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REVISTA MUNICIPAL
Gala do Desporto distinguiu atletas, instituições e modalidades
“Uma História da Educação em Lousada”
Campanha "Adota-me!"
Orçamento Participativo Jovem 2020

AGENDA CULTURAL
Mega Encontro Desportivo
Liga Boccia Sénior 2019/2020
BioLousada: Biodiversidade e Raças Autóctones
Casa das Videiras: Palestra e apresentação de livro

SUPLEMENTO
CRÓNICAS DO MEU JARDIM: Porque é que os domingos sucedem 
aos sábados e as salamandras têm pintas amarelas?

BOLETIM MUNICIPAL

11 JANEIRO
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Lousada ganhou a distinção internacional de ‘Ação Trans-
formativa de 2019’, que distingue cidades ou regiões da 
Europa que implementem iniciativas de transformação 
socioculturais, socioeconómicas e tecnológicas para atingir 
melhores condições de sustentabilidade e qualidade am-
biental.
Este prémio – atribuído por unanimidade do júri - distin-
guiu o trabalho ambiental feito no concelho, tendo sido 
atribuído pela ICLEI – Local Governments for Sustainabi-
lity, pelo País Basco e pela Cidade de Aalborg (Dinamarca), 
com o apoio do Comité Europeu das Regiões e do Banco Eu-
ropeu de Investimento.
O prémio financeiro atribuído é de 10 mil euros ao qual 
acresce o troféu, o título de “Ação Transformativa do Ano 
2019” e ainda o direito a disseminar o trabalho efetuado 
numa apresentação na Mannheim2020, uma conferência 
europeia que reúne as mais importantes partes interessa-
das e decisores em questões de sustentabilidade na Europa.
Eram candidatas cidades com muito maior tradição am-
biental e melhores meios financeiros, designadamente 
Berlim (Alemanha), com um projeto de economia circular, 
e Leuven (Bélgica), com um projeto de coesão ambiental.
O júri destacou o esforço de atuação do Município de Lou-
sada nas várias frentes da sustentabilidade e da qualidade 
ambiental, desde a água e energia, à biodiversidade e edu-
cação ambiental, contando com um enorme envolvimento 
dos mais diversos grupos sociais e etários.

“MUNICÍPIO AMIGO DAS FAMÍLIAS”
As boas práticas sociais do Município foram recentemente 
reconhecidas a nível nacional, e pela segunda vez, com a 
atribuição do galardão “Município Amigo das Famílias”. 
Este prémio atribuído pelo Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis, Associação Portuguesa das 
Famílias Numerosas e a Fundação Millennium BCP reco-
nhece as boas práticas no setor social e apoio às famílias 
implementadas no concelho.

BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS E SOCIAIS PREMIADAS
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Realizou-se no dia 30 de novembro a quinta edição da Gala 
do Desporto de Lousada.
Para o Presidente da Câmara, Dr. Pedro Machado, “o even-
to destina-se a homenagear aqueles que se distinguem, quer 
sejam atletas, dirigentes, treinadores e equipas técnicas. É um 
modo de agradecer a todos os que contribuem para que a prá-
tica do desporto seja possível, nomeadamente os dirigentes 
que dedicam muito do seu tempo em forma de voluntariado 
às associações que representam”. 
O evento é uma organização conjunta do Município e da As-
sociação de Futebol Amador de Lousada (AFAL), contando 
com a colaboração das associações desportivas do concelho.

GALA DO DESPORTO DISTINGUIU ATLETAS, INSTITUIÇÕES E MODALIDADES
Na categoria Homenagem/Distinção o prémio de Mérito 
Desportivo foi atribuído a Manuel Ferreira, dirigente Clu-
be Motard Figueiras, e o prémio Dedicação a Pedro Vali-
nhas, dirigente e treinador AH Lousada. A Modalidade do 
Ano foi o Motocross e o prémio Carreira distinguiu Pedro 
Costa, atleta do CCD Ordem. A Personalidade do Ano foi 
Pedro Tiago, piloto de automobilismo, e o Evento Despor-
tivo do Ano foi atribuído à SS7 WRC Lousada Vodafone 
Rally Portugal.
Foi ainda conhecido o vencedor da votação feita através 
do facebook que distinguiu Gabriel Ferreira, da Patinagem 
Artística LAC Patinagem, com o prémio Best Online.

Manuel Ferreira - Mérito Desportivo Pedro Valinhas - Dedicação

Motocross - Modalidade do Ano Pedro Costa - Carreira

SS7 WRC Lousada Vodafone Rally de Portugal 
Evento do AnoPedro Tiago - Personalidade do Ano Gabriel Ferreira - Best Online
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Foram também agraciados atletas que integram as Seleções 
Nacionais, nas modalidades de Artes Marciais, Atletismo, 
Basquetebol, Futebol, Hóquei em Campo, Parahóquei, Pes-
ca Desportiva, Polo Aquático e Tiro aos Pratos.
Os Prémios Coletivos distinguiram o Clube Automóvel de 
Lousada, como Associação Desportiva do Ano, e a equipa 
de iniciados de futsal CCD Ordem - Equipa do Ano.
No que respeita aos Prémio Individuais a distinção de Atle-
ta Revelação do Ano foi para Ana Teles Nunes, Polo Aquá-
tico Lousada Século XXI, o Dirigente do Ano foi Joaquim 
Pereira, CCD Ordem, e o Treinador - Miguel Moura, Rompe 

Trilhos C. Btt. Manuel Fernandes, na modalidade de hóquei 
em patins, foi distinguido com o prémio Árbitro/Juiz do 
Ano, enquanto Mariana Loureiro, Artes Marciais AAMD-
Cvs foi eleita a Atleta do Ano Feminino e José Pedro Vali-
nhas, Hóquei em Campo AH Lousada, foi o Atleta do Ano 
Masculino. Paulo Leite, da modalidade de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas da Lousavidas, foi eleito Atleta do Ano 
Desporto Adaptado.
A cerimónia contou, pela primeira vez, com a entrega de 
prémios aos Campeões do Desporto Escolar, Campeões In-
dividuais e Coletivos.

CAL - Associação do Ano CCD Ordem - Equipa do Ano Ana Teles - Atleta Revelação

Joaquim Pereira - Dirigente do Ano Miguel Moura - Treinador do Ano Manuel Fernandes - Árbitro/Juiz do Ano

Mariana Loureiro - Atleta do Ano José Pedro Valinhas - Atleta do Ano Paulo Leite - Atleta do Ano Desporto Adaptado
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A Câmara está a promover, pelo segundo ano, uma 
oferta complementar de Iniciação à Programação 
e Robótica para as turmas do 4.º ano, no âmbito 
do enriquecimento curricular, previsto no Plano 
Anual de Atividades Municipais para as Escolas. 
Esta atividade promove a criatividade e o racio-
cínio científico, lógico e matemático disponibili-
zando as ferramentas de programação informáti-
cas simplificadas. Assim, pretende-se que os mais 
novos desenvolvam capacidades transversais ao 
currículo associadas ao pensamento computacio-
nal, aprendizagem de princípios básicos de progra-
mação de forma a aumentar os níveis de literacia 
digital dos alunos.
De acordo com o Coordenador, Dr. Paulo Monteiro, 
“são realizados exercícios práticos sobre pensamento 
computacional, onde são utilizados robôs para con-
cretizar um trajeto mediante instruções fornecidas. 
Os alunos realizam fichas de trabalho sobre algo-
ritmia e exercícios práticos e ainda criam diferentes 
programas, usando ferramentas de programação.”
Durante a Iniciação à Programação e Robótica são 
utilizados computadores portáteis, robôs educa-
cionais equipados com sensores e módulos e ainda 
equipamentos que servem para observar o funcio-
namento de alguns mecanismos automáticos.
Duarte Teixeira, de nove anos, da EB de Nesperei-
ra, considera que “é muito interessante e, entre ou-
tros aspetos, é necessário estar com atenção a ouvir 
as explicações do professor e trabalhar em equipa”. 
Ideia semelhante defende  a Ana Luísa Dias, tam-
bém de nove anos, que afirma “que tudo o que 
aprendemos aqui na sala vai ter muita utilidade no 
percurso escolar”. 
Esta ação insere-se no Plano Integrado e Inovador 
de Combate ao Insucesso Escolar do Município em 
parceria com a CIM Tâmega e Sousa, co-financiado 
pelo Norte 2020.

PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA PARA OS ALUNOS
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No dia 6 de dezembro, foi apresentada a mais recente edição 
da Câmara Municipal intitulada "Uma História da Educação 
em Lousada", de Luís Ângelo Fernandes.
“Inserido no conjunto de atividades que visam celebrar o Ano 
Municipal da Educação, esta obra pretende mostrar a evolução 
do concelho, na área da educação. Desde o avultado investimen-
to em equipamentos até ao conjunto extenso de atividades reali-
zadas a alteração nos números de abandono e insucesso escolar 
ocorridos em Lousada demonstram que a aposta na Educação 
dá os seus frutos e que é para continuar”- palavras do Presi-
dente da Câmara Municipal de Lousada, Dr. Pedro Machado, 
que realçou o trabalho desenvolvido pelo anterior executivo 
municipal.
Com prefácio da escritora e antiga ministra Isabel Alçada, a 
obra reúne o percurso educativo desde o século XVIII à atua-
lidade, permitindo conviver com protagonistas, territórios, 
acontecimentos e programas numa linha cronológica que 
acompanha a progressão da oferta educativa em cada ciclo de 
escolaridade, a nível concelhio e em cada uma das freguesias.
O autor de “Uma História da Educação em Lousada”, Prof. Luís 
Ângelo Fernandes, agradeceu a colaboração e a cedência de 

“UMA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM LOUSADA”

No dia 29 de novembro realizou-se o 1.º Encontro de Pais promovido pela autarquia, 
com a presença do psicólogo Eduardo Sá. 
Foram abordados diferentes temas relacionados com a educação entre eles os dé-
fices de atenção que os mais novos, cada vez mais, apresentam e o tempo que as 
crianças passam na escola. 
Os conselhos para os pais foram surgindo com destaque para a imposição de regras, 
a autonomia para estudarem sozinhos, a não proteção em demasia e ainda a impor-
tância da leitura de histórias aos mais novos.
“Brincar é fundamental, pois as crianças que brincam mais horas são menos agitadas e 
têm mais sucesso educativo” – defendeu o Dr. Eduardo Sá.
De acordo com o Presidente da Câmara, Dr. Pedro Machado, “esta iniciativa é uma 
novidade, direcionada a pais e educadores, inserindo-se nas comemorações do Ano 
Municipal da Educação a par com outras ações destinadas, sobretudo aos mais novos”.
O 2.º Encontro de Pais está agendado para dia 21 de fevereiro, pelas 21h00, no audi-
tório da Escola Secundária de Lousada, com o Dr. Nuno Lobo Antunes.

ENCONTRO DE PAIS COM... EDUARDO SÁ

espólio fotográfico e documental de muitas pessoas que inte-
gram ou integraram a comunidade educativa local. 
“Esta obra dá a conhecer o percurso da educação do concelho 
e do país, onde a importância da educação foi, durante longos 
períodos, descurada. Assim, devem ser homenageados todos 
aqueles que não tiveram a possibilidade de aprender a ler e es-
crever e ainda realçar o trabalho visionário de muitos docentes 
que, perante inúmeras adversidades, prosseguiram a sua tarefa 
de educadores”
A apresentação da obra esteve a cargo do escritor António 
Mota que destacou a experiência do autor como docente e o 
seu conhecimento da história local.
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No dia 6 de dezembro realizou-se a última reunião do 
Conselho Municipal da Juventude do ano 2019.  Com 
a presença dos Vereadores da Juventude, Dr. Nélson 
Oliveira, e da Educação, Dr. António Augusto Silva, fo-
ram analisadas as iniciativas promovidas no Ano Mu-
nicipal da Educação.
Este órgão consultivo tem como missão incentivar a 
participação efetiva dos jovens Lousadenses na cons-
trução de ações e medidas de política de juventude que 
contribuam para a melhoria da qualidade de vida e de-
senvolvimento sustentável do concelho. Conta com 
participação de todas as associações de estudantes do 
concelho, representantes dos vários partidos com as-
sento na assembleia municipal e associações juvenis.

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

No dia 30 de novembro, o Município celebrou o Dia Interna-
cional das Cidades Educadoras, com a realização de um mural 
de Arte Pública, pelos artistas Frederico Draw e Contra, na EB 
Lousada Este.
O mural faz alusão a Malala Yousafzai, jovem paquistanesa, 
Prémio Nobel da Paz em 2014,  que sofreu uma tentativa de 
assassinato devido à sua persistência em frequentar a escola.
Através da adesão a esta rede internacional, o Município de 
Lousada, assume-se como Município educador, desenvolven-
do um trabalho em rede que permite a partilhar de experiên-
cias e  troca de conhecimentos.

MURAL ASSINALA DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS

Decorreu no dia 28 de novembro a apresentação da XII Edição dos Fins de 
Semana Gastronómicos no Porto e Norte de Portugal, promovido pela Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal, em parceria com 78 Municípios da região.
A apresentação teve lugar no Hotel Fernando Horta, em Vila Cova da Lixa, 
Felgueiras e Lousada fez-se representar com o seu prato, Cozido à Portugue-
sa com Arroz de Forno e sobremesa, Leite Creme.
O Fim-de-semana Gastronómico de Lousada está agendado para 20, 21 e 22 
de março, com 14 restaurantes aderentes.

FINS DE SEMANA GASTRONÓMICOS APRESENTADOS
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INICIATIVAS DA SEMANA DIFERENÇA NA IGUALDADE
Entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro decorreram 
ações no âmbito Semana Diferença na Igualdade.
Para assinalar o Dia Internacional da Eliminação da Violência 
contra as Mulheres, realizou-se uma ação de sensibilização para 
os alunos do 7.º ao 12.º ano, com a participação do 2.º Comandan-
te da GNR de Lousada, que abordou a Violência no Namoro.
Para o Vereador da Ação Social, Dr. Nélson Oliveira, “importa 
potenciar programas direcionados para a prevenção primária so-
bre a temática da violência doméstica, maus tratos e igualdade de 
género, junto da comunidade escolar com o intuito de promover a 
capacidade de proteção da própria criança e assim, desenvolver 
competências pessoais e sociais de proteção das mesmas”.
Para comemorar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiên-
cia a ALDAF – Associação Lousadense dos Deficientes, dos seus 
Amigos e Familiares promoveu o Jantar de Natal, no dia 30 de 
novembro.
Depois, no dia 8 de dezembro, a Associação Lousavidas colabo-
rou na organização de um torneio de Basquetebol em Cadei-
ra de Rodas que contou com a participação da nova equipa de 
Lousada. 
O Dia Internacional do Voluntariado foi assinalado, no dia 10, 
com um passeio que juntou cerca de uma centenas de Voluntá-
rios dos movimentos seniores do concelho.
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ANIMAÇÃO E CONVÍVIO NO MAGUSTO SÉNIOR
Realizou-se no dia 8 de novembro, o Magusto Sénior, pro-
movido pela autarquia e envolvendo todos os Movimentos 
do concelho.
Este ano a atividade decorreu na Danceteria Bamboleo 
com castanhas, vinho, sumos e alguns doces a que se jun-
tou a animação musical.
Esta iniciativa tem como finalidade o convívio e solidarieda-
de entre os utentes dos Movimentos Seniores no âmbito do 
Projeto promovido pela Associação de Solidariedade Social 
de Nespereira, em parceria com a Câmara Municipal, co-
financiado pelo Programa de Parcerias para o impacto, do 
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE).
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O Município de Lousada recebeu e coorganizou, nos dias 23 e 24 de novembro, a 3ª 
Conferência Ibérica da Bolota, que contou com cerca de 200 participantes, 13 ora-
dores e seis empresas ligadas ao emergente mercado da bolota. Destaca-se ainda o 
envolvimento de aproximadamente 500 alunos de 12 escolas dos agrupamentos 
Lousada Centro e Lousada Oeste.
O programa da Conferência incluiu palestras sobre o valor nutricional da bolota, o 
seu uso gastronómico desde a pré-história, a gestão do carvalhal com vista à pro-
dução de bolota e outros produtos de grande valor social, ambiental e económico e 
ainda uma visita técnica com caminhada pelos Carvalhais de Fafe, a maior man-
cha de carvalhal da Península Ibérica. 
Os alunos e professores do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria, da Escola 
Secundária de Lousada, confecionaram todas as refeições da conferência, com 
iguarias à base de bolota que valeram os maiores elogios de todos os presentes.

REVISTA LUCANUS N.º3
Durante a Conferência foi apresentada a terceira edição da revista LUCANUS 
– Ambiente e Sociedade. Trata-se da única revista científica editada por um mu-
nicípio, em Portugal. 
A LUCANUS foi novamente apresentada em dezembro, na Casa das Videiras, 
com oferta de um exemplar a todos os presentes. A revista, com edição física 
muito limitada, está inteiramente disponível na página lucanus.cm-lousada.pt

3ª CONFERÊNCIA IBÉRICA SOBRE A BOLOTA
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A Câmara Municipal de Lousada promove a 
adoção responsável de animais de companhia.
Os animais podem ser visitados no canil mu-
nicipal, por marcação, e serão entregues gra-
tuitamente já vacinados, esterilizados e com 
chip de identificação aos novos donos.
Os interessados devem contactar o veteriná-
rio municipal através do telefone 255 820 560, 
sendo depois informados de quando podem 
levar o seu novo amigo para casa.
Esta campanha insere-se nos esforços da au-
tarquia em promover a sensibilização para a 
adoção consciente e responsável ao reduzir os 
custos associados ao processo e, simultanea-
mente, combater o abandono de animais de 
companhia e todos os problemas ambientais, 
sociais e económicos derivados deste flagelo.

ADOTA-ME!
Seremos felizes todos os dias.

GRÁTIS!
Boletim sanitário

Microchip
Vacina Antirrábica

Esterilização
Centro de recolha oficial: 
junto ao Ecocentro (Boim)

Dias úteis 9h>12h
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O Município de Lousada promove a sexta edição do Orça-
mento Participativo Jovem (OPJ), tendo a votação decorri-
do até ao final de dezembro e a divulgação do projeto ven-
cedor está agendada para dia 6 deste mês.
Foram apresentadas 13 propostas entre elas: “Um Passo 
Superior”, “Parque Street Workout”, “Passadiços do Mezio”, 
“Clube House – Complexo Desportivo de Lousada, “Contra 
Campo - Cinema ao ar livre”, “T0 na Escola – a autonomia 
ao acesso de todos”, “Parque Urbano: Lousada mais ousa-
da!”, "Ginástica ao Serviço de Lousada", “Brincar é Aprender 
– Parque Infantil”, “Plano Municipal de Esterilização para 
animais de companhia e abandonados”, “A casa é tua”, “Dar 

13 PROPOSTAS APRESENTADAS PARA O
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 2020

vida aos anos” e “Reciclagem bem feita!” são as denomina-
ções dos projetos.
O principal objetivo passa por envolver a juventude local 
nas decisões que lhes dizem respeito e nos últimos anos 
têm sido muitas as propostas apresentadas, não podendo 
ultrapassar os 30 mil euros, que é o valor inscrito no Orça-
mento Municipal de 2020.
“Tu escolhes o futuro de Lousada” é o ponto de partida para 
que os jovens tenham a oportunidade de inscrever as suas 
ideias e projetos no Orçamento Municipal e nas Grandes 
Opções do Plano com ideias viáveis para serem concreti-
zadas.

orçamento
participativo 
jovem

município de lousada

2020

6 JANEIRO 2020 - 17h00

APRESENTAÇÃO DO PROJETO VENCEDOR


