pe-
lourinho, encerra as atividades do mês. 
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Inserido na programação do VILA, realiza-se de 20 a 22 o primei-
ro Vila Jazz, em estreita colaboração com a Associação de Cultura 
Musical de Lousada.
Esta iniciativa conta com a parceria da Associação  Juvenil LSD 
Bookings e durante dois dias (20 e 21) estão agendados vários 
workshops, de curta duração, para músicos ou estudantes de dife-
rentes instrumentos como bateria, saxofone, piano e contrabaixo.
À noite, nos diferentes bares e espaços públicos, vão realizar-se 
pequenos concertos onde o Jazz assume o lugar de destaque. No 
dia 22, sábado, pelas 21h30, realiza-se  um concerto com a banda 
“Mário Barreto Quarteto”. 

DE 20 A 22

LOUSADA FASHION WEEKEND | SUMMER EDITION
Decorrente das iniciativas de pro-
moção do comércio tradicional e em 
parceria com AR EVENTS, realiza-se 
nos dias 1 e 2 o LOUSADA FASHION 
WEEKEND – Summer Edition. 
Vai ser um fim de semana com a rea-
lização de dois desfiles, sendo um no 
sábado à noite, pelas 21h30, e outro 
pelas 15h00, dirigido aos mais novos, 
inserido no Dia Municipal da Criança.
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Nos dias 22 e 23 realiza-se em Lousada e pela primeira vez na região o Prozis 
Challenge. 
O desafio é transpor vários obstáculos insufláveis gigantes, que deve ser ultra-
passado no menor tempo possível.
Agilidade, resistência, rapidez e estratégia são as chaves para vencer esta compe-
tição com acesso livre e gratuito.
A Avenida do Senhor dos Aflitos é o local de encontro para todos os participantes.

VILA NO TEU BAR | 14 DE JUNHO
A ativação do Festival VILA designada por “VILA no teu Bar” está agendado 
para o dia 14.
Trata-se de uma festa única que ocorre em simultâneo em todos os bares do cen-
tro urbano de Lousada. Uma festa com diferentes temáticas mas que partilha 
um único conceito e muita animação. 
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No dia 10 de abril realizou-se a XIII edição do Sagaz com 
o tema “Chamamos os mestres e os aprendizes para que o 
legado seja perpetuado”. Participaram cerca de 110 alunos 
do 12.º ano dos agrupamentos de escolas Dr. Mário Fonseca, 
Escola Secundária de Lousada e Lousada Oeste. 

ALUNOS DO 12.º ANO PARTICIPAM NO SAGAZ
Para o Vereador da Educação, Dr. António Augusto Silva, 
"faz cada vez mais sentido dar continuidade a este projeto que 
Lousada desenvolve há diversos anos. O facto de vivermos 
numa sociedade altamente competitiva torna cada vez mais 
importante o apoio de profissionais experientes junto dos 
mais novos, nomeadamente quando se trata de investir em 
carreiras profissionais".
Ideia semelhante tem a Vereadora da Juventude, Dra. 
Cristina Moreira, que salientou que "o Sagaz potencia as ca-
pacidades, competências e conhecimentos que cada um dos 
jovens selecionados tem e que podem ser desenvolvidas atra-
vés dos mentores que são profissionais de sucesso disponíveis 
para acompanhar o percurso académico e ou laboral".
Existe, em Lousada, uma comunidade Sagaz com cerca de 
200 elementos, entre Mestres e Aprendizes.

A autarquia em colaboração com a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens promoveu, durante o mês de abril, 
um conjunto de atividades destinada à população, que teve 
como mote “Mês de Prevenção dos Maus-Tratos na Infância”.
“Serei o que me deres… que seja amor” foi o lema adotado 
para as diversas ações onde se inclui a oferta de livros de ati-
vidades para os mais novos e ainda ações de formações para 
docentes. “Lousada com amor” foi a ação que mobilizou as 
juntas de freguesia, lojas comerciais com o hastear da Ban-
deira Azul. A Feira do Brinquedo Experiente foi outra das 
iniciativas, que decorreu na Associação Social Recreativa e 
Cultural ao Encontro das Raízes, onde as crianças tiveram a 
oportunidade de trocar brinquedos.
No dia 30 de abril foi construído um Laço Azul Humano, na 
escadaria do Edifício dos Paços do Concelho, com a finalida-
de de sensibilizar a população para esta temática. Juntaram-
-se a esta iniciativa os agrupamentos de escolas do concelho 
que, nas suas sedes, também formaram o Laço Azul com a 
participação da comunidade escolar. 

PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA
As ações prolongaram-se e no dia 19 de maio realizou-se a 
caminhada “Coração em ação – uma boa família faz bem ao 
coração!”, organizada pela Farmácia Fonseca. A receita an-
gariada nesta iniciativa reverteu para as atividades desen-
volvidas pela CPCJ de Lousada.
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Os alunos que frequentam o 9.º ano em 
estabelecimentos de ensino do conce-
lho tiveram a oportunidade de partici-
par na 8.ª edição do “Aprendiz por 1 dia”, 
um projeto de orientação escolar no 
âmbito do “Orienta-te e Segue” do Pro-
grama DICAS.
Estes jovens, durante um dia, puderam 
acompanhar um profissional nas suas 
funções e participar nas tarefas quo-
tidianas, permitindo o contacto com o 
mundo real do trabalho numa área que 
vá de encontro às suas preferências. 
Participaram 350 alunos, em 84 áreas 
profissionais, em dezenas de entidades e 
instituições, entre 11 e 18 de abril.
Nesta edição manteve-se a procura ele-
vada em áreas como medicina, veteri-
nária, informática, direito, gestão de em-
presas, farmácia e forças de segurança. 
Verificou-se ainda um aumento de so-
licitações em áreas técnicas como cana-
lizador, carpinteiro, eletricista e auxiliar 
ação médica. 
O “Aprendiz por 1 dia” é um projeto de 
orientação vocacional criado pelo Mu-
nicípio e dirigido aos alunos do 9º ano 
de escolaridade, cujo objetivo passa pela 
redução do abandono precoce da escola-
ridade mínima obrigatória e orientação 
vocacional.
Este projeto insere-se no Programa DI-
CAS (Diversidade, Inclusão, Complexi-
dade, Autonomia e Solidariedade) e é 
composto pelo “Orienta-te e Segue”, pelo 
Pré-SEA e pelo SEA (Sinalização, Enca-
minhamento e Acompanhamento).

350 ALUNOS NO “APRENDIZ POR 1 DIA”
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UM JOGO PARA APRENDER MATEMÁTICA E PATRIMÓNIO

OFICINAS DE TEATRO PARA ALUNOS DO 3.º CICLO
O início do 3.º período marcou o arranque das Oficinas de 
Teatro nas escolas, dirigidas aos alunos do 3.º ciclo. Assim 
cerca de 60 alunos dos diferentes Agrupamentos parti-
cipam nesta atividade dramática que termina com uma 
apresentação final do trabalho desenvolvido.
A Oficina de Teatro introduz os alunos na aprendizagem 
da linguagem teatral e simultaneamente proporciona for-
mas e meios expressivos para explorar conteúdos e temas 
de aprendizagem que podem estar articulados com outras 
disciplinas do currículo escolar.
Esta atividade insere-se no Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar do Município em parceria 
com a CIM Tâmega e Sousa, financiado pelo Norte 2020.
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No dia 12 de abril, realizou-se a apresentação e entrega às 
educadoras de infância do concelho do Prémat, que integra 
jogos e atividades destinadas aos mais pequenos.  
A principal finalidade é estimular um pensamento lógico e 
dedutível seguindo as orientações curriculares para a edu-
cação pré-escolar. 
O Prémat é constituído por blocos lógicos, que permitem 
desenvolver competências ao nível dos números e opera-
ções, bem como a organização e tratamento de dados.

Trata-se de um jogo de tabuleiro com referências a monu-
mentos e outros aspetos do concelho que permite desen-
volver as competências ligadas a geometria e medida e por 
"cartões de magia matemática", que estimulam o gosto, inte-
resse e curiosidade pela matemática.
Esta atividade insere-se no Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar do Município em parceria 
com a CIM Tâmega e Sousa, financiado pelo Norte 2020.
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No dia 9 de maio assinalou-se o Dia da Europa com a Fina-
líssima das Olimpíadas, promovida pela autarquia, e com a 
conferência “Europa e os Direitos Humanos”, que decorreu 
no Centro de Interpretação do Românico.
As XV Olimpíadas da Europa (OE) envolveram mais de 250 
alunos das escolas da região e a Finalíssima premiou os três 
melhores classificados: Diana Nunes, do Externato de Vila 
Meã, Flávia Silva, da Escola Secundária de Penafiel e Cris-
tiano Silva, da Escola Secundária de Felgueiras.
Com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Justi-
ça, Dra. Helena Ribeiro, a Conferência abordou a temática 
da exposição patente no CIR e a importância da Declaração 
dos Direitos Humanos e das conquistas conseguidas. 
A Secretária de Estado deixou uma mensagem especial 
para os jovens presentes ao apelar à tolerância e respeito 

MUNICÍPIO COMEMORA O DIA DA EUROPA
pelos povos mais desfavorecidos, em particular os emi-
grantes não “enveredando por nacionalismos exacerbados, 
nem discursos de ódio dirigidos aos mais fracos”.

No dia 7 de maio, foram conhecidos os 140 doces no-
meados no âmbito do concurso nacional  - 7 Maravilhas 
Doces. De Lousada, o Leite-Creme e o Sarrabulho Doce 
participam na competição depois de terem vencido duas 
eliminatórias. 
De acordo com a Vereadora do Turismo, Dra. Cristina Mo-
reira “o Município decidiu candidatar, os Beijinhos de Amor 
e o Leite-creme e o Sarrabulho Doce foi apresentado pela 
Confraria. Esta iniciativa é uma mais-valia importante para 
a promoção e divulgação dos melhores produtos de Lousa-
da, não só pela sua qualidade e excelência, mas também pela 
sua importância, para a identidade e história do concelho”.
De acordo com a organização foram recebidas 907 can-
didaturas, num envolvimento sem precedentes de todo o 
país. 
Estes 140 doces vão ser votados pelo público, em progra-
mas da RTP nos meses de julho e agosto, sendo apurados 
14 candidatos que vão participar na Gala Finalíssima, a 
realizar a 7 de setembro.

LEITE-CREME E SARRABULHO DOCE NOMEADOS
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Decorrem as obras de reabilitação e conservação do edifício 
da Biblioteca Municipal, num investimento aproximado de 
170 mil euros, financiado através do programa FEDER.
A conclusão da intervenção está prevista para dezembro 
deste ano e, de momento, as instalações encontram-se en-
cerradas ao público.
Estas obras tem como objetivo a reabilitação e conservação 

OBRAS DE REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Desde fevereiro decorrem as obras de melhoramento do Centro Ur-
bano da Vila da Senhora Aparecida, com uma intervenção inicial na 
requalificação do espaço público da Avenida do Santuário e da Ave-
nida do Alto do Fogo. Esta empreitada representa um investimento 
aproximado de 570 mil euros, comparticipada pelo Norte 2020.
Esta intervenção tem como finalidade a melhoria nos passeios e no 
respetivo estacionamento tornando esta zona central mais apelativa.
A conclusão está prevista para o segundo semestre do ano, seguindo-
-se uma intervenção no Largo da Feira.

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA VILA DE APARECIDA

do edifício, devido à antiguidade da infraestrutura. Vão 
ser efetuadas intervenções na cobertura, revestimentos, 
paredes, envolvente exterior, substituição de caixilharias e 
trabalhos de reabilitação interiores. 
Esta intervenção vai propiciar aos utilizadores melhores 
condições de acesso e numa das salas vai ser instalado o Nú-
cleo de Imprensa do Museu Nacional da Imprensa.
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Está praticamente concluído o processo participativo para 
a criação da Paisagem Protegida do Sousa Superior. Nos úl-
timos meses realizaram-se sessões participativas nas oito 
freguesias abrangidas pela área a classificar, ao longo do 
Rio Sousa, no concelho de Lousada. 
O processo foi apresentado ao executivo camarário, aos 
partidos políticos, e aos presidentes de junta de freguesia, 
tendo contado ainda com várias reuniões técnicas de tra-
balho antes de ser publicamente apresentado na Biblioteca 
Municipal, a 29 de março. 
Posteriormente, nas freguesias do Torno e Pias, a comuni-
dade foi chamada a participar na elaboração do diagnósti-
co dos desafios e oportunidades do território. Em Vilar do 
Torno e Caíde de Rei respondeu-se ao desafio de construir 
a visão futura para o território. Em Macieira e Meinedo, os 

PAISAGEM PROTEGIDA DO SOUSA SUPERIOR
lousadenses puderam apresentar propostas para a opera-
cionalização da gestão da futura paisagem protegida. Por 
fim, Aveleda e São Miguel, Cernadelo e Santa Margarida 
receberam as sessões que se debruçaram sobre as ações ex-
perimentais a realizar durante este mês. 
De acordo com o Vereador do Ambiente, Dr. Manuel Nu-
nes, “este foi um exercício de democracia e cidadania sem pre-
cedentes no concelho, que, até ao momento, envolveu a parti-
cipação direta de cerca de 600 pessoas. A autarquia agradece 
o ativo envolvimento das juntas de freguesia e dos munícipes 
na elaboração de uma proposta de Plano de gestão e de Regu-
lamento para a Paisagem Protegida”.
A proposta vai ser submetida às autoridades competentes, es-
tando prevista, para o próximo ano, a primeira área classifica-
da no concelho para a proteção da natureza e da cultura local.
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O projeto Lousada Guarda Rios pretende envolver a comu-
nidade na vigilância e no cuidado dos nossos rios e ribeiras, 
recursos naturais fundamentais para a saúde e qualidade 
de vida de todos.
Já se encontra concluída a primeira fase de caracteriza-
ção dos rios e ribeiras do concelho, tendo sido detetados e 
descritos os principais problemas ambientais encontrados. 
Foram caracterizados 11 cursos de água, perfazendo um to-
tal de 52 km de extensão e os problemas registados vão ser 
gradualmente corrigidos.

PROJETO LOUSADA GUARDA RIOS PROCURA VOLUNTÁRIOS
A prioridade é manter a vigilância dos rios e o convite é lan-
çado a todos para participarem no projeto e ser Guarda-Rios. 
Até ao momento estiveram envolvidos cerca de 300 volun-
tários em ações de limpeza e melhoramento ambiental. 
Qualquer interessado pode colaborar adotando um troço 
de 250 metros ou participando nas ações de voluntariado. 
Para mais informações consultar: www.cm-lousada.pt/pt/
lousadaguardarios ou através do email:
biolousada@cm-lousada.pt
Todos podemos ser guarda RIOS!

LOUSADA GUARDA RIOS EM NÚMEROS

11 Cursos de água (52 km) caracterizados
127 troços de 250 metros disponibilizados
para adoção por voluntários
35 troços de 250 metros adotados 
92 troços de 250 metros ainda disponíveis para adoção
3000 litros de lixo recolhido 
2 km de margens a necessitar de plantação
Cerca de 300 voluntários envolvidos


