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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 VI Edição do Mosaico 

Social 

o Caminhar Ajuda 2019 

o Caminhada Liga Portuguesa 

Contra o Cancro 

o Passeio Sénior 2019 

o Aniversário de Vila 

o Síntese das Obras 

o Casa da Tia Amália … um 

espaço com vida 

o Young Fest 

o Uma União Solidária 

o Concerto da Camerata da 

Fundação Amazónica de 

Música 

o Festa de S. Tiago de Lobão 

 

Boletim Informativo 

Semestral | Outubro ‘19  

VI Edição do Mosaico Social 

A VI edição do Mosaico Social 

decorreu de 13 a 16 de junho na 

União das Freguesias de Lobão, 

Gião, Louredo e Guisande.  

Esta iniciativa camarária, que se 

realiza de dois em dois anos, visa 

promover a partilha de 

experiências entre as diversas 

instituições da Rede Social do 

concelho de Santa Maria da Feira. 

Centrada no tema da 

longevidade, e à semelhança das 

outras edições, assentou em três 

áreas distintas:  debate, mostra e 

 

animação ao longo dos três dias. 

Contou com espaços de reflexão, 

debate, tertúlias, espaço infantil, 

área de restauração, mostra de 

produtos locais e programação de 

cariz cultural. 

Foi um Mosaico em Cheio! 

Com todas as peças em 

verdadeira partilha e celebração, 

enaltecendo o envolvimento de 

todos quantos contribuem para 

um concelho socialmente mais 

coeso, num total de mais de 400 

entidades. 



2 

 

 

 

 

 

A Associação de Pais da Escola EB 2/3 

da Corga levou a cabo mais um “Caminhar 

Ajuda”, no dia 19 de Maio. 

Esta iniciativa que, este ano já contou 

com a quinta edição, assenta em dois 

objetivos base: caminhar e ajudar. 

Caminhar, promovendo assim o 

exercício físico, fundamental nesta nova 

sociedade cada vez mais sedentária e, 

essencialmente, demonstrar aos nossos 

filhos a extrema importância do mesmo. 

Ajudar, uma vez que os participantes 

no ato da inscrição levaram um donativo 

alimentício que reverteu para os mais 

necessitados. 

Queremos com esta grande iniciativa, 

muito nobre e justa, mostrar essencialmente 

nos mais jovens, mas também aos pais e 

comunidade em geral, o facto de sermos 

solidários e, assim, contribuir para um 

mundo melhor. 

Os donativos recebidos reverteram 

em prol da Conferência de S. Vicente Paulo, 

que trabalha de perto com a igreja de Lobão, 

doando-os a famílias carenciadas 

devidamente sinalizadas. 

O nosso agradecimento vai, de uma 

forma muito sincera, a todos os nossos 

parceiros, nomeadamente à Direção da 

Escola, que nos colocou a mesma à nossa 

disposição, ao Sr. Diretor, Dr. Manuel 

Couto, que foi incansável na ajuda à 

organização desta iniciativa, e à Junta da 

União das Freguesias, pelo excelente 

contributo com o reforço alimentar 

prestado durante o percurso.  

Aproveitamos o ensejo para agradecer 

ainda ao grupo S. Tiago a Rufar, que nos 

presenteou com um espetáculo de bombos 

Caminhar Ajuda 2019 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da 

União das Freguesias 
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no início da caminhada, à associação VC  Bike 

pelo seu contributo preventivo garantindo 

um percurso sem incidentes e, por fim, ao 

nosso principal patrocinador, a construtora 

MRT, pela oferta das t-shirts e dos bonés. 

No próximo ano letivo, cá estaremos, 

para a organização de mais uma edição deste 

grande evento solidário para o qual o 

convidamos a juntar-se a nós.

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito da VI edição do Mosaico 

Social, a Junta da União das Freguesias, em 

parceria com o Núcleo Regional do Norte da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro, realizou no 

dia 16 de junho uma caminhada solidária de 

angariação de fundos para a Liga. 

Cada inscrição teve o custo simbólico de 

3€, cujo valor total das receitas reverteram 

para a Liga. No ato de inscrição, cada 

participante recebeu uma t-shirt e uma garrafa 

de água e, a meio do percurso, foram 

presenteados com um copo de mirtilos, 

oferecidos pela empresa Mirtivale que se 

juntou a nós neste evento solidário. 

Caminhada 

Angariação de Fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

Por Associação de Pais Escola EB 2/3 Corga de Lobão 
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 A caminhada teve a duração de cerca de 

7 km e contou com a participação de 170 

inscritos, tendo angariado um total de 

555,60€.  

O nosso agradecimento a todos os 

participantes e à Mirtivale pelo seu apoio.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Junta da União das Freguesias 

promoveu no transato dia 18 de Junho o 

Passeio Sénior 2019. Cerca de seiscentos 

idosos rumaram à Quinta do Cisne, em 

Mangualde, espaço extremamente acolhedor 

e elegante. Proporcionou um serviço de 

qualidade, com uma equipa atenciosa e 

empática, atenta nos detalhes e singularidades 

de cada idoso. De salientar também os seus 

recantos exteriores, dotados de beleza e 

encantos únicos. 

Trata-se de uma das iniciativas sociais 

mais relevantes, considerando a importância 

do combate ao isolamento e da promoção do 

convívio entre os séniores. Efetivamente, a 

animação foi a palavra de ordem. Ficarão na 

nossa memória tantos sorrisos, momentos de 

dança, partilha e boa disposição. 

Num segmento da população tão 

marcado por fragilidades múltiplas, participar 

nestas atividades é a melhor forma de abrir 

um novo capítulo na página da vida dos 

idosos, sendo que, por isso, a iniciativa terá 

continuidade nos próximos anos.

 

Passeio Sénior 2019 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

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

Freguesias 
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No fim-de-semana de 21 a 23 de junho 

o Largo do Eleito Local recebeu as 

comemorações do 28º Aniversário de 

Elevação de Lobão a Vila.  

As comemorações iniciaram na sexta-

feira, dia 21 de junho, com a cerimónia oficial 

que contou com a presença de várias 

entidades da União das Freguesias, entre elas 

membros do executivo da Junta da União das 

Freguesias e o Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira, Dr. Emídio 

Sousa. De seguida atuaram os S. Tiago a 

Rufar, acompanhados pelos cuspidores de 

fogo, seguindo-se as atuações da Banda 

Aniversário de Vila 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

Por Susana Silva - Executivo 

 



6 

 

Musical de S. Tiago de Lobão e do Rancho 

Etnográfico “Os Pinheiros de Lobão”. A noite 

de sexta-feira terminou com as brilhantes 

atuações de duas tunas: Tuna Académica de 

Enfermagem do Porto e Tuna de Medicina do 

Porto.  

A noite de sábado iniciou com duas 

estreias em palco: a princesa Nonô e Andreia 

Pavanito, terminando com a atuação do 

Rancho Regional da Vila de Lobão e do 

Rancho Folclórico S. Tiago de Lobão. 

As celebrações do 28º Aniversário de 

Elevação de Lobão a Vila encerraram no 

domingo à tarde com a atuação do grupo 

“Ritmo de Verão”. 

 

 

 

 

 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das Freguesias 
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O executivo da Junta levou a cabo a 

demolição de uma propriedade antiga, sita 

no entroncamento entre a rua S. Tiago e a 

rua do Ribeirinho. Este alargamento em 

muito beneficiará a circulação, resolvendo 

em definitivo os constrangimentos oriundos 

de quem vem da rua do Ribeirinho.  

Um agradecimento especial ao nosso 

Tesoureiro, Sr. Manuel Leite, que 

impulsionou este projeto, não obstante 

tratar-se da casa dos seus pais, o que 

inevitavelmente acarreta memórias remotas 

e uma panóplia de emoções. 

Finalmente a concretização de outro 

projeto, também há muito reivindicado.  

Após aquisição da propriedade sita na 

Ponte da Chã, local de curva perigosa, eis 

que procedemos à sua demolição. Em breve, 

dignificaremos o espaço oferecendo 

melhores condições à circulação.  

Foi repavimentada com betuminoso a 

quente a rua das Andorinhas em Lobão, 

intervenção há muito almejada atendendo ao 

seu evidente estado de degradação. 

A Capela Mortuária de Guisande foi 

alvo de uma intervenção que englobou as 

seguintes diligências: vedações das 

infiltrações de água, levantamento de 

tijoleiras, aplicação de telas e rufos, 

reparação e pintura do seu interior. 

Foi realizado um alargamento na Rua 

de S. Tiago, secundariamente a um protocolo 

com um particular, que cedeu 50m ao 

domínio público.

 

Síntese de Obras 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

Por Susana Silva - Executivo 
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A Casa da Tia Amália tem vindo a 

assumir-se como um recanto singular das 

artes e ofícios, acolhendo diversas 

formações na área da costura, tecelagem e 

bordados. Este espaço, para além de 

fomentar práticas e artes manuais, constitui 

simultaneamente uma ferramenta de 

reintegração e motivação para algumas 

pessoas que deixaram de encontrar 

inspiração ao longo da vida, interiorizando a 

errónea sensação de que não são úteis à 

sociedade. 

Palco de convívio e aprendizagens, de 

partilha de conhecimentos, criado a pensar 

em pessoas curiosas e ativas, oferece um 

conjunto de formações que combinam o 

tradicional com o moderno, o popular com 

o contemporâneo, num ambiente 

descontraído. Aqui, cada um aprende ao seu 

ritmo, inspira-se à sua maneira e há até quem 

se reinvente e mude de vida. 

E porque a vida pede pausas… 

pequeninas e necessárias, a casa da Tia 

Amália retomou o seu funcionamento a 

partir do dia 16 de Setembro. Sintam-se 

convidados! 

 

 

 

 

Casa da Tia Amália … um espaço com vida 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

Por Susana Silva – Técnica Superior 
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No passado dia 06 de julho realizou-se 

a segunda edição do festival da juventude, 

Young Fest, no Parque de Lazer de Gião. 

Similarmente à primeira edição, a este 

ano foi também de entrada livre e associada 

a uma causa solidária, da associação Make-A-

Wish, através da aquisição de pulseiras 

durante o evento. 

Com um registo diferente, a edição 

deste ano trouxe a Gião três atuações que 

encheram o recinto de uma energia incrível. 

A noite iniciou com os Funkoff que 

aqueceram o recinto e deixaram o público 

pronto para receber a fantástica Blaya, a 

artista principal, que levou o público a vibrar 

com o incrível concerto que proporcionou. 

A noite terminou com a dupla de Dj’s e 

produtores No Maka. 

O nosso agradecimento dirige-se a 

todos os envolvidos neste projeto, incluindo 

os patrocinadores, pelo contributo que 

deram para a sua realização. 

Esta segunda edição superou todas as 

expectativas e foi, sem dúvida, uma edição 

incrível com um público maravilhoso, que 

ficará na memória de todos os presentes. 

Ficam alguns registos e até 2020!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Young Fest 2019 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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A Junta da União das Freguesias de 

Lobão, Gião, Louredo e Guisande vem por 

este meio agradecer o apoio imprescindível 

dos patrocinadores que apoiaram a 

concretização da segunda edição do festival 

da juventude – Young Fest. 

Realizado no dia 06 de julho, no Parque 

de Lazer de Gião, constituiu, para nós, um 

dos mais significativos eventos culturais do 

ano de 2019. Superou as nossas expectativas 

e congratulámo-nos pelos resultados 

alcançados. A forma como decorreu é o 

reflexo do esforço e dedicação exímios dos 

parceiros, colaboradores e profissionais 

envolvidos neste projeto. 

Um bem-haja a todos!

 

 

Um agradecimento especial…. 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

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

- Equilibrium Clínic 

- Ângelo Sá e Silva 

- Casa Velha 

- Corgaluz 

- Auto- Reparadora Guedes 

- Medifilanis- Comércio de Artigos 

Médicos, Lda. 

- Liperlás 

- Clínica Médico Dentária Prodente 

- Clínica Médico Dentária de Gião - 

Daniel Baptista 

- Pinhos & Mouro 

- Monte Lírio Hotéis 

- Amafiti 

- DominóLilás Lda 

- Winet 

- Casa Silva Kids 

- Recentegama Informática e Sistemas, 

Lda. 

- Talhos Igreja Lobão 

- Bibi Jeans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

Por Susana Silva – Executivo 
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No dia 26 de julho, o Auditório 

Multiusos de Louredo foi abrilhantado pela 

magnífica atuação da Camerata da Fundação 

Amazónica de Música, com a direção musical 

do maestro Bruno Martins e a atuação 

soberba do jovem promissor violinista de 

Leon Keuffer. 

Foi uma noite repleta de sonoridades 

que ficarão, certamente, impregnadas na 

memória de toda a plateia.

 

 

 

 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é 

senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria 

menor se lhe faltasse uma gota.” 

                 Madre Teresa de Calcutá 

 

Cada minuto que se investe a fazer algo 

pela felicidade e bem-estar do outro, é-nos 

devolvido de forma multiplicada pelo 

Universo. Praticar o bem é fonte de 

realização. 

O executivo desta União de Freguesias 

comunga desta máxima e, ao longo deste 

Concerto da Camerata da Fundação Amazónica de Música 

Uma União Solidária 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

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

Freguesias 
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mandato, são inúmeras as causas que tem 

abraçado. 

Associou-se à Helpo no âmbito de uma 

campanha de recolha de bens para 

Moçambique; organizou uma caminhada 

solidária cujas receitas reverteram para a Liga 

Portuguesa Contra o Cancro; no âmbito da 

formação de costura, os formandos 

conceberam peças de vestuário que foram 

canalizadas para a associação Dress a Girl 

Around the World, uma Organização Não 

Governamental (ONG), fundada em 2009 

nos Estados Unidos, com a missão de fazer 

vestidos para doar a meninas de países 

carenciados, levando-lhes dignidade, 

proteção e esperança. 

Atualmente estamos a colaborar com a 

Make-A-Wish que tem por missão a 

realização de desejos a crianças e jovens, dos 

3 até aos 17 anos, em todo o território 

nacional, que sofrem de doenças graves, 

progressivas, degenerativas ou malignas, 

proporcionando-lhes um momento de força, 

alegria e esperança. 

Juntos, queremos realizar desejos que 

ajudam a transformar a vida de crianças e 

jovens que sofrem de doenças graves.  Para 

se aliar a esta iniciativa basta adquirir uma 

pulseira dos desejos (valor de 1 desejo) 

disponíveis nos seguintes locais: 

- sede de junta em Lobão; 

- polo de Gião; 

- polo de Louredo; 

- polo de Guisande; 

- Centro Comunitário de Louredo - 

Espaço de Memórias.

 

Contribua, doe um sorriso! 

 

 

As festas religiosas estão 

profundamente enraizadas na vivência dos 

fiéis, que celebram com particular intensidade 

e devoção os seus padroeiros. Constituem, 

aliás, um forte motivo de encontro das 

famílias e da comunidade. 

Cerca de meio século depois a 

população Lobonense concertou esforços 

para a realização da Festa em honra do nosso 

padroeiro, S. Tiago, que teve lugar a 21 de 

Julho. 

Foi com enorme satisfação que vimos 

concretizado o sonho de reavivar esta festa, 

outrora um marco da nossa Vila. 

A Junta lançou o mote, após o abalo 

positivo da paróquia, e a adesão foi 

extraordinária. À semelhança das tradições 

anteriores, os diferentes lugares da freguesia 

foram mobilizados para o asseio dos 

respetivos andores. A majestosa procissão 

em honra do orago desta freguesia partiu da 

Igreja Paroquial, percorrendo parte da rua de 

Festa de S. Tiago de Lobão 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

Por Susana Silva – Executivo 
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S. Tiago e rua da Tapada Nova, num 

momento de grande devoção.  

Vimos desfilar na procissão catorze 

andores, na expectativa que nos próximos 

anos tudo se engrandeça progressivamente. 

A cerimónia religiosa, a cargo do Sr. 

Padre Batista em coadjuvação com D. Manuel 

Pelino, contou com a participação graciosa da 

Banda Musical de S. Tiago de Lobão e, foi, de 

facto, sublime.  

Toda a atmosfera envolvente era 

encantadora! As ruas elegantemente 

decoradas, belíssimos ornamentos em redor 

da igreja, os andores tão briosamente 

enfeitados e tantas crianças e participar. Foi 

extremamente gratificante testemunhar a 

emoção no rosto de tantos Lobonenses. 

Gratificamos todos os envolvidos, em 

especial o Sr. Padre Batista pela pronta 

recetividade demonstrada. O diálogo e o 

estreitamento de pontes entre todas as 

instituições em muito dignificam e eleva a 

freguesia. 

Que o dia 21 de Julho de 2019 fique na 

memória de todos nós, marcando o reinício 

desta festividade, que a todos enobrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 

Por Susana Silva – Executivo 
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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 Total: 35 minutos (15min de preparação + 20min de cozedura) 

Doses: 18 bolachas 

INGREDIENTES 

o 100 grs de farinha de arroz integral 

o 60 grs de nozes ou outro fruto seco 

o 100 grs de tâmaras sem caroço 

o 120 grs de puré de abóbora 

o 2 colheres de sopa de cacau cru em pó 

o 3 c. de sopa de óleo de coco 

o 1 c. chá de fermento bio 

INSTRUÇÕES 

 

1. Demolhar as tâmaras por 30 minutos para hidratar. 

2. Pré-aquecer o forno a 180º e forrar um tabuleiro de forno com papel vegetal. 

3. Num processador de alimentos juntar as tâmaras demolhadas (e sem a água), o puré 

de abóbora, as nozes e o óleo de coco. Triturar na velocidade máxima até virar um 

creme homogéneo. 

4. Juntar a farinha de arroz, o cacau em pó, e o fermento. Triturar até estar tudo muito 

bem envolvido. 

5. Com as mãos húmidas fazer pequenas bolas com a massa e dispor no tabuleiro. 

6. Com uma colher achar as bolas de forma a fazer o formato das bolachas. 

7. Levar ao forno por 20 a 25minutos (depende da potência do forno), ou até as 

bolachas estarem douradas. 

8. Guardar num frasco de vidro com fecho hermético até 2 semanas. 

Receita 

Bolachas de abóbora e cacau 

 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

https://www.teleculinaria.pt/dificuldade/facil/
https://www.teleculinaria.pt/custodarefeicao/economico
http://madebychoices.pt/pure-de-abobora-como-fazer-e-conservar/
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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Quer participar no Boletim Informativo? 

Escreva-nos para centrocomunitario.louredo@sapo.pt 

Junta da União das freguesias de Lobão, 

Gião, Louredo e Guisande 

Atividades 

Sopa de Letras 


