
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e n t r o  C o m u n i t á r i o  d e  L o u r e d o  

Junta da União das 

Freguesias de Lobão, Gião, 

Louredo e Guisande 

Espaço de Memórias 

Nesta edição... 

 

o Todos por Moçambique 

o Síntese – Atividade 

Exterior 

o Dignificação de Espaços 

o Associação Desportiva e 

Cultural de Lobão 

o Remember The 80’s 

o Operação Floresta 

Segura 2019 

Receita e Atividade… 

 

Boletim Informativo 

Trimestral | Abril ‘19  

Todos por Moçambique 

Sensíveis à tragédia que se 

abateu em Moçambique derivada 

da passagem do furacão Idai, a Junta 

da União das Freguesias colaborou 

com a associação HELPO 

(Organização Não Governamental 

para o Desenvolvimento) numa 

missão de apoio materno-

nutricional. 

No âmbito desta 

colaboração, a qual contou com a 

cooperação do Agrupamento de 

Escolas da Corga de Lobão, foram  

recolhidos bens alimentares e 

artigos necessários à sobrevivência 

dos mais pequenos. 

No passado dia 3 de abril, a 

Junta da União das Freguesias, 

representada pelo Presidente José 

Henriques, dirigiu-se à delegação 

norte da associação HELPO, em 

Ermesinde, para entregar todos os 

artigos recolhidos. 

O nosso agradecimento 

dirige-se a todos os que 

contribuíram para esta causa. 

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das Freguesias 
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O executivo da Junta tem pautado 

a sua atuação por uma constância dotada 

de equilíbrio financeiro. Assim, 

poderemos elencar como mais 

significativas as seguintes intervenções 

externas durante o primeiro trimestre 

de 2019: 

o Foi demolida uma casa em Guisande e 

fornecidos materiais para a 

construção de muros e passeios; 

o Foram repavimentadas partes da rua 

Fonte Grande, em Gião, Campo de 

Futebol, Travessa do Regueirão e 

Travessa da Rotunda, em Lobão; 

o Foi realizada a poda de árvores e 

corte de relva nos jardins junto aos 

edifícios Alfa, nos jardins circundantes 

ao polidesportivo, junto ao cemitério, 

na capela de Vila Seca, em Louredo, e 

em redor dos edifícios em S. 

Martinho, na rua Principal; 

o Foi concluída a repavimentação com 

betuminoso a quente na rua João 

Paulo II, em Louredo, que tinha sido 

interrompida secundariamente aos 

alargamentos aí realizados; 

o Foi repavimentada com betuminoso a 

quente parte da rua da Fonte Grande; 

o Iniciaram-se as obras de reparação da 

capela mortuária de Guisande; 

o Foram reparadas fugas de água na rua 

Nossa Senhora da Natividade e na rua 

Central, em Louredo; 

o A pedido da Junta, a Câmara procedeu 

à requalificação dos jardins junto à 

Igreja em Lobão e das rotundas em 

Guisande, com a plantação de flores e 

arbustos. 

Foi requalificada a área envolvente à 

capela mortuária de Lobão, com o 

levantamento do piso em cubos de granito 

e das faixas de lousa existentes. Foi 

reconstruído o pavimento, com cubos e 

faixas em granito, colocação de mecos em 

granito para interdição de entrada de 

viaturas, resguardo lado sul em granito e 

substituição da relva nos espaços verdes. 

Continuamos com as obras da 

primeira fase de ampliação do cemitério 

em Lobão, com a repavimentação de todo 

o piso em cimento, incluindo a passagem 

desde o início do cemitério que foi 

degradado com a circulação das máquinas 

e materiais, rede de águas pluviais, 

saneamento, aplicação de granito nos 

degraus de escadaria e proteção nas partes 

mais altas. 

 

Síntese – Atividade Exterior 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

Por Susana Silva - Executivo 
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A Junta tem vindo a monitorizar 

esforços para a otimização de todos os 

seus espaços, outrora devolutos. 

Assim, têm sido implementadas 

turmas de formação modular, algumas de 

caracter prático e com reais perspetivas de 

integração no mercado de trabalho. 

Atualmente, o público-alvo das mesmas 

são os desempregados, contudo a breve 

prazo intentamos alargá-las a ativos 

empregados, em regime pós-laboral. 

Destacam-se os principais 

percursos a decorrer: 

- Proteção Ambiental; Técnicas de 

Animação para Crianças e Jovens; 

Propostas Sociais e Educativas para 

Crianças e Jovens; Costura; 

Desenvolvimento da Criança dos 0 aos 3 

anos; Prevenção e Combate a Incêndios; 

Intervenção Pedagógica com Crianças e 

Jovens com Necessidades Educativas 

Especiais; Liderança e Trabalho em Equipa. 

Para obtenção de informações 

adicionais relativamente a inscrições e 

modalidades formativas, queira dirigir-se 

ao Gabinete de Inserção Profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dignificação dos Espaços 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

Por Susana Silva - Executivo 
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Outrora um clube de renome para a 

comunidade da freguesia de Lobão, a 

Associação Desportiva e Cultural de 

Lobão passou por um período menos bom 

durante alguns anos. 

Contudo, graças ao carinho e 

trabalho árduo de alguns Lobonenses, o 

clube tem vindo a ganhar um novo alento. 

No passado fim-de-semana de 23 e 24 de 

março foi inaugurado o relvado sintético 

do campo de jogos de S. Tiago de Lobão e 

as novas infra-estruturas adjacentes.  

A época de 2018/2019 tem sido 

preenchida com resultados agradáveis, das 

oito vitórias, sete delas aconteceram em 

casa e, no que diz respeito às derrotas que 

o clube tem (oito), apenas três delas foram 

em casa.  

Com um apoio cada vez maior por 

parte dos seus adeptos e conterrâneos, a 

ADC Lobão está, sem dúvida, a entrar 

numa nova era. 

À direção do clube e ao seu plantel 

os meus parabéns e continuem com o bom 

trabalho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

Associação Desportiva e Cultural de Lobão 

Por Paulo Reis 
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No transato dia 30 de março, teve lugar 

no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola da 

Corga o evento Remember The 80’s, uma noite 

de muita música e diversão dedicado à década 

de 80.  

A noite começou com um set de 

sonoridades dos anos 80, preparado pelo Dj. Rui 

Vieira, que preparou o público para receberem 

os Alarm! Band, encerrando a noite em pleno. 

Ao longo da noite houveram comes e bebes, 

assegurados pela Oficina de Tecelagem da Casa 

da Tia Amália.  

O nosso agradecimento vai para todos 

os envolvidos neste projeto, incluindo o Dj. Rui 

Vieira e a Alarm! Band pelo fantástico 

desempenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remember The 80’s 

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das 

Freguesias 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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No âmbito da operação “Floresta 

Segura 2019” da Guarda Nacional 

Republicana, e sabendo que algumas 

freguesias do concelho de Santa Maria da 

Feira são alvo de fiscalização prioritária, 

realizou-se no passado dia 28 de fevereiro 

uma ação de sensibilização na sede de junta 

da União das Freguesias, em Lobão. 

A referida ação contou com a 

presença de representantes da GNR que, 

além de esclarecerem as dúvidas dos 

presentes, advertiram para as precauções que 

a população deve adotar relativamente à 

limpeza de terrenos, uso correto do fogo, 

realização de queimas (pequena extensão) e 

queimadas (grande extensão) e possíveis 

coimas associadas a estes eventos. 

No que concerne à realização de 

queimas e queimadas, o proprietário do 

terreno no qual se irá efetuar uma destas 

ações deverá solicitar uma autorização para 

proceder à queima ou queimada. Esta 

autorização poderá ser obtida através do link 

https://fogos.icnf.pt/InfoQueimasQueimadas/ 

ou através da linha telefónica 808 200 520. 

A população da União das Freguesias poderá 

dirigir-se à junta de freguesia de forma a ser 

auxiliada no pedido de autorização. 

Alertamos para o facto de a não obtenção da 

respetiva autorização será sancionada com a 

aplicação de coimas. 

A proteção da floresta portuguesa 

depende de todos nós, assim como nós 

dependemos da sua preservação!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operação Floresta Segura 2019 

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das Freguesias 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

https://fogos.icnf.pt/InfoQueimasQueimadas/
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União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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Grau de dificuldade: Fácil 

Custo: Económico 

Tempo: 35 minutos 

Doses: 6 pessoas 

INGREDIENTES 

Para a base 

o 200 gr. de bolacha tipo 

Maria 

o 120 gr. de manteiga 

Para o recheio 

o 200 gr. de polpa de manga 

o 1/2 manga pequena 

o 4 dl. de natas 

o 6 folhas de gelatina 

o 60 gr. de nozes picadas 

o 80 gr. de açúcar 

INSTRUÇÕES 

 

1. Leve ao lume a manteiga para derreter. À parte, triture a bolacha e junte-a à manteiga. 

Forre o fundo da forma para a tarte com esta mistura e leve ao frigorífico cerca de 

20 minutos. Demolhe as folhas de gelatina em água fria. De seguida, escorra-as e leve 

ao micro-ondas sem deixar ferver. 

2. Descasque a manga e lamine-a. Entretanto coloque as natas numa tigela e bata-as, 

juntamente com o açúcar, até ficarem em forma de chantilly. Adicione a polpa de 

manga e a gelatina, envolvendo cuidadosamente. 

3. Deite o preparado na forma e leve ao frigorífico pelo período de cerca de 1 hora. 

Retire, decore com a manga laminada e as nozes picadas. 

 

Receita 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

https://www.teleculinaria.pt/dificuldade/facil/
https://www.teleculinaria.pt/custodarefeicao/economico
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-bolacha-tipo-maria/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-bolacha-tipo-maria/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-manteiga/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-polpa-de-manga/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/manga/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-natas/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-gelatina/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-nozes-picadas/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-acucar/
https://www.teleculinaria.pt/wp-content/uploads/2017/02/Tarte-de-manga-com-nozes-CHPS-5.jpg
https://www.teleculinaria.pt/wp-content/uploads/2017/02/Tarte-de-manga-com-nozes-CHPS-5.jpg
https://www.teleculinaria.pt/wp-content/uploads/2017/02/Tarte-de-manga-com-nozes-CHPS-5.jpg
https://www.teleculinaria.pt/wp-content/uploads/2017/02/Tarte-de-manga-com-nozes-CHPS-5.jpg
https://www.teleculinaria.pt/wp-content/uploads/2017/02/Tarte-de-manga-com-nozes-CHPS-5.jpg
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Atividades 

Quer participar no Boletim Informativo? 

Escreva-nos para centrocomunitario.louredo@sapo.pt 

Junta da União das freguesias de Lobão, 

Gião, Louredo e Guisande 

Palavras Cruzadas 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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