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PROMETE ANIMAR O CONCELHO

A celebração da época natalícia é um dos momentos altos 
do ano. Apesar das limitações decorrentes da pandemia 
foram delineadas estratégias para assinalar o Natal. 
A iluminação e o som ambiente vão ser uma contante nas 
ruas e o Concurso de Montras, que vai na 26.ª edição, volta 
a realizar-se
O Vila Market, que se assume como o stock off proveniente 
do comércio tradicional, está marcado para os dias 4, 5 e 6 
deste mês. 
O Mercado de Natal vai-se realizar ao ar livre, na Praça 
das Pocinhas. Entre os dias 11 e 13, o artesanato vai estar 
destaque e de 18 a 23 vai ser possível adquirir produtos 
locais, como hortícolas e frutas, vinhos e licores, compotas, 

queijos, entre outros.
O Pai Natal vai passar em Lousada no dia 20, domingo, 
inserido na “Viagem do Pai Natal”. Esta atividade 
termina no recinto do Mercado de Natal, contando com a 
colaboração dos Bombeiros Voluntários de Lousada.
Lousada Bebé Natal é a iniciativa que se segue, mas 
também em moldes diferentes dos habituais. As crianças 
que nasceram em 2020 vão ser homenageadas, mas 
numa cerimónia com marcação prévia para que sejam 
entregues os vales de oferta. A iniciativa vai decorrer nos 
dias 27 de dezembro e 3 de janeiro e as inscrições devem 
ser efetuadas em www.cm-lousada.pt/p/bebenatal.
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O Município de Lousada promove um conjunto de ativi-
dades de Natal com o intuito de sensibilizar o consumidor 
a efetuar as suas compras no comércio local, onde existe 
uma oferta diversificada e adequada a todos os gostos e ne-
cessidades.
Este ano, a autarquia promove a campanha “Cheque Prenda 
Lousada Natal”, que tem como objetivo dinamizar o comér-
cio local e apoiar as Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social (IPSS) e os Bombeiros Voluntários de Lousada.
Os “Cheque Prenda Lousada Natal” podem ser adquiridos 
nos Bombeiros Voluntários de Lousada e nas IPSS´s, legal-
mente constituídas no concelho, durante a época natalícia
e depois podem ser trocados nas lojas do comércio tradicio-
nal até final de janeiro do próximo ano.
Assim, este ano só é necessário definir o valor da prenda 

que pretende oferecer, que pode ser 10€, 20€ ou 50€, e 
quem recebe pode trocar pelo que entender no comércio 
de Lousada.
Através da aquisição direta dos “Cheque Prenda” junto des-
tas instituições locais, 10% do valor global da receita das 
vendas reverte, em forma de donativo, para as mesmas, 
sendo o respetivo valor transferido pelas lojas aderentes 
após o desconto dos vales em compras.
Para quem quer oferecer o “Cheque Prenda Lousada Natal” 
garante que o dinheiro investido vai circular no comércio 
local, junto das lojas aderentes.
Este é um claro incentivo ao consumo direto no comércio 
local, garantido que o eventual dinheiro gasto pelas famí-
lias durante a quadra natalícia fica em Lousada e ainda 
pode beneficiar instituições locais.
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1.º ESPAÇO MUSEOLÓGICO DO CONCELHO
No dia 23 de outubro foi inaugurado o Núcleo de Imprensa 
de Lousada, espaço museológico que tem por missão expor, 
recuperar e valorizar o património da indústria tipográfica 
e da imprensa local e regional, assim como promover ativi-
dades de serviço educativo e mediação cultural. O Núcleo 
está instalado no edifício da Biblioteca Municipal e consti-
tui o primeiro espaço museológico desenvolvido no conce-
lho de Lousada.
O Núcleo de Imprensa de Lousada resulta da parceria da 
autarquia com o Museu Nacional da Imprensa e apresenta 
um valioso espólio balizado entre os séculos XIX e XX. Os 
conteúdos e os materiais expostos desenvolvem uma nar-
rativa histórica que dá a conhecer a indústria tipográfica 
desde a invenção da Imprensa até aos últimos avanços tec-
nológicos de meados do século XX. A exposição está orga-
nizada de forma a transmitir o processo de produção e a 
organização de uma tipografia, contemplando as áreas da 
fundição, composição, impressão e encadernação.
O NIL (Núcleo de Imprensa de Lousada) conta, ainda, com 
uma área dedicada ao serviço educativo, oficinas pedagógi-
cas e lúdicas, conferências, tornando o espaço polivalente.
Foi ainda inaugurada a exposição temporária “Gutenberg 
no Cartoon Internacional – rir para ver melhor”, a qual es-
teve patente até ao final de novembro.
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São profissionais Lousadenses que dão a cara na nova campanha de sensibi-
lização que o Município está a desenvolver. 
As pessoas que aparecem representadas nos outdoors são reconhecidos pelo 
seu trabalho em áreas que passam pelo ensino, como é o caso do professor 
José Luís Gonçalves, e pelo serviço prestado pela corporação dos Bombeiros 
Voluntários, por Paulo Moreira. Em representação das forças de segurança, 
nomeadamente a GNR, o agente Vítor Ribeiro e na área da saúde é a enfer-
meira Lucília Moura. 
A mensagem que se pretende difundir é para que toda a população “Use 
máscara”, protegendo-se a si próprio e “a comunidade” Lousadense.

LOUSADA DISTINGUIDA PELA ORDEM DOS PSICÓLOGOS
A Ordem dos Psicólogos Portugueses atribuiu, no dia 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, 94 Selos de “Comunidades 
Pro-Envelhecimento 2020/2021”. O Município de Lousada foi um dos distinguidos, tendo na base o trabalho desenvolvido, 
na resposta às necessidades e interesses da população idosa.
Este título foi atribuído a comunidades que demonstraram preocupação por implementar políticas, programas, planos 
estratégicos e práticas com um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido 
ao longo de todo o ciclo de vida.
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LOUSADA COM CAPACIDADE DE 450 TESTES DIÁRIOS
A funcionar desde o início de abril 
no Complexo Desportivo de Lousada, 
o Centro de Testes Diagnóstico à Co-
vid-19 alargou o horário de funciona-
mento e aumentou a sua capacidade. 
Agora, o Centro funciona de segunda 
a domingo, entre as 9h00 e as 19h00 e, 
por solicitação da autarquia, a capaci-
dade de testagem aumentou em larga 
escala. 
De acordo com a Unilabs está em pre-
paração a abertura de mais uma linha 
de testagem, ficando o Município de 
Lousada servido de quatro centros de 
testagem, centralizados no Comple-
xo Desportivo de Lousada, podendo 

CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO
O Município e as nove farmácias do concelho concertaram 
esforços no sentido de retirar pressão junto dos Centros de 
Saúde no âmbito da Vacinação contra a Gripe para pessoas 
com mais de 65 anos.
Este cenário tornou-se possível pela parceria existente entre 
o Município e a Associação Dignitude, a Associação Nacional 
de Farmácias e as Farmácias aderentes, cujo objetivo passa 

por proteger a população mais vulnerável através da admi-
nistração da Vacina da Gripe nas farmácias Lousadenses.
Em todo este processo, o Município assume 90% do custo 
da vacina e procedimento e a Associação Dignitude res-
ponsabiliza-se pelos restantes 10% do valor.  
Entretanto, o Município tem levado a efeito a campanha 
de que visa proteger os funcionários municipais, GNR e 
Bombeiros Voluntários através da administração da vaci-
na contra a gripe sazonal.
Esta administração, assumida pelo Município, iniciou com 
os militares da GNR de Lousada, seguindo-se os funcioná-
rios municipais e a corporação dos Bombeiros Voluntários 
de Lousada, em articulação com o ACES Tâmega III - Vale 
do Sousa Norte.
Com este plano, previamente articulado e organizado com 
as diversas instituições, pretende-se complementar a vaci-
nação que já decorre junto dos profissionais de saúde, IPSS, 
maiores de 65 anos e população de risco.

atingir um número acima dos 450 
testes diários, o que equivale a quatro 
centros num único espaço.
Em articulação com o ACES Tâmega 
III - Vale do Sousa Norte já é possível 
proceder ao teste diagnóstico na Área 
Dedicada aos Doentes Respiratórios 
(ADR) localizado no Centro de Saúde 
de Meinedo, durante as consultas mé-
dicas e por referenciação interna, sem 
haver a necessidade destes utentes 
terem que aguardar pelo agendamen-
to de teste quando a sua condição de 
saúde é mais urgente. Esta é também 
uma forma de agilizar o processo de 
testagem.
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O SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO VISITA CIR

O Centro de Interpretação do Românico (CIR) recebeu a vi-
sita da Secretária de Estado do Turismo, Dra. Rita Marques, 
no dia 9 de outubro. Estiveram também presentes o Presi-
dente da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
Dr. Luís Pedro Martins, o Presidente da Câmara Municipal 
de Lousada, Dr. Pedro Machado, e o Vereador do Turismo 
Dr. Nélson Oliveira. 
Nesta visita o Presidente da Câmara Municipal de Lousa-
da e a Diretora da Rota do Românico, Dra. Rosário Correia 
Machado, tiveram a oportunidade de destacar o trabalho 

COMPRAR EM LOUSADA TEM MAIS DOIS SORTEIOS
O Município, em colaboração com os comerciantes locais, 
promove até final do ano, a campanha Comprar em Lousada, 
como incentivo ao comércio local.
Quem Comprar em Lousada habilita-se a prémios quinzenais, 
no valor de 500 euros, que são divididos em vales de 250€, 
100€, 75€, 50€ e 25€, que podem ser gastos em compras de 
valor igual ou superior ao sorteado nas lojas aderentes.
Os cupões têm de ser depositados num recetáculo próprio, 
disponibilizado em todas as farmácias do concelho e na Loja 
Interativa de Turismo.
Os dois últimos sorteios realizam-se nos dias 19 e 31 de dezem-
bro e quem efetuar compras, num mínimo de 20 euros, numa 
das 170 lojas aderentes, habilita-se a ser premiado.

desenvolvido no âmbito turístico-cultural, com destaque 
para a investigação científica, conservação do património, 
dinamização cultural, educação patrimonial e promoção 
turística.
A Secretária de Estado do Turismo teve a oportunidade de 
participar numa visita guiada ao CIR, referindo que a Rota 
do Românico é um projeto de referência nacional, eviden-
ciando a qualidade e a abrangência do trabalho desenvol-
vido em prol da valorização turística e patrimonial do seu 
território de influência.
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SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO VISITA CIR
Esta ser implementado o projeto relativo à construção de 
Central de Autocarros em Lousada. 
A infraestrutura vai ficar situada na ligação entre a Rua do 
Picoto e a Praça das Pocinhas, tendo como objetivo propor-
cionar aos passageiros um local de espera e de proteção das 
condições atmosféricas nas entradas e saídas das viaturas, 
sem perturbar a rede viária existente. 
A cobertura, elemento de maior impacto visual, apresenta 
uma área considerável em vidro, garantindo desta forma 
a transparência e a permeabilidade urbana do local. O in-
terior divide-se em três áreas funcionais essenciais, que 
passam pela zona de espera, arrumos e instalação sanitária.
A obra integra a candidatura do PAMUS – Plano de Ação 
de Mobilidade Urbana Sustentável, no âmbito do Progra-
ma Operacional Regional NORTE 2020, financiada pelo 
FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
A conclusão está prevista para o terceiro trimestre do pró-
ximo ano.

CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE AUTOCARROS
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O Município está a implementar um projeto que 
compreende a implementação de um conjunto de medidas 
com vista à redução das perdas físicas no sistema de 
abastecimento de água no concelho.
Estão a ser efetuados estudos relativos à sua otimização, 
setorização da rede, aquisição de equipamentos e 
tecnologia, para medição, controlo e supervisão, gestão de 
pressões e pesquisa ativa de fugas. 
A solução de conceção da operação, “Redução de Perdas 
do Sistema de Abastecimento de Água do Concelho de 
Lousada”, abrange a totalidade do território municipal e 
tem um investimento total que ronda os 715 mil euros.
Esta é uma intervenção que tem como objetivos o reforço 
do conhecimento acerca do funcionamento do sistema de 
abastecimento de água do concelho e sua sustentabilidade 
ambiental e infraestrutural. Assim vai ser contabilizado 
o aumento no índice de qualidade de serviço relativo à 
medição de caudais, às perdas reais de água, ocorrências 
de falhas no abastecimento, reabilitação e avarias em 
condutas.

REDUÇÃO DE PERDAS NO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O projeto está a ser desenvolvido no âmbito de uma 
candidatura ao POSEUR – Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 
financiada pelo FC – Fundo de Coesão, Eixo Prioritário 3. 
Desta forma, são realizados investimentos nos sistemas em 
baixa tendo em vista o controlo e a redução de perdas nos 
sistemas de distribuição e adução de água, designadamente 
em equipamentos para campanhas de deteção de fugas, 
substituição de condutas com perdas elevadas, aquisição 
e instalação de equipamentos de controlo e medição e 
telegestão.
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Este ano, tendo em conta a atual situação, a autarquia e a 
Associação de Futebol Amador de Lousada, juntamente 
com as associações desportivas locais, voltam a organizar 
a Gala do Desporto com um formato diferente.
A 6ª Gala do Desporto – Lousada vai decorrer num for-
mato online, transmitida no facebook da Câmara (fb.com/
cmlousada) no dia 5 deste mês, a partir das 21h00.
Este evento, tem como principal objetivo distinguir e pre-
miar todos aqueles que, ao longo da sua vida e em particu-
lar da época desportiva 2019/2020, tiveram um papel pre-
ponderante no desenvolvimento do Desporto no concelho. 
Este ano vão estar a concurso cinco categorias de prémios. 

6.ª GALA DO DESPORTO ONLINE
A Categoria A (Melhor do Ano) refere-se a prémios indivi-
duais e vai eleger o Atleta (Masculino, Feminino, Desporto 
Adaptado e Revelação), o Dirigente, o Treinador e o Arbitro 
/Juiz.
Os prémios coletivos, enquadram-se na Categoria B, com a 
Associação Desportiva e Equipa do Ano. 
Os Prémios homenagem/distinção inserem-se na Catego-
ria C com distinção de Mérito Desportivo, Prémio Dedica-
ção, Modalidade do Ano, Personalidade Desportiva, Even-
to e Prémio Carreira. Os Campeões e Atletas integrantes 
em seleções nacionais vão ser homenageados. O público 
vai ainda eleger o Best Online”.
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No seguimento do efetuado no final do ano letivo, as Ativi-
dades de Enriquecimento Curriculares adaptaram-se e os 
alunos que se encontram em casa, por isolamento ou doen-
tes, continuam a participar. 
Os professores das Atividades de Enriquecimento Curricu-
lar entram em contacto com o professor titular ou com o 
coordenador da escola de modo a agilizar a continuidade 
do trabalho.
Existem duas alternativas para que os mais novos partici-
pem nestas aulas à distância. Uma delas passa pela dispo-
nibilização de vídeos para que os alunos façam a proposta 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR PARA ALUNOS EM CASA

de atividade em sua casa e a outra opção são as aulas online 
através da plataforma que a escola esteja a utilizar, no ho-
rário habitual da aula em contexto de escola.
Esta colaboração entre a comunidade escolar pretende que 
os alunos não deixem de adquirir as competências propos-
tas, nem deixem de vivenciar novas experiências.
De ressalvar que desde março, o Município entendeu pu-
blicar vídeos com propostas de atividades do Ensino da 
Música, Atividade Física e Desportiva, Natação e Ativida-
des Lúdico Expressivas, para que as planificações fossem 
cumpridas e as competências adquiridas pelos alunos.
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As iniciativas Plantar Lousada estão no terreno há quatro épocas de plan-
tação (outono-inverno) e, tendo nascido com o objetivo de plantar 10 mil 
árvores nativas no concelho, já foram plantadas mais de 50 mil árvores, 
com a ajuda de mais de 5.700 voluntários.
Este inverno volta o Plantar Lousada. As iniciativas regressam no início 
deste mês nos mesmos moldes dos anos anteriores. 
No Plantar Lousada no Natal por cada compra superior a 35€ no comércio 
tradicional e nas grandes superfícies é oferecido um vale que pode ser 
trocado por uma árvore, no EcoCentro.
No Plantar Lousada No Seu Quintal a população é convidada a plantar ár-
vores no quintal, jardim ou terreno, recebendo-as gratuitamente, através 
de um processo de pedido muito simples.
Este ano estão disponíveis para oferecer 20 mil árvores para oferecer. 
Existem espécies novas, adequadas a espaços mais pequenos.
Participe e torne Lousada mais verde.
Mais informação em www.cm-lousada.pt/p/plantarlousada
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O Documentário “Lousada – Reencontro 
com a Natureza” foi duplamente premia-
do no Festival ART&TUR – Festival In-
ternacional de Cinema de Turismo.
Recebeu o Prémio do Júri, na categoria 
“Documentários”, tendo recebido o galar-
dão numa gala que se realizou no dia 23 
de outubro, no Teatro Viriato, em Viseu.
O documentário recebeu ainda o Prémio 
do Público de Melhor Documentário, 
tendo sido a produção mais votada em 
todo o Festival.
O documentário “Lousada – Reencontro 
com a Natureza” é uma produção do Mu-
nicípio de Lousada e da Play Solutions, 
que  foi visto em março na estação tele-
visiva SIC por mais de 700 mil telespeta-
dores.

VOLUNTARIADO JOVEM MELHORA AMBIENTE
À semelhança do que aconteceu em 2019, também este 
ano, entre agosto e novembro, decorreu o programa de vo-
luntariado regular Lousada Ambiente 2020. Este progra-
ma, que resulta de uma parceria do Município de Lousada 
com a Associação BioLiving, contou com o apoio do IPDJ 
- Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. e envol-
veu cerca de três dezenas de jovens, maioritariamente pro-
venientes do concelho de Lousada.
Os voluntariados decorrem sempre às segundas e terças-
-feiras e incidiram em tarefas como a gestão florestal, a lim-
peza de resíduos, o melhoramento ecológico de rios e char-
cos, o controlo de espécies exóticas invasoras, entre outras. 
Nestas atividades, os jovens recebem formação ambiental 
com os técnicos do município e têm ainda oportunidade de 
desenvolver importantes competências transversais de or-
ganização, sociabilização e comunicação.
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A Mata de Vilar tem sido intervencionada com importan-
tes obras de melhoramento. Quando reabrir ao público, o 
que se prevê que aconteça no primeiro trimestre do próxi-
mo ano, a Mata vai ter ao dispor um Centro de Interpreta-
ção, um viveiro pedagógico e um banco de sementes, para 
além de trilhos devidamente assinalados e um aplicativo 
para telemóveis, que vão melhorar a experiência de visita-
ção autónoma.
A Mata vai ter ainda disponível um Serviço Educativo 
orientado para os mais diversos públicos, permitindo a 
sua exploração pedagógica, lúdica e recreativa. O Serviço 
Educativo vai acomodar diversos projetos direcionados aos 
mais novos, como o BioEscola e o Erasmus+ CAREFOREST, 
que pretendem aproximar os jovens da natureza.
Esta floresta, classificada a nível internacional como “de 
Alto Valor de Conservação”, recebeu ainda diversas obras 
de melhoramento ecológico, como o a construção de char-
cos para a vida selvagem, um conjunto de abrigos e hi-
bernáculos para a fauna, o restauro da linha de água que 
estava obstruída, enriquecida com flora nativa e vários mi-
cro-açudes de beneficiação ecológica.
O projeto de requalificação da Mata de Vilar – Vilar Integra 
– foi considerado exemplar pelo Turismo de Portugal, que 
cofinanciou os investimentos no âmbito da Linha de Apoio 
à Sustentabilidade.



16 No ano letivo 2019/2020, e pelo segundo ano consecutivo, 
a autarquia lançou às escolas básicas do concelho o desafio 
de reduzir a sua pegada ecológica, numa iniciativa designa-
da BioEscola 360.
Todos os consumos de água e energia das escolas são con-
tabilizadas e comparadas com a média dos três anos letivos 
anteriores, e as poupanças alcançadas são devolvidas às es-
colas em prémio monetário de valor equivalente. No que 
respeita aos resíduos, contabiliza-se o valor comercial das 
embalagens, papel e vidro separados, tendo em conta o au-
mento das taxas de separação face aos três anos anteriores. 
As três escolas com melhor desempenho ambiental rece-
bem, para além das poupanças conseguidas, um prémio 
monetário de 2000, 1500 e 1000 €, consoante o 1º, 2º e 3º 

VENCEDORES DO DESAFIO BIOESCOLA 360º
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lugar no pódio, respetivamente. Para este prémio contabi-
liza-se, adicionalmente, a participação em oficinas BioEsco-
la, em ações de voluntariado e de cidadania, num incentivo 
global à redução da pegada ambiental da comunidade es-
colar.
No total, mesmo com o período de confinamento não tendo 
sido contabilizado e tratando-se do segundo ano de melho-
ria do desempenho ambiental, as escolas conseguiram uma 
poupança superior a 17 mil euros. Os incentivos monetá-
rios atribuídos pela autarquia totalizam, assim, quase 22 
mil euros.
As escolas vencedoras foram a EB Boavista (Silvares), 1.º 
prémio, a EB1 Estrada do Meio (Macieira), 2.º prémio, e EB1 
de Santo António (Casais), 3.º prémio.


