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Noites Acústicas

Período de realização: De janeiro a junho.

Local: Auditório Municipal.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro da Cultura e 
Jangada teatro.

Descrição da atividade: Concertos 
acústicos mensais, com a participação de músicos e bandas de referência do 
panorama artístico nacional.

Público estimado: 230 espetadores por sessão.

Recursos internos necessários: Apoio administrativo: cabimentação de 
encargos (espetáculos, refeições, catering, alojamento, direitos autorais, 
licenciamentos). 

Comunicação: Conceção gráfica (cartazes, 
pendões, outdoors) e divulgação. 

Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços  
antes e depois das atividades. 

Recursos externos necessários: Empresa 
"Léguas e Tertúlias" (programação) e 
J a n g a d a  t e a t r o  ( a c o l h i m e n t o , 
acompanhamento e apoio técnico e 
logístico).

Período de realização: Janeiro.

Local: Auditório Municipal.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro da Cultura.

Descrição da atividade: Duas sessões de 
cantadores de Janeiras, com a participação 
de grupos concelhios.

Público estimado: 230 espetadores por 
sessão.

evento 1

Encontro de Cantadores de Janeiras
evento 2

Recursos internos necessários: Apoio 
administrativo: cabimentação de encargos 
(pequeno lanche). 

Comunicação: Divulgação.  

Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços  
antes e depois das atividades. 

Recursos externos necessários: Empresa 
"Léguas e Tertúlias" (programação e 
organização).

Data de realização: Dia de Carnaval.

Local: Ruas da Vila.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro da Cultura / LADEC.

Descrição da atividade: Corso carnavalesco 
com a participação de fanfarras, grupos de 
bombos, grupos musicais, saltimbancos, 
animadores e carros alegóricos.

Desfile de Carnaval
evento 3

Público estimado: 10.000 espetadores

Recursos internos necessários: Apoio 
adminis t rat ivo:  cab imentação  de 
encargos. 

Comunicação: Divulgação.  

Políc ia Municipal: pol ic iamento e  
ordenamento de trânsito. 

Transportes: transportes das fanfarras.  

Recursos externos necessários: LADEC, 
Lousada Associação de Eventos Culturais (organização e acompanhamento), 
empresa "Léguas e Tertúlias" (programação e organização), GNR (policiamento e 
ordenamento de trânsito).
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Festival Harmos
evento 4

Data de realização: Março.

Local: Auditório Municipal e igrejas do 
concelho.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro da Cultura / ESMAE.

Descrição da atividade: Quatro concertos 
de música clássica com os melhores alunos 

Público estimado: 500 espetadores.

Recursos internos necessários: 
Apoio administrativo: cabimentação de 
encargos. 

Comunicação: Divulgação. 

Recursos externos necessários: ESMAE, 
Escola Superior de Música e Artes do 
Espetáculos (seleção dos grupos), empresa 
"Léguas e Tertúlias" (programação e 

das melhores escolas superiores de música da Europa.

organização), Conservatório Vale do Sousa (acompanhamento e apoio logístico) e 
Paróquias (disponibilização de espaços, acolhimento e divulgação).

Data de realização: 25 de abril.

Local: Vila de Lousada

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro da Cultura.

Descrição da atividade: Arruado pela 
Banda Musical de Lousada, hasteamento de 
bandeiras junto aos Paços do Concelho, 
Sessão Solene e Festival de Folclore com os 
grupos federados do concelho. 

Comemorações do 25 de abril
evento 5

Público estimado: 3.000 espetadores.

Recursos internos necessários: Apoio administrativo: Expedição de convites e 

cabimentação de despesas (palco e som)

Eletricista: baixada e ligação elétrica. 

Comunicação: Divulgação.  

Período de realização: Abril e maio.

Local: Auditório Municipal.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro da Cultura / Jangada 
teatro.

Descrição da atividade: Festival de Artes 
do Espetáculo, com a participação de grupos 
profissionais de teatro, música e dança.

Público estimado: 1.800 espetadores.

FOLIA
evento 6

Recursos internos necessários: 
Apoio administrativo: cabimentação de encargos. 

Comunicação: Divulgação.  

Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços antes e  
depois das atividades.

Recursos externos necessários: Jangada teatro 
(programação, divulgação, acompanhamento, apoio 
técnico e logístico, e licenciamentos).



 

FOLIAZINHO
evento 7
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Data de realização: Maio.

Local: Auditório Municipal.

Público-alvo: População escolar. 

Responsável: Pelouro da Cultura / 
Jangada teatro.

Descrição da atividade: Festival de artes 
do espetáculo para a infância, com a 
participação de grupos profissionais de 
teatro e música.

Público estimado: 1.800 espetadores.

Recursos internos necessários: 
Apoio administrativo: cabimentação de 
encargos. 

Comunicação: Divulgação.  

Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços  
antes e depois das atividades. 

Transportes: Transporte dos alunos.

Recursos externos necessários: Jangada 
teatro (programação, divulgação, acompanhamento, apoio técnico e logístico, e 
licenciamentos).

Data de realização: Junho.

Local: Av. Senhor dos Aitos.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro do Património.

Descrição da atividade: Exposição e venda 
de produtos, encenação de feira do séc. XVI e 
recriação de eventos históricos.

Público estimado: 10.000 espetadores.

Recursos internos necessários: Apoio 

Mercado Seiscentista
evento 8

Comunicação: Conceção gráfica (cartazes,  
pendões ,  ou tdoors )  e  d ivu lgação. 
Eletricista: Baixadas e ligações elétricas.  
Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços.  
Recursos  ex ternos  necessár ios : 
Estabelecimentos de ensino e associações 
culturais (animação e venda de produtos). 
Empresa de segurança (vigilância do 
espaço, dos materiais e equipamentos).

administrativo: cabimentação de encargos (espetáculos, refeições, alojamentos, 
serviço de som). 

Data de realização: Julho.

Local: Av. Senhor dos Aitos.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro da Cultura.

Descrição da atividade: Duas noites de 
projeção vídeo mapping sobre temáticas a 
definir, em edifícios da Vila, antecedidos de 
concertos e espetáculos de teatro.

Público estimado: 10.000 espetadores.

evento 9

Recursos internos necessários: Apoio 
administrativo: cabimentação de encargos 
(produção e projeção de vídeo, espetáculos, 
refeições, catering, alojamento, direitos 
autorais, licenciamentos, palco e camarins). 

Comunicação: Conceção gráfica (cartazes, 
pendões ,  ou tdoo r s )  e  d i vu lgação . 

Eletricista: baixadas e ligações elétricas.  

Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços. 

Recursos externos necessários: Empresa "Léguas e Tertúlias" (programação e 
acompanhamento dos espetáculos). Empresa de segurança (vigilância do espaço, 
dos materiais e equipamentos).

Festival de Luz
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Data de realização: Julho.

Local: Av. Senhor dos Aitos.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro do Turismo / Pelouro 
da Cultura.

Descrição da atividade: Exposição e 
venda de artesanato, tasquinhas e 
espetáculos de música t radic ional 
portuguesa.

Festival Tradicional
evento 10

Público estimado: .10.000 espetadores

Recursos internos necessários: Apoio 
administrat ivo:  cab imentação de 
e n c a r g o s  ( a l u g u e r  d e  p a v i l h õ e s , 
e s p e t á c u l o s ,  r e f e i ç õ e s ,  c a t e r i n g , 
alojamento, serviço de som e luz, direitos 
autorais, licenciamentos). 

Comunicação: Conceção gráfica (cartazes,  
pendões, outdoors) e divulgação. 

Eletricista: baixadas e ligações elétricas.  

Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços.  

Recursos externos necessários: Empresa "Léguas e Tertúlias" (programação). 
Empresa de segurança (vigilância do espaço, dos materiais e equipamentos).

Data de realização: Outubro.

Local: Auditório Municipal.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: .Pelouro da Cultura e Jangada teatro

Descrição da atividade: Festival do Humor e do Riso 
com a participação de humoristas nacionais, 
distribuídos por seis sessões.

Público estimado: 230 espetadores por sessão.
 

Comédias D´Outono
evento 11

Público estimado: 230 espetadores por 
sessão.

Recursos internos necessários: Apoio 
administrat ivo:  cab imentação de 
encargos (espetáculos, refeições, catering, 
a l o j a m e n t o ,  d i r e i t o s  a u t o r a i s , 
licenciamentos). 

Comunicação: Conceção gráfica (cartazes, 
pendões, outdoors) e divulgação.

Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços antes e depois das atividades. 

Recursos externos necessários:  Empresa "Léguas e Tertúlias" (programação) e
Jangada teatro (acolhimento, acompanhamento e apoio técnico e logístico).

Data de realização: Outubro.

Local: Av. Senhor dos Aitos.

Público-alvo: População em geral. 

Responsável: Pelouro da Cultura.

Descrição da atividade: Exposição e 
venda de livros, sessões de animação da 
leitura e oficinas de ilustração.

Público estimado: 2.000 espetadores.

evento 12

Feira do Livro

Recursos internos necessários: Apoio 
administrat ivo:  cabimentação de 
encargos (aluguer de pavilhão). 

Comunicação: Conceção gráfica (cartazes)  
e divulgação. 

Biblioteca Municipal: acompanhamento e  
apoio logístico. 

Eletricista: baixadas e ligações elétricas. 

Recursos externos necessários: "Griffus" 
(livros e outros materiais, montagem e desmontagem, organização do espaço e 
venda dos livros). "Booktaylors" (presença de escritores e ilustradores). Empresa de 
segurança (vigilância do espaço, dos materiais e equipamentos).
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Data de realização: Outubro.

Local: Auditório Municipal.

Público-alvo:Professores,Professores 
Bibliotecários e assistentes operacionais 
com funções em bibliotecas. 

Responsável: Pelouro da Cultura / Rede 
de Bibliotecas de Lousada.

Jornadas de Bibliotecas
evento 13

Descrição da atividade: Conferências, 
debates e sessões de animação sobre a 
promoção da leitura e das literacias, 
enquadrados em ação de formação 
creditada na modalidade de seminário.

Público estimado: 230 participantes.

Recursos internos necessários: Apoio 
administrativo: cabimentação de encargos 
(presença de autores, refeições). 

Comunicação: Conceção gráfica de cartaz, desdobrável e divulgação.  

Equipa de limpeza: Limpeza dos espaços antes e depois das atividades. 

Recursos externos necessários: Rede de Bibliotecas de Lousada (programação, 
acolhimento e acompanhamento) e Booktaylors (programação, acompanhamento 
e apoio logístico).
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