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Os Lousadenses exprimiram a inequívoca vontade de con-
tinuação de uma política de modernidade, transparência e 
boas contas, tendo em vista o desenvolvimento do concelho.
Por isso, prosseguirá o combate à pandemia, continuare-
mos com as estruturas de apoio à saúde pública e a lutar por 
mais equipamentos para cobrir outras zonas do concelho.
Se a habitação será outra prioridade, com soluções mais ade-
quadas para jovens casais e classe média, igualmente a educa-
ção continuará como pilar fundamental de desenvolvimento, 
assumindo também a formação um papel de destaque, no-
meadamente através da Academia de Formação, em fase de 
conclusão, e do Centro de Formação Profissional do Tâmega e 
Sousa, grande conquista para o concelho e a região.
A captação de investimento será intensificada, sobretudo 
pela Área de Acolhimento Empresarial de Caíde de Rei, 
enquanto reforçaremos a proteção social dos mais desfavo-
recidos e a ajuda à criação de creches, lares e estruturas de 
apoio à deficiência.
Existirá uma contínua preocupação com a mobilidade, 
transportes e rede viária, com a proteção e sustentabilidade 

ambiental e com a revitalização da dinâmica cultural, 
desportiva e associativa.

Na simplificação do acesso aos serviços munici-
pais, existe a garantia da generalização dos servi-
ços online e o funcionamento presencial na hora 
do almoço. 
Contamos, como sempre, com a colaboração 
da Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia 
e sociedade civil para um trabalho colaborati-
vo e projetado para o bem comum. 
Neste novo recomeço, continuaremos nor-
teados pela consciência ética, missão de ser-
viço à causa pública e identificação com a 
cidadania solidária. Com a colaboração de 
todos, vamos conseguir!

O Presidente da Câmara Municipal
Pedro Machado

Editorial
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A Tomada de Posse dos Órgãos Autárquicos para o qua-
driénio 2021-2025 realizou-se no dia 16 de outubro, no Sa-
lão Nobre dos Paços do Concelho. 
Nesta cerimónia foram empossados o Presidente da Câ-
mara, Dr. Pedro Machado, e seis vereadores. 
Tomaram posse ainda a Presidente da Assembleia Munici-
pal, Dr.ª Lurdes Castro, e outros 20 membros, tal como, os 
15 Presidentes das Juntas ou Uniões de Freguesias.
No discurso, o Presidente da Câmara destacou que os re-
sultados destas eleições "traduziram uma expressiva e ine-
quívoca vontade dos Lousadenses na continuação de uma 
política de modernidade, rigor e transparência, tendo em 
vista o desenvolvimento do concelho e a melhoria das condi-
ções de vida das populações". 
O Dr. Pedro Machado acrescentou ainda que "se as exigên-
cias já eram elevadas no início do anterior mandato, mais 
se aprofundaram com as demolidoras consequências da 
pandemia, implicando muitas perdas e enormes sacrifícios, 
a que soubemos responder com determinação, coragem e efi-
ciência, dando ao País um notável exemplo de serenidade e 
confiança".
Foram elencados vários projetos a desenvolver em parceria 
com a administração central como novo o centro de saúde na 
zona oeste do concelho e novas instalações que agreguem os 
serviços locais de finanças, conservatória e segurança social.

A desmaterialização de processos em todos os serviços e o 
funcionamento contínuo do atendimento ao público são 
outras das áreas em destaque, bem como a criação de mais 
respostas locais para novos empreendimentos habitacio-
nais.
A aposta na formação esteve em destaque com a entrada 
em funcionamento da Academia de Formação e o projeto 
da construção do Centro de Formação Profissional do Tâ-
mega e Sousa, do Instituto do Emprego e Formação Pro-
fissional, assim como, a captação de investimento com a 
construção da Área de Acolhimento Empresarial de Caíde 
de Rei. 
A proteção social dos mais desfavorecidos, com particular 
ênfase no auxílio às famílias e criação de novos equipa-
mentos sociais é outra das prioridades para o mandato.

Na tomada de posse, a Presidente da Assembleia Municipal, Dr.ª Lurdes 
Castro, realçou que "este deve ser um espaço de debate livre, participativo 
e onde todos possam contribuir com ideias e propostas construtivas".
No seguimento da votação realizada, para a constituição da nova mesa da 
Assembleia Municipal foram eleitos a Dr.ª Lurdes Castro (Presidente), tendo 
como 1.º Secretário José Bernardino Nogueira e 2.º Secretário Rúben Bessa.

Lurdes Castro é a primeira mulher 
Presidente Eleita da Assembleia Municipal
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Manuel Nunes,
Professor e Arqueólogo
Pelouros: Ambiente, Natureza e 
Clima, Cultura, Turismo e Desen-
volvimento Rural (agricultura, flo-
resta e ofícios tradicionais), Obras 
Municipais, Energia, Transportes, 
Mobilidade e Trânsito.
"A incerteza dos tempos findos renovam e impelem a missão 
de guardar e cuidar o que nos é comum a todos, a nossa terra. 
Promover uma gestão do território, em que as vontades e as ne-
cessidades, das mais pequenas às mais decisivas, têm por base 
a intransigente premissa dos valores da natureza, é uma urgên-
cia, tanto quanto um desafio. Cuidarmos bem e in tempore, do 
que nos cabe como herança de paisagem feita de terra, água e 
seres vivos, será enfim, a maior das conquistas a que podere-
mos aspirar enquanto comunidade coesa e justa."

Nelson Oliveira,
Psicólogo Clínico
Pelouros: Ordenamento do Territó-
rio e Urbanismo, Licenciamento de 
Atividades Económicas, Juventude, 
Habitação e Saúde.
"Face ao nível de confiança de-
monstrado pelos Lousadenses no ato eleitoral, sentimos 
a responsabilidade de corresponderemos às expectativas, 
fazendo um trabalho dedicado, sério e de entrega à causa 
pública.
A atividade económica é fundamental para o nosso conce-
lho, neste período pós-pandemia aliada à imprescindível 
melhoria dos serviços públicos nomeadamente de saúde, 
com particular destaque para a proteção dos mais idosos 
e a criação de soluções para a nossa juventude. Mostra-se 
também de grande importância a melhoria das condições 
nas habitações."

António Augusto Silva, Professor
Pelouros: Educação, Desporto, Co-
municação, Proteção Civil e Bem-
-estar Animal.
"Este voltará a ser um mandato de-
safiante! Desafiante na retoma da 
atividade desportiva e na conquista 
de mais Lousadenses para uma vida mais ativa. Desafiante na 
educação, alicerce da preparação das novas gerações de Lou-
sadenses, pela incessante melhoria das condições de estudo e 
das experiências educativas transformadoras que proporcio-
namos. Desafiante na criação de condições de segurança num 
tempo em que os fenómenos naturais assumem maior imprevi-
sibilidade e severidade e os riscos tecnológicos se tornam mais 
presentes. Desafiante na perseguição de melhoria contínua 
nas problemáticas dos animais de companhia. Desafiante na 
transparência, justiça e inovação, para que Lousada seja, cada 
vez mais, um local onde seja bom viver."

Maria do Céu Rocha,
Técnica Superior de Educação
Pelouros: Ação Social, Igualdade e In-
clusão, Formação e Emprego, Feiras e 
Mercados e Desenvolvimento Social e 
Económico.
"É nossa intenção continuar a poten-
ciar o desenvolvimento económico e social do Concelho, cap-
tando investimentos e apoiando as instituições/empresas locais. 
Consequentemente, acompanharemos o tecido económico e 
delinearemos uma estratégia concertada entre a formação e o 
emprego.
Continuaremos a contribuir para a boa implementação de im-
portantes políticas sociais, promovendo a igualdade e a inclu-
são. Porque é a qualidade de vida dos Lousadenses que nos mo-
tiva, procuraremos que todos os munícipes se sintam cada vez 
mais realizados no nosso Concelho!"
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Paisagem Protegida Local do Sousa Superior
Um rio, tantos moinhos

Com centenas de espécies botânicas e de ver-
tebrados registadas, algumas de elevado valor 
para a conservação, como endemismos ibéri-
cos, espécies protegidas ou com estatuto de 
conservação desfavorável, a Paisagem Prote-
gida Local Sousa Superior (PLSS) é, de igual 
modo, um território profundamente moldado 
pela mão humana. Provam-no os abundantes 
vestígios arqueológicos relacionados com o 
paleopovoamento, mas sobretudo as marcas 
da modelação da paisagem para fins agrários, 
ditadas pela produção de cereal. Trigo e cen-
teio primeiro, milho graúdo adiante, foram 
o motor cerealífero que catalisou a implan-
tação de novos engenhos de farinação e, de 
entre eles, sobretudo os moinhos de água de 
rodízio. Albergando mais de uma centena de 
moagens hidráulicas tradicionais, dezenas de 
açudes e quilómetros de levadas, a PPLSS é um 
mostruário dessa paisagem proto-industrial 
que marcou profundamente a vivência quo-
tidiana deste território, e que agora, devido a 
novos projetos de conservação, renaturaliza-
ção e de mitigação e combate às alterações cli-
máticas, se perfilam como projetos-âncora na 
Estratégia Municipal para a Sustentabilidade, 
como acontece com o Parque Molinológico e 
Florestal de Pias e com a refuncionalização do 
núcleo de moinhos de Casais, em Vila Pouca 
(Meinedo).

Está na sua natureza!
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O Parque Urbano Dr. Mário Fonseca ganhou nova vida. As 
paredes e a envolvente dos armazéns foram requalificados 
e exibem agora um enorme mural dedicado à biodiversida-
de do concelho. São mais de 30 espécies de fauna e flora do 
concelho, bem como elementos culturais que aludem, por 
exemplo, ao património molinológico ou à ancestral prática 
da Vinha do Enforcado.
O modelo artístico escolhido pretende dar a conhecer a bio-
diversidade local, em particular espécies pouco conhecidas 
como a gineta ou a rata-de-água, e assim elevar a literacia 
ambiental através da arte e da contemplação. Serve ainda um 
propósito pedagógico, especialmente devido à proximidade 
do Centro de Educação Ambiental Casa das Videiras. 
A pintura esteve a cargo do artista Tiago Hacke, cujo portefó-
lio conta com várias obras de elevada sensibilidade artística 
e ecológica.

Mural da Biodiversidade no  Parque Urbano
7
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A Mata de Vilar − a maior mancha de floresta nativa do concelho, 
situada no coração da Paisagem Protegida Local do Sousa Supe-
rior − já está apetrechada com construções ecológicas inclusivas. 
Os mais recentes equipamentos pedagógicos, todos construídos 
em madeira e com técnicas não-invasivas, incluem um trilho 
sensorial, um percurso de equilíbrio, uma torre de escalada em 
arborismo, uma ponte, um xilofone e até um abrigo ecológico 
para a realização de atividades com pequenos grupos. Os novos 
equipamentos já foram testados com grupos de seniores, um dos 
grupos-alvo destas construções, a par de crianças e pessoas por-
tadoras de deficiência física ou mental.
A Mata de Vilar ainda não está aberta para visitação autónoma, 
mas está já a receber algumas visitas organizadas, por marcação. 
As atividades, brevemente disponíveis no âmbito do seu Serviço 
Educativo, vão incluir ainda a exploração pedagógica de um vi-
veiro florestal e de um banco de sementes.
Quem desejar mais informações deve contactar através do email 
matadevilar@cm-lousada.pt

Mata de Vilar com atividades inclusivas
8



9

A
M

B
IE

N
TE

Este inverno regressam as ofertas Plantar Lousada. Através deste proje-
to, e com a ajuda de mais de 6 300 voluntários, foram plantadas mais de 
72 000 árvores no concelho de Lousada, nos últimos cinco anos.
As iniciativas Plantar Lousada regressam no início de dezembro, nos 
mesmos moldes dos anos anteriores. A autarquia vai organizar diversas 
plantações em áreas públicas, onde todos podem participar.
No "Plantar Lousada no seu Quintal" a população é convidada a plantar 
árvores no seu quintal, jardim ou terreno, recebendo-as, gratuitamen-
te, através de um processo de pedido muito simples. 
"Plantar Lousada no Natal" - por cada compra superior a 35€ no co-
mércio tradicional e nas grandes superfícies, durante o próximo mês, é 
oferecido um vale que pode ser trocado por uma árvore, no Ecocentro. 
Este ano estão disponíveis 20 mil árvores para oferta, incluindo espé-
cies de menor porte, adequadas para espaços mais pequenos.
O convite é lançado a todos: Participe e torne Lousada mais verde.
Mais informação disponível em cm-lousada.pt/p/plantarlousada

Plantar Lousada regressa

9
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Os novos catálogos de atividades do progra-
ma de educação ambiental BioEscola já estão 
disponíveis e este ano contam com muitas 
novidades. Alterações climáticas, eficiência 
energética e conservação da biodiversidade 
são alguns dos temas incontornáveis da Es-
tratégia Municipal de Sustentabilidade e po-
dem ser trabalhados no âmbito de qualquer 
disciplina, em alinhamento com os progra-
mas curriculares. As atividades podem ser 
solicitadas, gratuitamente, pelos docentes e 
incluem programas temáticos, oficinas isola-
das ou uma conjugações de ambos. 
Saiba mais em cm-lousada.pt/p/bioescola

O Voluntariado Ambiental é uma prática cada 
vez mais comum no Município de Lousada. 
Nos últimos cinco anos mais de 7500 volun-
tários participaram em atividades ambientais 
ligadas à floresta, aos rios, à recolha de lixo 
ou ao combate a espécies exóticas invasoras, 
entre várias outras ações de beneficiação eco-
lógica. Os voluntariados estão abertos a pes-
soas individuais de todas as idades e a grupos 
organizados, tais como grupos desportivos, 
escolas, coletividades e empresas. A título de 
exemplo, em junho e em outubro deste ano, a 
empresa de cosméticos Yves Rocher realizou 
nas micro-reservas de Lousada duas mega-a-
ções de voluntariado corporativo, envolven-
do um total de mais de 110 voluntários.
Mais informações e solicitações pelo email 
biolousada@cm-lousada.pt

Novas atividades no Programa BioEscola

Voluntariado Ambiental em Lousada
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Com mais de 85% da população imunizada, já teve início a ad-
ministração da terceira dose à população com mais de 65 anos, 
de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde. 
O Centro de Vacinação, localizado no Complexo Despor-
tivo de Lousada, continua a funcionar de modo a servir a 
população. Aliás, vai ser mantida a logística, dando todas 
as condições às pessoas e colaborando com tudo aquilo 
que o ACeS (Centros de Saúde) pretende, continuando a 
reforçar o investimento Municipal nesta missão.

Centro de Vacinação continua no Complexo

SA
Ú

D
E

No dia 11 de outubro teve início a vacinação nas Estruturas 
Residenciais Para Pessoas Idosas (ERPI) e desde dia 14 do 
mesmo mês os utentes com mais de 65 anos começaram a 
ser convocados e vacinados para uma terceira dose.
Para além disso, vai ainda ser possível administrar, no mes-
mo local e no mesmo momento, a vacina contra a gripe, 
evitando novas deslocações.
A Linha de Apoio Municipal continua ativa, tal como sem-
pre esteve e disponível para esclarecer qualquer dúvida.

11
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O Município de Lousada participou na 1.ª Bienal Europeia 
de História Local, promovida pela Association pour la 
Biennale Européenne d’Histoire Locale, de 10 a 12 de 
setembro, agregando as cidades geminadas com Tulle 
que, para além de Lousada, são também Dueville (Itália) e 
Shorndorf (Alemanha). 
A delegação, que participou a convite da organização, 
foi liderada pelo Vereador Dr. António Augusto Silva, 
acompanhado por professores e alunos do concelho.
A visita contou com o apoio do Município de Tulle, do 
Comité de Geminação Tulle - Lousada e do Programa 
Europa para os Cidadãos, permitindo a participação 
de nove jovens Lousadenses do ensino secundário que 
frequentam escolas do concelho.
Durante estes dias os jovens puderam assistir a conferências, 
mesas redondas, apresentação de filmes e exposições. 
Teve especial interesse para a delegação Lousadense a 
conferência em que participou François Hollande, antigo 
presidente da Câmara de Tulle e Presidente da República 
Francesa (2012-2017), com quem tiveram a oportunidade 
de falar no final da cerimónia. 
Decorreram ainda provas de vinho verde, promovidas pela 

Lousada na Bienal de História Local em Tulle

Adega Cooperativa de Lousada. 
O Município esteve também representado na exposição 
sobre a década 50 do século passado com painéis sobre 
os principais acontecimentos em Lousada e em Portugal. 
Relativamente aos fatos marcantes que foram destacados 
em Lousada nos anos 50, foi inauguração da Adega 
Cooperativa, a instalação da Estátua do Bispo D. António 
Meireles, na Avenida Senhor dos Aflitos, a Campanha das 
Alminhas e o Plano dos Centenários (construção de escolas 
primárias). A nível nacional destacou-se a Admissão de 
Portugal à ONU, a erupção do Vulcão dos Capelinhos, as 
Eleições Presidenciais de 1958 e o início das emissões da 
RTP. 
O tema do evento foi "A Europa dos anos cinquenta", 
abordada como uma época de grandes inovações que 
transformou a Europa e que, movida por uma forte 
aspiração ao progresso social, lançou as bases do mundo 
atual, com conferências e debates sobre as transformações 
económicas no mundo agrícola, o papel e a ação das 
mulheres, as forças políticas, o desenvolvimento do 
desporto amador e profissional, a música popular e novas 
formas de entretenimento, ao longo destes 50 anos.
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Os filmes que são produzidos nas Oficinas de Cinema de 
Animação, promovidas pelo Município e pela CIM Tâmega e 
Sousa, no âmbito do PIICIE, sob orientação da Casa-Museu 
de Vilar, durante os anos letivos de 2019-2020 e 2020-2021, 
têm sido selecionados para diversos eventos da área.
Recentemente foram selecionados para o CINANIMA 2021, 
que decorre de 8 a 14 deste mês,  para a categoria Prémio Jo-
vem Cineasta os trabalhos "O Vírus da Felicidade", da Escola 
Básica e Secundária Lousada Norte, Lustosa, "O Sumiço dos 
Sorrisos", da EB2,3 de Caíde de Rei, e "Coisas Inesperadas", 
do Colégio São José de Bairros.
A Festa Mundial da Animação, em Amarante, que decorreu 
no final de outubro, selecionou dois filmes para a categoria 
oficinas do "Prémio Nacional da Animação". "O Sumiço dos 
Sorrisos", da EB2,3 de Caíde de Rei, e "Coisas Inesperadas", 
do Colégio São José de Bairros.
Foi também selecionado o trabalho "Em Quadrado" (2021), 
da Escola Secundária de Lousada, para a 7ª edição do 

Filmes de Lousada em diversos festivais de cinema

Ymotion - Festival de Cinema Jovem de Famalicão. O evento 
decorre de 8 a 13 deste mês.
O Festival "Ação 07! Festival de Vídeo Escolar", que teve lu-
gar também em outubro, em Viana do Castelo, selecionou 
diversos trabalhos. Para a categoria Prémio Ação 07! - 1.º e 2.º 
ciclos do ensino básico - "Melhor filme de Animação" foram 
escolhidos os trabalhos "Estava a Ver que Não", do Colégio 
São José de Bairros,  e "Um Dia Muito Agitado", do Externato 
Senhora do Carmo. "Vila das Camélias", da Escola Básica e 
Secundária Dr. Mário Fonseca, obteve uma menção honrosa, 
e "100 Palavras", da Escola Básica e Secundária Lousada Nor-
te, foi o vencedor na categoria "Melhor filme de Animação". 
Estes foram os filmes do 3.º ciclo do ensino básico a concur-
so. Para a categoria do ensino secundário, foi selecionado 
"Dear Future", da Escola Secundária de Lousada.
As "Oficinas de Cinema de Animação" são um projeto que se 
desenvolve desde 2015 e os filmes nelas produzidos já vence-
ram variados prémios.
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Desde 2018 que Lousada tem sido reconhecido como Mu-
nicípio Amigo do Desporto.
Em 2019, o Município venceu categoria de Municípios, 
entre os 10 000 e os 50 000 habitantes, do "Programa Des-
portivo do Ano" e do "Programa de Desporto Adaptado 
Municipal do Ano".
No ano seguinte, em 2020, já em tempos de pandemia, o 
Município obteve o primeiro lugar na categoria a Interven-
ção Covid-19 no Desporto do Ano. Este ano o concelho foi 
distinguido com a certificação do "Plano de Comunicação 
do Ano de 2021" e o "Certificação dos Programas de Ativi-
dade Física Sénior". A cerimónia de entrega dos prémios 
decorreu em setembro, em Matosinhos. Estes prémios re-
sultam das votações dos municípios aderentes.
Relativamente a esta última distinção importa referir que 
o projeto Movimento Sénior de Lousada existe desde o 
ano 2012, tendo em linha de conta a promoção do envelhe-
cimento ativo, organizado localmente, em cada freguesia, 

Prémio pelos Programas de Atividade Física Sénior
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dinamizado por voluntários.  
No que concerne à atividade física são várias as iniciati-
vas com especial destaque para o Torneio Desportivo Liga 
Boccia, que inclui campeonato municipal, regional e na-
cional, envolvendo aproximadamente 400 idosos.   
Desde março do ano passado, a equipa de técnicos passou 
a realizar chamadas telefónicas aos seniores participantes 
dos Movimentos de forma prestar apoio e a responder às 
necessidades dos beneficiários do programa. A partir de 
junho, a atividade física passou a ser implementada no do-
micílio dos utentes, através da entrega de materiais e da 
disponibilização de vídeos online.
O Projeto Movimento Sénior é promovido pela Associação 
de Solidariedade Social de Nespereira, em parceria com Câ-
mara Municipal. É cofinanciado pelo Programa de Parcerias 
para o impacto, do Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego (POISE), correspondendo a uma das tipologias de 
operações no âmbito da iniciativa Portugal Inovação Social.
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Promover e dinamizar o comércio tradicional e a economia de Lousada através 
do incentivo direto às compras foi o mote escolhido pelo Município que, 
conjuntamente com os comerciantes, implementou a iniciativa Comprar em 
Lousada.
Este incentivo já conta com duas edições e o último sorteio realizou-se a 1 de 
outubro. 
Em ambas as edições foram atribuídos 12 mil euros em prémios, no formato "Vale 
de Compra", permitindo desta forma que esse valor fosse obrigatoriamente 
reinvestido em novas aquisições. O número de cupões impressos e distribuídos 
rondou os 200 mil.
Assim, quem comprou em Lousada habilitou-se a prémios quinzenais, no valor 
de 500 euros, divididos em vales de 250€, 100€, 75€, 50€ e 25€.
Cerca de 170 lojas participaram deste projeto por todo o concelho e em áreas 
de negócios diversas, desde minimercados, lojas de decoração, farmácias, lojas 
de roupa, de desporto, de calçado, de brinquedos, cabeleireiros, agências de 
viagens, restaurantes, floristas, clinicas de veterinária, entre muitas outras.

Comprar em Lousada dinamiza comércio local
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