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REVISTA MUNICIPAL
Mais de 500 alunos participam em rastreios do ColorAdd
Um mês de atividade com mais de 20 mil pessoas no Festival VILA
Mostra de Filmes de Cinema de Animação
Vencedores do Fundo Lousada Sustentável 2019
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Feira de Antiguidades, Colecionismo e Velharias
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BioLousada: Entre a Lua e as Estrelas - Astronomia em Lousada
Programa Municipal de Caminhadas

SUPLEMENTO
ROTA DO ROMÂNICO NO CONCELHO DE LOUSADA:  
A arquitetura pontística no Rio Sousa

BOLETIM MUNICIPAL
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Terminou no dia 6 de julho a 3.ª Liga Boccia Sénior, relativa 
à época 2018/2019, com a participação de 11 movimentos 
seniores com mais de 220 atletas.
Nesta edição sagrou-se vencedora a equipa dos Tubarões, 
do Movimento Sénior de Cristelos, seguida dos Divertidos, 
do mesmo Movimento, e em 3.º lugar os Maiorais, do Movi-
mento Sénior de Lustosa. 
O propósito da Liga passa por possibilitar que, pelo menos 
uma vez por mês, os seniores saiam do local onde está se-
deado o Movimento e tenham um dia diferente de conví-
vio e ainda o fomento da prática desportiva adaptada aos 
menos jovens.
A Liga Boccia Sénior é composta por oito etapas, divididas 
em outros tantos meses, que são disputadas nos vários pavi-
lhões do concelho. Dado o elevado número de participantes 
existem a 1.ª e 2.ª Ligas. No que respeita à 1.ª Liga sobem ao 
pódio os três primeiros classificados, enquanto na 2.ª Liga 
é premiado o melhor classificado de cada uma das quatro 
séries.
A partir dos resultados obtidos na Liga Boccia Sénior são es-
colhidos os melhores jogadores para representarem o Mu-
nicípio em competições de nível regional e nacional.

Autarquia promove aulas de boccia e novos kits
A autarquia assegura as aulas da modalidade boccia que 
são lecionadas por dois professores que acompanham os 
grupos e se deslocam a cada movimento sénior uma vez por 
semana. O tempo de cada aula varia entre 60 a 90 minutos, 
dependendo do número de seniores que a frequentam.
As aulas funcionam nos locais dos Movimentos Seniores, po-
dendo ser nas juntas de freguesia, associações ou IPSS. 
Os Movimentos Seniores de Aveleda e de Caíde de Rei (cria-
dos muito recentemente), apesar de não integrarem as com-
petições da época  que terminou, são também abrangidos 
pelas aulas.
Como são cada vez mais os jogadores a praticar a autarquia 
entregou, em junho, novos kits para a prática da modalida-
de Boccia a todos os movimentos.

LIGA BOCCIA SÉNIOR COM MAIS DE 200 ATLETAS
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Lousada foi o palco, entre os dias 1 e 3 de julho, da competi-
ção nacional de futsal que colocou frente a frente padres de 
várias dioceses. A XIV edição foi organizada pela Diocese 
do Porto, com o apoio da autarquia.
Participaram oito equipas, num total de 120 padres, repre-
sentando várias dioceses. Para além do Porto, que foi a an-
fitriã, participaram também as dioceses de Lamego, Vicen-
tinos Alentejanos, Viseu, Vila Real, Guarda, Braga e Viana 
do Castelo. A diocese de Vila Real foi a vencedora, mas a 
celebração foi feita por todos os padres atletas. 
As comitivas foram recebidas pelo Presidente da Câmara, 
Dr. Pedro Machado, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
que evidenciou o "entusiasmo com que a autarquia recebeu 
a ideia de a Clericus Cup 2019 ser em Lousada. Este é, sem 
dúvida, um evento que passa pela partilha, amizade e proxi-
midade com a comunidade". 
Para o Padre Paulo Godinho, pároco de Boim, Cristelos, Pias 
e Silvares, que esteve na organização deste torneio,  "o ob-
jetivo primordial passa por promover a fraternidade sacer-
dotal, mas também o convívio. Desta forma, unimo-nos em 
nome do gosto pelo desporto, nomeadamente pelo futsal". 

PADRES PARTICIPARAM NA CLERICUS CUP 2019
Na cerimónia de encerramento esteve presente o Bispo da 
Diocese do Porto, D. Manuel Linda, realçando que "estes en-
contros agregam a componente desportiva, cultural e pasto-
ral sendo momentos de evangelização em que a comunidade 
consegue ter uma visão diferente do que é ser Padre". 
Os jogos decorreram no Pavilhão Municipal de Lousada e 
no Pavilhão Desportivo de Meinedo e houve ainda tempo 
para visitar o Centro de Interpretação do Românico.
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O500 ALUNOS PARTICIPAM EM RASTREIOS DO ColorAdd

A Câmara Municipal de Lousada associou-se à ColorAdd 
com a realização de rastreios a mais de 500 alunos do 4.º 
ano das escolas do concelho, incluindo os dois estabeleci-
mentos particulares.
A ColorAdd Social é o nome de uma associação que se de-
dica a promover a integração social de pessoas com dificul-
dade na identificação de cores, em particular as portadoras 
de daltonismo.
De acordo com a Dra. Cristina Moreira, Vereadora da Ação 
Social, "esta é a primeira vez que este estudo é realizado no 
Concelho, sendo uma forma de inclusão social daqueles me-
ninos e meninas que têm daltonismo e que muitas vezes não 
têm o acompanhamento devido e são apontados pelos cole-
gas".  
Das 247 meninas que participaram neste rastreio, 1,2% fo-
ram diagnosticadas com daltonismo e cerca de 29% com 
dificuldade de acuidade visual. Por outro lado, dos 259 me-
ninos, foram diagnosticados com daltonismo cerca de 5,8%, 
e com dificuldade de acuidade visual cerca de 24%.
Na apresentação dos resultados, que teve lugar no dia 2 de 
julho, foram divulgados os dados gerais do concelho e por 
agrupamento de escolas. 
O Vereador da Educação, Dr. António Augusto Silva frisou 
"a importância de todos os envolvidos neste projeto, nomea-
damente dos professores, dos encarregados de educação, das 
óticas envolvidas e da equipa técnica".
O código ColorAdd é universal, transversal e inclusivo, 
tendo sido desenvolvido com base nas três cores primá-
rias, representadas através de três símbolos gráficos que, 
conjugados segundo o conceito básico de adição de cores, 
permitem às pessoas com dificuldade na sua interpretação 
consigam relacionar os símbolos e facilmente identificar 
toda a paleta de cores.
Associaram-se a este evento a Casa dos Óculos, Mais Ópti-
ca, Opticália, Multiopticas e Óptica de Lousada. 
A atividade, que decorreu entre os dias 6 e 10 de maio, inse-
riu-se no âmbito do Ano Municipal da Educação. 
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O VILA, Lousada Art´s Music Festi-
val, onde se inclui o Festival VILA, 
decorreu durante o mês de junho, 
com atividades todos os fins de se-
mana para diferentes públicos. 
Uma das partes mais visíveis deste 
evento foi o Festival VILA que nos 
dias 28, 29 e 30 juntou milhares de 
pessoas no Parque Urbano Dr. Mário 
Fonseca para assistir a concertos. 
Nesta edição, destacaram-se os ar-
tistas David Carreira, Blaya, Dillaz 
e Mastiksoul. De sexta-feira a do-
mingo passaram pelo Festival muito 
perto de 20 mil espetadores, que as-
sistiram também à atuação do pro-
jeto CRAV (Banda Vila Talents), com 
20 jovens músicos Lousadenses, e do 
DJ One Martin´s e DJ Charlex e DJ 
Bruno R.
Para a Vereadora da Juventude, Dra. 
Cristina Moreira, "caminhamos para 
um conceito diferente do que foram as 
primeiras edições do Festival VILA, em 
que há um envolvimento dos agentes 
locais, sobretudo os jovens que criam 
uma sinergia transformando todos os 
eventos tão importantes como os que 
acontecem nos últimos três dias".
A Vereadora da Juventude destacou 
também que "este é um projeto que 
tem crescido ao longo dos anos e cujo 
objetivo é celebrar a juventude, a arte 
e a música, sendo uma forma de pro-
mover Lousada, que é o concelho mais 
jovem de Portugal Continental".

UM MÊS DE ATIVIDADE COM MAIS DE 20 MIL PESSOAS NO FESTIVAL VILA



77

JU
VE

N
TU

DEUM MÊS DE ATIVIDADE COM MAIS DE 20 MIL PESSOAS NO FESTIVAL VILA
A primeira atividade foi o Lousada Fashion Weekend 
– Summer Edition, que decorreu nos dias 1 e 2, com 
dois desfiles de moda. No dia 1, sábado, um desfile de 
moda para adultos onde participaram 11 lojas do co-
mércio tradicional. Já no dia 2, domingo, e incluído no 
programa do Dia Municipal da Criança, realizou-se 
o desfile infantil com a participação de quatro lojas e 
mais de uma centena de crianças.
O espetáculo "Rei Leão" assinalou os 20 anos do pro-
jeto "Brincando Musicando", protagonizado pela As-
sociação de Cultura Musical nos jardins-de-infância, 
com a participação de mais de 700 crianças.
Também a Casa da Música do Porto foi palco para os 
jovens de Lousada, acolhendo o concerto "PareSeres 
da Terra", num tributo a Rui Veloso, com a participa-
ção de aproximadamente mil músicos.
A ativação do Festival VILA teve lugar no dia 14, con-
tou com a participação de 10 bares do centro da Vila. 
A iniciativa, que decorreu em simultâneo, em todos os 
bares, contou com uma equipa de animadores que di-
vulgaram o cartaz do Festival.
Decorreu, pela primeira vez, o Vila Jazz, em colabora-
ção com a Associação de Cultura Musical de Lousada 
e da Associação Juvenil LSD Bookings.
Nos dias 22 e 23 teve lugar, pela primeira vez na região, 
o Prozis Challenge. A Avenida do Senhor dos Aflitos 
foi o local de encontro para mais de 500 participantes.

CAMPO INTERNACIONAL DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

Durante o Vila, em junho, realizou-se, pela primeira vez, Campos Internacionais 
de Trabalho Voluntário do SCI – Service Civil International – Voluntariado 
para a Paz, promovido pela UNESCO e em colaboração com a Associação 
ParaOnde. Participaram cerca de 10 jovens de várias países desde a Sérvia, 
Finlândia, Irlanda, Turquia, Rússia, Hungria, França, México e Alemanha.
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30 NOITES ACÚSTICAS

ALUNA EM 2.º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
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Concertos de música, com estilos, estéticas e roupagens variadas, constituíram 
um cartaz apelativo durante o primeiro semestre deste ano. Foram as designa-
das "Noites Acústicas" que trouxeram Ana Bacalhau, Paulo Gonzo, Capitão Faus-
to, The Legendary Tigerman, Atoa e Dead Combo, lotando sempre o Auditório 
Municipal e entusiasmando as diferentes plateias.
Um conceito de programação iniciado em 2015, que permitiu, mensalmente, de 
janeiro a junho, apreciar as melhores bandas e artistas nacionais, num total já de 
30 concertos de elevada qualidade e cerca de seis mil espectadores que assisti-
ram, entre muitas outras, às atuações de Miguel Araújo, António Zambujo, Jorge 
Palma, Rodrigo Leão, David Fonseca, Blind Zero, HMB, DAMA e The Gift.

Margarida Pinto Nunes, do 4.º ano da Es-
cola Básica de Lustosa, ficou em segundo 
lugar no Concurso Nacional de Leitura.
Para a Margarida, a participação neste con-
curso foi fácil porque "envolvia a escrita e a 
leitura e como eu adoro ler e escrever foram 
apenas desafios que eu superei".
Quando questionada sobre o livro que 
mais gostou, a resposta a resposta é o Diá-
rio de Anne Frank, que leu na Final.  "Para 
além de ser um diário, fala-nos da guerra, 
do holocausto narrado por uma menina 

de apenas treze anos de idade. Apesar das 
grandes dificuldades vividas, nunca perdeu 
a esperança e isso fez-me olhar para a vida 
de outra forma" - acrescentou.
Também a Prof.ª Cristina Pinto, docente da 
Margarida neste ano letivo, fala do seu or-
gulho, acrescentando ser fundamental "o 
gosto pela leitura, à vontade para enfrentar 
um palco, ler um texto com expressividade, 
apresentar uma boa dicção, possuir poder 
de argumentação, uma capacidade discur-
siva e um vocabulário variado".
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O REGRESSO DO ZÉ DO TELHADO
Cerca de dois mil espectadores assis-
tiram na Avenida Senhor dos Aflitos, 
a 5 e 6 de julho, ao memorável teatro 
de rua "Zé do Telhado", numa produ-
ção da Jangada teatro e Trigo Limpo, 
com a participação dos grupos ama-
dores do concelho – Letras Sem Ces-
sar (Sousela), Linha 5 (Caíde), Teatro 
Experimental Magnetense (Meinedo) 
e Vidas em Cena (Pias) –, além da Ban-
da Musical de Lousada, do grupo de 
percussão Lousadarrufar e de várias 
participações individuais.
A excelente qualidade artística, eleva-
da adesão do público e satisfação geral 
por um espetáculo singular e de ple-
no envolvimento comunitário, com 
sucessivos testemunhos de apreço e 
de incentivo, tornaram a iniciativa 
num grande êxito, confirmando, por 
um lado, o acerto e oportunidade da 
iniciativa, e, por outro, a atualidade da 
figura do Zé do Telhado, que, volvidos 
200 anos de nascimento, continua 
bem presente na memória coletiva.
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Realizou-se no passado dia 14 de 
Junho, o arraial dos  Santos Popu-
lares dos Movimentos Seniores, 
no Parque Urbano Dr. Mário Fon-
seca.
Participaram os Movimentos 
Seniores de Aveleda, Caíde, Ma-
cieira, Meinedo, Nespereira, Pias, 
Silvares e Sousela. A noite con-
tou com a animação das marchas 
populares, tasquinhas e ainda a 
atuação pelo grupo local Rompe 
Cordas.

MOVIMENTOS SENIORES FESTEJAM SANTOS POPULARES
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"Do passeio da memória 2018...às atividades do Al-
zheimer" – este foi o tema da atividade realizada no 
dia 14 de junho, no Espaço AJE, em parceria com a As-
sociação Alzheimer Portugal. Da parte da manhã rea-
lizou-se um workshop – "Alterações cognitivas, fun-
cionais e comportamentais", destinado a técnicos que 
trabalham com a população sénior. De tarde decorreu 
uma ação de formação intitulada "Demência e doença 
de Alzheimer", destinada à população em geral.

"DO PASSEIO DA MEMÓRIA 2018...ÀS ATIVIDADES DO ALZHEIMER" 

No passado dia 26 de junho realizaram-se, em Felgueiras, as V Jorna-
das da Saúde em Contextos Educativos, sob o tema "Brincar é Saúde".
Esta iniciativa teve como destinatários os profissionais de saúde do 
ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte, os docentes e não docentes 
dos Agrupamentos/Escolas dos concelhos de Felgueiras, Lousada e 
Paços de Ferreira e técnicos de ação social.
Nas Jornadas foi apresentada a iniciativa Hospital dos Pequeninos 
como exemplo de uma boa prática. O Vereador da Educação, Prof. 
António Augusto, destacou que "a iniciativa pretende desmistificar a 
"bata branca" ao proporcionar um contacto das crianças do pré-escolar 
com a profissão médica e com o ambiente hospitalar de modo descon-
traído".

V JORNADAS DA SAÚDE EM CONTEXTOS EDUCATIVOS 
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A GNR realizou no dia 13 de junho, no Salão Nobre, uma ação de sensibi-
lização no sentido de potenciar a segurança e o sentimento de segurança 
dos turistas. Esta iniciativa visou promover a cooperação entre a GNR e 
as entidades locais com responsabilidades na área do turismo e na promo-
ção da sua segurança. Um dos objetivos primordiais deste projeto é o de 
contribuir para uma melhoria no atendimento, acolhimento e encami-
nhamento dos turistas, bem como para otimizar a sua segurança.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O TURISMO SEGURO

Entre os dias 24 a 28 junho, cerca de 33 alunos, que frequen-
tam o 10.º ano, participaram na iniciativa Férias Ativas. Os 
jovens tiveram a oportunidade de acompanhar um profis-
sional ao longo das suas funções diárias e participar nas ta-
refas quotidianas de um dia de trabalho, permitindo o con-
tacto com o mundo real do mercado de trabalho numa área 
da sua preferência. 
Esta atividade insere-se no Programa DICAS, Projeto "Orien-
ta-te e Segue" que contou com a colaboração de 17 empresas 
locais. 

JOVENS  DO 10.º ANO PARTICIPARAM NAS "FÉRIAS ATIVAS"

No passado dia 21 de junho, no Espaço AJE, realizou-se a iniciativa Tâmega e Sou-
sa Internacionaliza, com várias ações de prospeção de forma a dar a conhecer os 
mercados internacionais estratégicos e as boas práticas existentes. 
O Consórcio ‘Tâmega e Sousa Internacionaliza’ é constituído pela Comunidade In-
termunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa, Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa 
(CETS), Ader-Sousa – Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa, 
Dolmen - Desenvolvimento Local e Regional - CRL e Escola Superior de Tecnolo-
gia e Gestão do Politécnico do Porto  (ESTG) .

AÇÕES DE PROMOÇÃO DO TÂMEGA E SOUSA INTERNACIONALIZA 

Entre os dias 6 a 9 de junho, em Silleda, na Galiza, o Município de Lou-
sada fez-se representar na Feira Internacional de Turismo, em Madrid, 
em colaboração com a Rota do Românico e Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, E.R.. 
Com a finalidade de dar a conhecer o concelho realizaram-se provas com 
produtos locais e realizaram-se reuniões para a captação de operadores. 

CONCELHO DÁ-SE A CONHECER NA TUREXPO – SILLEDA, GALIZA
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Decorreu no dia 24 de junho a Mostra de Filmes de Cinema 
de Animação, no Auditório Municipal. 
Esta iniciativa tem como objetivo exibir os trabalhos reali-
zados no âmbito das Oficinas de Animação promovidas pelo 
Município de Lousada em parceria com a CIM Tâmega e Sou-
sa e coordenadas pelo Dr. Abi Feijó, da Casa Museu de Vilar.
Foram apresentados os filmes: "Tenho Fome", do 8.º ano 
da EB Lousada Este, "A Estrela", do 8.º ano da EB Lousada 

MOSTRA DE FILMES DE CINEMA DE ANIMAÇÃO 
Norte, "O rapaz que vendia jornais", do 5.º ano da EBS Dr. 
Mário Fonseca, "Claramente", do 4.º, 5.º e 6.º anos do Colégio 
S. José de Bairros, "A Reviravolta", do 5.º ano da EB Lousada 
Oeste, "O tempo não para", do 11.º ano da Escola Secundária 
de Lousada, e "Quadrado Vida e Morte", do 6.º ano do 
Externato Senhora do Carmo. 
Todos os filmes abordaram temáticas relacionadas com o 
Ano Municipal da Educação.

INICIATIVA "PEQUENOS DEPUTADOS, GRANDES IDEIAS"
A atividade "Pequenos Deputados, Grandes Ideias", dinami-
zada pela autarquia há vários anos, tem como base a cons-
tituição de uma assembleia com representantes dos alunos 
do 4.º ano, onde podem discutir os problemas do concelho 
que mais os preocupam, colocando questões e dando su-
gestões sobre diversos aspetos do quotidiano com que se 
deparam. 
O grupo de alunos que participou na atividade no dia 8 de 
junho teve como prémio de participação um telescópio e a 
oportunidade de visitar a Assembleia da República. 
Cada escola selecionou um aluno do 4.º ano, que represen-
tou os alunos desse estabelecimento de ensino. O represen-
tante recolheu as ideias e preocupações de todos os colegas, 
com a ajuda do professor.
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Já são conhecidos os projetos que, no próximo ano letivo, 
vão ser apoiados pelo Fundo Lousada Sustentável, com 
prémios monetários a variar entre os 250 e os 1250 euros. 
No 1º ciclo, venceram os projetos "Escola amiga das plantas 
e Agricultores por um ano", coordenados, pelas professo-
ras Manuela Rocha (EB Nespereira) e Filomena Lopes (EB 
Figueiras). Foi atribuída uma menção honrosa ao projeto 
"Reciclar, Reutilizar e Reaproveitar", coordenado pela Pro-
fessora Isabel Brochado (Centro Escolar de Macieira)
No 2º ciclo foram selecionados os projetos" Escola Sustentá-
vel" e "Narrativas de Viagem", liderados pelas docentes Ma-
ria do Céu Belarmino (EB Lousada Centro) e Irene Ferreira 
(AE Lousada Este). Ao projeto com o tema "Recuperação do 
aquário da entrada da escola", coordenado pelo Prof. Hélder 
Cimodera (EBS Lustosa) foi atribuída uma menção honrosa.
"Valorização de resíduos - Economia circular" e "Constru-
ção de uma estufa", coordenados pelas professoras Ana 
Isabel Morais (EB Lousada Centro) e Gracinda Almeida 
(EBS Lustosa) foram os projetos vencedores ao nível do 3º 
ciclo, tendo sido também atribuída uma menção honrosa 
ao tema "Devolver à Terra o que é da Terra" apresentado 
a título individual pelo jovem Rafael Medo (ES Lousada).

VENCEDORES DO FUNDO LOUSADA SUSTENTÁVEL DE 2019
Por fim, a nível universitário, venceram os projetos apre-
sentados por Cláudia Silva (Universidade de Lisboa) e Julia-
na Pereira (Universidade Aberta), intitulados, "Caracteriza-
ção e valorização das Vinhas do Enforcado do Município de 
Lousada" e "Lousada Sem Filtros". Foi ainda atribuída uma 
menção honrosa ao grupo ‘Os Maioriais’, liderado por Rui 
Sousa, pelo tema "Lousada Renovável".
A cerimónia de entrega de prémios terá lugar a 10 de se-
tembro, pelas 14h.

Às segundas e terças-feiras, desde o início de setembro, os 
vários projetos Lousada Ambiente têm recebido dezenas 
de voluntários para ajudar nas tarefas em curso. Apoio nos 
viveiros municipais, no restauro de rios e ribeiras, catalo-
gação de materiais educativos, gestão de resíduos verdes 
e vigilância ambiental são apenas algumas das tarefas já 
realizadas pelos jovens voluntários, que optam por dedicar 

VOLUNTÁRIOS CUIDAM DO AMBIENTE EM LOUSADA
algum do seu tempo de férias a uma causa ambiental.
A iniciativa, que contou com aproximadamente 100 jovens 
inscritos, maioritariamente do concelho de Lousada, é lide-
rada pela Associação BioLiving, em parceria com a equipa 
de Conservação da Natureza e Educação Ambiental da au-
tarquia, e conta com apoio do Instituto Português do Des-
porto e Juventude.
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O programa de educação ambiental integrada BioEscola re-
gistou, no ano letivo que terminou, uma participação muito 
significativa. Mais de 16 mil alunos, desde o pré-escolar ao 
secundário, participaram em mais de 500 atividades peda-
gógicas com mais de 200 professores envolvidos.
O número de participantes é superior ao triplo do que foi re-
gistado em 2017-2018, o ano-piloto do projeto.
O 1.º e 2.º ciclos do ensino básico continuam a ser os níveis 
escolares que mais participam nas atividades do projetos, 
tendo ocorrido neste ano letivo também um incremento 

COM MAIS DE 16MIL PARTICIPANTES
substancial ao nível do pré-escolar, do secundário e do en-
sino especial.
As atividades, que pretendem sempre dar a conhecer e va-
lorizar o património natural local, foram dinamizadas quer 
em sala de aula, quer no exterior, no âmbito de aproximada-
mente 20 disciplinas, tais como Estudo do Meio, Matemáti-
ca, Inglês e Educação Visual e Tecnológica.
O projeto BioEscola foi também selecionado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian para integrar os projetos inovadores 
das Academias do Conhecimento.


