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DEZEMBRO 2007

“NATAL É NO COMÉRCIO TRADICIONAL”: CONCURSOS, 
DISTRIBUIÇÃO DE PRENDAS, ANIMAÇÃO AO AR LIVRE, 
ILUMINAÇÃO DE RUAS, MÚSICA AMBIENTE, FEIRA DAS 
OITAVAS, DESFILE MOTARD, PASSAGEM DE ANO

ENSEMBLE DE MÚSICA

NOVA PEÇA DA “JANGADA”

EXPOSIÇÕES
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ANIMAÇÃO DE NATAL
Concurso “Montras de Natal”
Prémios entre os compradores no comércio tradicional
Iluminação de ruas - Música ambiente

DIA �

Chegada do pai Natal em charrete, 
acompanhado pelos Reis Magos, 
distribuindo presentes

DIA 2

Insuflável com monitor e animador 
circense, modelando balões

DIA 8

Feira quinzenal
Tarde de Magia pelas ruas
e estabelecimentos

DIA 9

Insuflável com monitor
e animador circense

DIA �5

Insuflável com monitor,
animador e pinturas faciais

DIA �6

Mimos a interagir com os clientes
do comércio tradicional

DE �7 A 2�

Animador presente nas ruas
e estabelecimentos comerciais

DIA 22

Karaoke ao ar livre, apresentado
por Pai Natal e participação
de animador circense

DIA 23

Insuflável com monitor e animadores

Co-organização da ADIEL,
Associação para o Desenvolvimento 
Integrado e Económico de Lousada
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ANIMAÇÃO DE NATAL
DIA 26

Feira das Oitavas
A partir das 14h30: animação “Os Parolos” e Grupo de Bombos de Lodares

Desfile Pai Natal Motard e distribuição
de prendas a crianças carecidas
15h30 – Praça das Pocinhas 
Organização:
Moto Clube de Lousada e Empresa Gémeos Ferreira.
Colaboração da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia

Feira
do Cavalo

Festa de Passagem de Ano
23h00 – Concerto
do Agrupamento Musical Pentágono
24h00 – Sessão de fogo-de-artifício
Praça das Pocinhas

DIA 3�
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MÚSICA

O Orfeão dos Professores de Lousada, 
constituído por professores, educado-
res de infância e seus familiares, as-
sumiu, desde a sua criação, em 1988, a
responsabi l idade acrescida que é
exigida aos seus membros. Música
tradicional portuguesa e a incursão por 
vários trechos clássicos compõem um 
reportório já apresentado em vários
pontos do país, sob a direcção artística
do Maestro Salvador Fernandes.

DIA �

3.º Encontro de Coros de Lousada
Participação do Coral da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso, Grupo Coral Kyrios (Gondomar)
e Orfeão dos Professores de Lousada
21h30 - Auditório Municipal

O Coral da Misericórdia de
Santo Tirso, fundado em Ou-
 t ub ro  de  1998 ,  e  sempre
dirigido pelo Prof. José Manuel 
Pinheiro, interpreta vários gé-
neros musicais que vão da
música erudita aos espirituais 
negros, passando pela música 
popular de vários países.
Inserido no projecto “Ensemble 
Vocal Pró Música”, percorreu
vários lugares no Norte do País.
Efectuou, também, concertos
em muitos outros pontos do
país e em Espanha.

O Grupo Coral Kyrios foi fundado em 1988 na Comunidade dos Padres
Capuchinhos de Gondomar e constituiu-se em associação em 2002, con-
tando actualmente com 73 elementos.
Tem a seu cargo a animação da Eucaristia de sábado na Igreja dos
Capuchinhos de Gondomar. Participa também em casamentos e noutras
cerimónias e eventos em diversas localidades do país. 
Tem como organista Susana Monteiro, sendo a direcção musical do Prof.
Filipe Fernandes.
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MÚSICA

Concerto do Conservatório
Vale do Sousa
(2.ª parte)
21h30 – Auditório Municipal

DIA 7

Concerto do Ensemble Terras do Sousa,
no âmbito dos Encontros de Música 
Terras do Sousa
21h30 – Auditório Municipal

DIA �2

Concerto do Conservatório Vale do Sousa (1.ª parte) - 18h00 – Auditório Municipal

DIA �5
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TEATRO

António José Pinto Monteiro faz-se à
vida através da mais fina ladroagem, 
ocupado superiormente com obter, sem 
esforço, o bom dinheiro alheio. Falsá-
rio de alta qualidade, dotado de rara 
lábia, as suas artes cedo se notaram, 
distinguindo-o da humildade que ca-
racterizava a sua família.
Mandado para o Brasil aos 11 anos, por 
um beneditino que acreditava assim
poder compor as suas naturais tendên-
cias para os actos criminosos, acaba por
se tornar num activo malandro, imis-

DIA 8

“Os Filhos do Esfolador”, pela Companhia de Teatro Jangada,
baseado na obra “O Cego de Landim”, de Camilo Castelo Branco
21h30 – Auditório Municipal

Autor: Camilo Castelo Branco
Adaptação: Valter Hugo Mãe Dramaturgia e Encenação: Joaquim Nicolau
Assistente de Encenação: Vanessa Oliveira
Elenco: Faria Martins, Luiz Oliveira, Patrícia Ferreira,
Vânia Pereira e Xico Alves
Arranjos Musicais: Bel Viana
Figurinos: Cláudia Ribeiro
Cenografia e Adereços: Jangada teatro
Elementos cenográficos: Nuno Tomás
Desenho de luz: Joaquim Nicolau e Nuno Tomás
Operador de Luz e Som: Nuno Tomás

“Natal ou Limpeza de Consciência 2: O Retorno do Guna”,
pela Nova Oficina de Teatro e Coral de Lousada. 
Encenação: Capitolina Oliveira
21h30 – Auditório Municipal
A nova Oficina de Teatro e Coral de Lousada faz saber, em primei-
ra-mão, que o Guna que fazia serviço, há dois anos, na época de 
Natal, junto ao Auditório Municipal, voltou.
De seu nome Porfírio Jorge, não se conseguiu apurar até hoje, onde 
nasceu. Sabe-se unicamente que diz ter um fraco por Lousada, o
que faz com que apareça nesta vila de tempos a tempos, escolhen-
do para trabalhar, sempre o mesmo local. Sua mãe dedicada, sem-
pre o acompanha, completando assim a dupla imbatível em vendas 
de artigos subtraídos, multiplicando as ocasiões de barafunda, 
dividindo com os lousadenses as coscuvilhices sobre as figuras 
proeminentes da actualidade e adicionando algumas gargalhadas 
às noites que se avizinhavam de invernia.
Por tudo o que acabamos de relatar, mais o que deixamos para 
descobrirem, vos convidamos a não perderem os encontros fantás-

cuído na política, na maçonaria e agin-
do mesmo contra o imperador.
Por desgraça, tocaram-lhe as chicotadas 
de um militar imperialista, que, no bulí-
cio do açoite, acabaram por cegá-lo.
Imerso nas mais profundas trevas, nem 
por isso se redime, muito pelo contrário, 
desenvolvendo uma trafulhice que tem 
tanto de competente quanto de caricato.
Regressado a Portugal, a Landim, de 
onde era natural, muito fausto lhe as-
sistia, sobretudo à mesa, e fama disso
e de grande esperteza e de muito

mais. O Cego de Landim torna-se ho-
 mem de grande história, e mais ain-
da quando cai em desgraça, vítima
de oportunistas e ladrões que, como 
ele, nunca hesitariam uma boa pos-
tura para enriquecer sem esforço. Vi-
rado o feitiço contar o feiticeiro, An-
tónio José Pinto Monteiro morre pra-
ticamente na miséria.
Género artístico: Tragicomédia
Classificação: M/ 12 anos
Duração: 90 minutos,
com intervalo de 10 minutos

DIA 29

ticos que a Nova Oficina vai patrocinar, entre o Guna, seu protegido 
e várias personalidades que fizeram questão de serem interpeladas 
pelo Porfírio Jorge, novamente nesta quadra natalícia, para que 
pudessem limpar sua consciência.
Venham e através da energia que fluirá na sala, e de uma oração bem
especial que ele vos ensinará, aproveitem também para fazer vossa 
própria limpeza, sorrindo ou chorando, para que possam passar a 
noite de Natal em paz connosco, convosco e com o Mundo! 
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EXPOSIÇÕES

Pintura
de Rosário 
Teixeira

ATÉ DIA 7

DE � A ��

DE �5 A 3�

DE 3 A 28

Exposição multimédia sobre Charles 
Dickens. 9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
(excepto fins-de-semana)
Biblioteca Municipal

Numa bela sala de jantar mobila-
da à moda antiga e mais com o
conforto de outrora do que as leis
da elegância moderna, duas da-
mas, sentadas a uma mesa bem 
servida, almoçava. In “Oliver Twist”

DE 3 A 28

Exposição de Presépios,
Coleccionadores e Artesãos 
9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
(excepto fins-de-semana)
Átrio da Biblioteca Municipal

DE �5 A 22

Artesanato (Arte Floral, Bordados
e Malas) de Georgina Costa
9h00-12h30 / 14h00-17h30 (excepto 
fins-de-semana). Inauguração às 
16h00 – Galeria do Espaço AJE

DE �5 A 28

Colectiva de arte de António de Sousa 
Ribeiro, Carla Alexandra Rodrigues Dias, 
Carlos Alberto Barbosa Rios, Emília 
Augusta Rustam de Lemos Bentes, 
Fernando Jorge Nunes Ribeiro, Joaquim 
Carlos Brandão Silva, José Roberto da 
Silva Ferreira, Maria Luísa Dias Ferreira 
Pereira Ribeiro Pinheiro, Rosa Maria 
Pacheco de Vasconcelos Moreira. 
9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
(excepto fins-de-semana).
Inauguração às 16h00 - Sala de
Exposições da Biblioteca Municipal

DE 26 A 29

“Imagens do nosso futebol”, Fotografia 
de Rodrigo Fernandes, comemorativa 
do 59.º aniversário da Associação Des-
portiva de Lousada.
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Galeria do Espaço AJE 

9h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
(excepto fins-de-semana)
Biblioteca Municipal

Laura Delplanque Cardoso,
nascida em Paris, reside em

“Redesenhar”, Pintura de Laura Delplanque Cardoso
9h00 - 12h30 - 14h00 - 17h30
(excepto fins-de-semana)
Átrio do Espaço AJE - Inauguração às 16h00

“Gótica”:
Fotografia
e acessórios
de Tiago Alves 
sobre
o movimento 
gótico, integrada 
nas actividades
do Ano Europeu

para a Igualdade de Oportunidades 
para Todos. Patrocínio do Stúdio 
Clássico e José Rui Jóias.
9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
(excepto fins-de-semana)
Galeria do Espaço AJE. Inauguração
às 16h00

Vilar do Torno. Professora do 2.º ciclo, variante de
Educação Visual e Tecnológica, possui uma vasta
experiência e formação em vídeo e fotografia, teatro
e artes plásticas, modelismo, arte floral, decora-
ção de interiores e artes plásticas. Foi na transição 
para o novo milénio que começou a dedicar-se à 
pintura, criando o seu próprio estilo. Já expôs em 
Cascais, Sintra e Nazaré.
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QUINTAS-FEIRAS

A todos um bom Natal!
Ateliê de elaboração
de postais de boas festas

BIBLIOTECA
agenda cultural    dezembro 2007

ATÉ DIA �9

A minha árvore de Natal
elaboração de uma árvore
de Natal (mediante inscrição.
Para crianças dos 8 aos 14 anos)

A ler é que a gente se entende
O livro em destaque

DIA 2�
SEXTAS-FEIRAS

Hora de Jogar – maratona de jogos
de mesa, lógica e cultura geral
(mediante inscrição.
Para crianças dos 8 aos 14 anos)

Sala Infanto-Juvenil Mello Lapa
Tema do mês: Natal é tradição

Actividades de animação cultural
(tardes 15h30)

TERÇAS-FEIRAS

Ateliê: Dar cor ao Natal

QUARTAS-FEIRAS

Ateliê: Assim se faz o presépio

HORAS DO CONTO

“No Estábulo”, teatro de fantoches
para alunos do 2.º ao 4.º anos
de escolaridade

“A oficina do Pai Natal”,
projecção para crianças
dos jardins-de-infância
e do 1.º ano de escolaridade

Sala José Dias
Tema do mês:
Dizer Não
à Sida
(no âmbito
do Dia Mundial
da SIDA)

“Há livros preciosos que ninguém lê”: 
(D)eficientes, no âmbito
do Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência
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LIVROS

A história desta Casa funda as suas raízes
em plena Idade Média quando o Casal do 
Carregal foi adquirido por compra pelo prior 
do Mosteiro de Vilela no ano de 1207. Des-
de então não terá saído mais da posse desta 
instituição eclesiástica, sendo continuada-
mente e ao longo de séculos, emprazada 
(arrendada) a sucessivos caseiros, até aos 
meados do século XIX.
Dela procede uma das mais prestigiadas fa-
mílias do Concelho de Lousada e do norte
do país. Muitos dos seus membros ocuparam 
cargos de grande notoriedade no ambiente 
político e social e outros distinguiram-se pe-
las suas atitudes empreendedoras e de ca-
rácter filantrópico.
Hoje em dia, a Quinta da Tapada, para além
de dar continuidade a um projecto industrial
antigo, aposta na preservação do seu patri-
mónio e na sua promoção através do Turis-
mo Rural e da integração na Rota Gourmet.

DIA �5

Lançamento do Livro 
“A Casa do Carregal
e Quinta da Tapada:
800 anos de História”. 
Apresentação
do Dr. Francisco
Ribeiro da Silva,
Professor da Faculdade
de Letras do Porto.
15h00 – Quinta
da Tapada, Casais

DIA �

ENCONTROS

16h00  Concerto de Quarteto
do Conservatório de Música
do Vale do Sousa.
16h30  Apresentação dos novos 
vinhos e espumantes
da Quinta de Lourosa.
17h30  Visita comentada à Adega.
Quinta de Lourosa  Sousela

Cabazes de Natal com produtos Gourmet, ex-libris da nossa terra 
Casa de Juste - Torno 09h30 - 13h00 / 14h00 - 18h30
(de Segunda a Sábado)

Durante todo o ano
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DIA ��

Festa da EB1 de Cristelos
10h00 – Auditório Municipal

Festa dos filhos dos funcionários
da Câmara
14h00 – Auditório Municipal

DIA �5

Festa do jardim-de-infância
da Santa Casa da Misericórdia
15h00 – Auditório Municipal

DIA �6

Festa da Paróquia de Nogueira
14h00 – Auditório Municipal

DIAS 2� E 22

Festa do Externato Senhora do Carmo
21h30 – Auditório Municipal

FESTAS

TÉNIS DE MESA
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão

DIA 6

A.D. Lousada - Cultural das Antas

DIA ��

A.D. Lousada - Guilhabreu

Jogos às 21h30, no Pavilhão Municipal (Sala dos Espelhos)

FUTEBOL

Moreirense – Lousada
Jogo às 15h00 

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão

DIA 2


