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O ano findou e os balanços são emergentes. Otimizamos 

espaços, outrora devolutos; incutimos na União uma nova dinâmica 

cultural; reavivamos saberes, festas e tradições ancestrais, dinamizando 

oficinas de tecelagem e de costura; regularizamos vínculos precários; 

repavimentamos várias ruas; procedemos a alargamentos e 

construções de muros e passeios, para benefício do espaço público; 

fizemos intervenções nas capelas mortuárias; aplicamos equipamento 

de ar condicionado e cortina de ar na capela mortuária de Lobão; 

prosseguimos com as obras de ampliação do cemitério em Lobão.  

Fomos uma União solidária! Colaboramos com diversas 

associações (Helpo, Liga Portuguesa Contra o Cancro, Make a Wish 

Portugal, Dress a Girl Around The World ), fomentando o bem como 

fonte de realização. 

2020 será um ano de desafios e, com certeza de múltiplas 

realizações. Priorizaremos a requalificação do Pavilhão de Gião, a 

elaboração de um projeto para a futura construção de um Pavilhão 

Multiusos em Lobão, na rua da Tapada Nova, a requalificação das áreas 

envolventes às igrejas em Gião e Monte do Viso em Guisande, a 

concretização do parque de merendas no terreno da Junta, englobado 

no passadiço, a elaboração de um projeto para a nova sede da Junta e 

a construção de dezassete sepulturas no cemitério em Louredo.  

O rumo traçado mantém a aposta firme na cultura, fator diferenciador 

e que muito tem dinamizado a União. A área social continuará também  
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a ser uma prioridade. Temos, através 

das sinergias do GIP, retirado pessoas do 

desemprego e qualificado muitas outras, 

através da formação profissional. Manter-

se-á o habitual passeio sénior que 

congrega grande parte dos idosos da 

união, promovendo um dia de convívio e 

afetos. Continuaremos a prestar 

gratuitamente serviços de psicologia e 

enfermagem para os residentes da União. 

O pavilhão gimnodesportivo da EB23 da 

Corga de Lobão será também alvo de uma 

intervenção. Incluir-se-ão na oitava fase de 

repavimentação várias ruas da União e 

abriremos a Rua da Torre à Travessa de S. 

Tiago, em Lobão. 

Melhoraremos a nossa imagem 

institucional, com o site e o boletim 

informativo em constante atualização e 

com a implementação da nova bandeira, 

selo branco e brasão da União das 

Freguesias. 
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Integrado na programação Natalícia, 

decorreu no passado dia 22 de dezembro, 

na Igreja Matriz de Guisande, o habitual 

concerto natalício promovido pela União 

das Freguesias. Foi protagonizado pelo 

Coro Musicam Sacram, que interpretou 

belíssimas sonoridades alusivas à quadra. 

Cantar o Natal significa fazer uma 

viagem no tempo e no espaço, 

interpretando temas populares 

portugueses e continuando até obras que 

nos levam a outras paragens, lugares e 

mesmo a outras sonoridades. O 

reportório congregou o seguinte 

alinhamento: Music for The Royal 

Fireworks, Para Um Natal Português, 

Coral Prelúdio, Gloria, Grand Choeur 

Dialogué, The First Noel, All Bells in 

Paradise, Noite Feliz, Hark! The Herald 

Angels Sing e Adeste Fideles. 

Apontamentos Natalícios 
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A plateia rendeu-se a tão sublime 

espetáculo! 

Um enorme bem-haja a todos os 

envolvidos nesta iniciativa. 

É a intemporalidade do Natal, mas 

também a procura de outros natais, onde 

a magia esteve sempre presente. Uma 

magia que tocou a adultos, mas que, 

sobretudo, encanta as crianças. E porque 

Natal é também tempo de partilha e de 

sorrisos, o executivo da União deslocou-

se a todos os estabelecimentos de ensino 

(primeiro ciclo e pré-escolar), 

presenteando os alunos, professores e 

auxiliares com uma pequena lembrança.
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Em 2015, surgiu no âmbito do 

Fórum Social desta União de Freguesias 

um projeto denominado “Hortas Sociais”.  

Este projeto visa a criação de um 

espaço de horticultura, promovendo a 

qualidade ambiental, nomeadamente a 

manutenção da qualidade do solo, da 

biodiversidade e estrutura biológica. Os 

principais objetivos das Hortas Sociais 

passam por fomentar a prática da 

horticultura, promover uma alimentação 

saudável com produtos provenientes desta 

prática, sensibilizar ambientalmente a 

comunidade, valorizar o espírito 

comunitário na utilização de espaços 

comuns e manutenção dos mesmos, 

promover atividades ambientais dirigidas à 

comunidade, sensibilizar a comunidade 

relativamente à gestão de resíduos 

potenciando a prática de compostagem e 

complementar fontes de subsistência 

alimentar das famílias que adiram ao 

projeto. 

As Hortas Sociais foram 

implementadas num terreno destinado à 

exploração agrícola, cedido por um 

cidadão residente em Lobão, sendo que o 

mesmo se situa na Rua S. Tiago, em Lobão. 

Podem candidatar-se a este projeto 

residentes na União das Freguesias, 

formalizando a sua candidatura através do 

preenchimento do formulário disponível 

na sede da junta de freguesia. A cedência 

dos talhões é gratuita, embora com 

monitorização constante. 

 

 

 

 

 

 

 

Hortas Sociais 

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

Freguesias 
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“É Hora de Voltar a Casa! O Seu País Apoia o Seu Regresso” 

 

Um apoio financeiro para os emigrantes ou familiares de emigrantes que 

venham trabalhar para Portugal 

 

Ajudar todos aqueles que tiveram 

de se ausentar e desejam agora regressar 

é uma prioridade do país. 

É esta a razão de ser do Programa 

Regressar: apoiar os emigrantes, bem 

como os seus descendentes e outros 

familiares, de modo a que tenham 

melhores condições para voltar a Portugal 

e para aproveitar as oportunidades que 

hoje existem no nosso país. 

O Programa Regressar envolve 

todas as áreas governativas e inclui 

medidas concretas como um regime fiscal 

mais favorável para quem regressa, um 

apoio financeiro para os emigrantes ou 

familiares de emigrantes que venham 

trabalhar para Portugal e uma linha de 

crédito para apoiar o investimento 

empresarial e a criação de novos negócios 

em território nacional. 

Visa, em suma, apoiar o regresso a 

Portugal de emigrantes ou seus 

descendentes para fazer face às 

necessidades de mão-de-obra que hoje se 

fazem sentir em vários setores da 

economia portuguesa, reforçando a 

criação de emprego, o pagamento de 

contribuições para a segurança social, o 

investimento e o combate ao 

envelhecimento demográfico.  

As candidaturas aos apoios de 

índole não fiscal previstos no Programa 

Regressar deverão ser realizadas através 

do portal do IEFPONLINE e 

contemplam um apoio financeiro a 

conceder pelo IEFP, IP aos emigrantes 

ou familiares de emigrantes que iniciem 

atividade laboral por conta de outrem 

em Portugal continental, mediante a 

celebração de um contrato de trabalho 

sem termo, e comparticipação das 

despesas inerentes ao seu regresso e do 

seu agregado familiar. 

O período de candidatura iniciou-

se em 22 de julho de 2019 e decorre até 1 

de março de 2021.  

Programa Regressar 
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Podem candidatar-se aos apoios, 

os emigrantes que preencham 

determinadas condições cumulativas, 

designadamente:  

(1) tenham saído de Portugal até 

31 de dezembro de 2015;  

(2) Tenham iniciado ou iniciem 

atividade laboral em Portugal continental 

entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de 

dezembro de 2020, inclusive, mediante um 

contrato de trabalho sem termo, a 

tempo completo ou parcial;  

(3) Tenham a situação contributiva 

(Segurança Social) e tributária (Finanças) 

regularizada;  

(4) Não se encontrem em 

incumprimento perante o IEFP, IP.  

Considera-se emigrante o cidadão 

nacional que tenha residido durante pelo 

menos 12 meses, com carácter 

permanente, em país estrangeiro, onde 

tenha exercido atividade profissional 

remunerada por conta própria ou por 

conta de outrem.  

Além dos emigrantes portugueses, 

podem beneficiar deste Programa os seus 

familiares, em linha reta ou até ao 3º grau 

da linha colateral, independentemente da 

sua nacionalidade, desde que com ele 

tenham residido por um período não 

inferior a 12 meses.

  

Síntese dos apoios máximos a conceder 

Apoio e Comparticipações 
Montante máximo 

elegível 

Valor máximo 

elegível 

Apoio financeiro (mediante celebração de contrato 

de trabalho sem termo) 
6 x IAS € 2.614,56 

Custos das viagens 3 x IAS € 1.307,28 

Custos de transporte de bens 2 x IAS € 871,52 

Custos com o reconhecimento de qualificações IAS € 435,76 

Majoração 
10% por cada membro do 

agregado familiar 

3 x IAS 

€ 1.307,28 

*Valor do IAS em 2019 (Indexante dos Apoios Sociais): € 435,76 

 

Para obtenção de informação adicional ou formalização da candidatura, dirija -se 

ao nosso Gabinete de Inserção Profissional. 

 
 

  

Por Susana Silva – Técnica Superior 
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A Academia Nacional de Jovens nasceu em Gião no dia 1 de outubro de 2019, fruto 

de um protocolo entre a Glorious Experience Associação Cultural (entidade gestora do 

Festival de Música da Figueira da Foz & Orquestra Nacional de jovens, Orquestra Nacional 

juvenil, Coro Nacional de jovens e Camerata Nacional Portuguesa) e da União de Freguesias 

de Lobão, Gião, Louredo e Guisande.  

É um projeto criado pelo Maestro Cristiano Silva, que aliado aos seus estudos pessoais 

e sua experiência profissional decidiu desenvolver um novo conceito de ensino da música e 

em Gião!  

A nossa oferta formativa engloba o ensino de Instrumentos, tais como: flauta, oboé, 

clarinete, saxofone, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, bateria, piano, 

guitarra, violino, viola d’arco, violoncelo, contrabaixo e canto; e nas classes de conjunto 

temos: formação musical, coro juvenil, coro sénior e orquestra. Para complementar temos 

ainda aulas de danças afro-latinas para adultos e Kizomba na Mochila para crianças e 

adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia Nacional de Jovens 
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Somos uma academia de ensino especializado, sob a direção executiva de Cristiano 

Silva e Direção Pedagógica de Bruno Martins, que deseja fomentar um ensino revolucionário 

de música e sem limites de idade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em simultâneo funciona a Glorious Experience – Agência de gestão de eventos no qual 

já tivemos a honra de receber nas instalações da academia, ilustres artistas, tais como: Tim 

(Xutos e Pontapés), Fernando Rocha (Humorista), Jimmy P (Rapper) e Jel (Humorista e 

Músico) no âmbito do concerto “20 anos Fernando Rocha” realizado a 30 de Novembro de 

2019 no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, concerto esse recentemente transmitido 

na SIC.  
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Recebemos também um convite da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para 

realizar um concerto na Abertura do Congresso da Federação Nacional da Educação (FNE), 

que se realizou no dia 26 de outubro no Europarque. A representar a Academia estiveram 

o Diretor Executivo Cristiano Silva ao piano e o Diretor Pedagógico Bruno Martins na voz. 

Na Academia realizou-se a Audição de Natal dos nossos alunos no dia 21 de dezembro 

de 2019 durante a tarde e nesse mesmo dia, com o patrocínio da empresa Lobon, realizou-

se o Concerto de Natal pelas 21h30, com a participação de um quinteto de metais de seu 

nome HomeBrass-Quintet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos este novo ano com a Audição Intermédia dos alunos no dia 8 de fevereiro 

pelas 21h00 no Auditório da Casa da Cultura de Gião/Academia Nacional de jovens. 

  

 

 

 

 

 

 
O Envelhecimento é um fenómeno 

biológico, psicológico e social (dinâmico, 

progressivo e irreversível) que atinge o ser 

Por Cristiano Silva – Academia Nacional de 

Jovens 

Envelhecimento Ativo 
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humano na plenitude da sua existência, 

modifica a sua relação com o tempo, o seu 

relacionamento com o mundo e com a sua 

própria história.  

Envelhecer ativamente é um 

processo de otimização das oportunidades 

para a saúde, participação e segurança, 

para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas à medida que envelhecem, 

segundo a Organização Mundial da Saúde.  

Existem três pilares fundamentais do 

envelhecimento ativo: a saúde, a 

participação e a segurança, sendo a saúde 

um pilar de forte influência nos restantes 

preditores. O envelhecimento ativo 

permite aos indivíduos realizarem o seu 

potencial físico, social e mental ao longo da 

sua vida e participarem na sociedade de 

acordo com as suas necessidades, desejos 

e capacidades. Simultaneamente, fornece-

lhes proteção, segurança e cuidados 

necessários quando necessitam de ajuda. 

“Ativo” refere-se à continuação da 

participação em atividades sociais, 

económicas, culturais, espirituais e cívicas. 

Como preditores de um 

envelhecimento com sucesso temos: a 

satisfação com a vida, a longevidade, 

ausência de incapacidade, o crescimento, a 

participação social ativa, a alta capacidade 

funcional/independência e adaptação 

positiva. Todos estes preditores 

influenciam a qualidade de vida do idoso e 

promovem um bem-estar, não só a nível 

físico, como social e psicológico.

 

 

“A arte da vida na velhice consiste na procura criativa de um 

território novo e mais pequeno, que é cuidado com uma intensidade 

similar à do passado” 

  

 

 

 

Por Joana Pais – Centro Comunitário de Louredo 
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A XXS lançou a 3a edição da Campanha XXS-XXL, 

Pequeno no Tamanho, Grande no Coração, que tem como 

objetivo alertar para a realidade dos nascimentos prematuros 

e contribuir para dotar as Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatais (UCINs) de todo o País de material de conforto 

necessário e adequado a estes bebés. Os gorros e botinhas 

vão permitir manter os bebés quentinhos e ajudar a promover 

o vínculo afetivo com os seus pais, através do Método 

Canguru.  

O Centro Comunitário de Louredo e o Centro Social 

de Gião uniram-se para tricotar materiais que revertessem 

para esta causa. A promessa é continuar a trabalhar neste 

sentido e juntar o máximo de materiais para a próxima 

campanha. 

 

 

 

 

 

O ano de 2019 foi marcado por duas 

palavras: Crise Climática. Por todo o 

planeta várias foram as greves e 

manifestações sentidas em diversos países. 

Além de ativistas, milhões de estudantes 

juntaram-se a esta causa, incentivados pela 

jovem sueca Greta Thunberg. Mas serão as 

manifestações e as greves necessárias para 

haver mudança? É necessário passar da 

teoria à ação.  

Por Joana Pais – Centro Comunitário de Louredo 

“XXS - XXL, Pequeno no Tamanho, Grande no 

Coração 2019” 

Missão: Salvar Planeta Terra 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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O planeta tem vindo a debater-se com 

inúmeros problemas ambientais durante 

anos a fio. De acordo com os registos, a 

temperatura da Terra tem vindo a 

aumentar ao longo dos anos, sendo que os 

últimos cinco anos (2014-2019) foram os 

mais quentes desde que há registos. As 

emissões de CO2 (Dióxido de Carbono – 

gás responsável por 63% do aquecimento 

global mundial) para a atmosfera são mais 

elevadas do que no início da era industrial. 

Este elevado e rápido aquecimento da 

Terra traz consigo consequências, por 

vezes irreversíveis, para o planeta: degelo 

das calotes polares e glaciares; subida do 

nível das águas do mar, que por sua vez 

conduzirá ao abandono das zonas 

costeiras e ilhas; secas prolongadas e 

ondas de calor; ocorrência de chuvas 

torrenciais e outros fenómenos 

meteorológicos extremos; extinção de 

espécies vegetais e animais. 

Está nas mãos das populações o futuro das 

gerações vindouras e a vida do planeta 

Terra. É necessária e urgente a adoção de 

atitudes por parte das comunidades para 

salvaguardar os recursos ainda existentes. 

A mais pequena mudança pode significar 

um grande avanço para travar a crise 

climática que atravessamos. 

O que poderemos fazer para salvar o 

planeta Terra? 

São diversas as atitudes que, enquanto 

cidadãos, podemos adotar para diminuir 

os impactos das alterações climáticas, pois 

cada um de nós tem a responsabilidade 

civil de proteger o planeta onde vivemos.  

Eis algumas dicas para reduzir o impacto 

ambiental negativo: 

o Reduza o consumo (compre apenas 

o que é necessário, sem fazer 

compras compulsivas); 

o Opte por sacos reutilizáveis (no 

supermercado, por exemplo, faça-se 

acompanhar por um saco reutilizável, 

evitando os sacos de plástico; no caso 

da secção das frutas e vegetais, se não 

tiver outra opção além do saco de 

plástico, guarde-o e utilize numa 

próxima); 

o Diga “NÃO!” ao desperdício 

(esteja atento ao prazo dos alimentos 

– nunca deite comida fora); 

o Mude a sua alimentação (opte por 

uma alimentação mais rica em 

vegetais e peixe; além de fazer bem à 

sua saúde está a contribuir para a 

diminuição da produção de carne, 

diminuindo a emissão de gases de 

efeito de estufa originários dessa 

atividade); 

o Prefira produtos ecológicos, 

biológicos e locais (como, por 

exemplo, alimentos cultivados sem 

pesticidas, perto de sua casa); 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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o Reduza o consumo energético 

(opte por aparelhos e 

eletrodomésticos de baixo consumo 

energético; se não está a ver televisão, 

desligue-a; não deixe o carregador do 

telemóvel ligado se não está a 

carregar o dispositivo); 

o Reduza o consumo de água; 

o Ande mais a pé ou prefira os 

transportes públicos; 

o Recicle (prefira os produtos 

reciclados e, sempre que possível, 

recicle, quer seja plástico, papel, 

roupas ou brinquedos). 

Além destas dicas, pode também 

contribuir para salvar o nosso planeta 

diminuindo a quantidade de resíduos (lixo) 

produzidos, maximizando a quantidade 

dos materiais que podem ser reciclados. 

Na nossa União de Freguesias, além 

da recolha porta-a-porta de resíduos pela 

SUMA (nos dias e horários estipulados), 

pode-se encontrar em vários locais o tão 

conhecido trio de contentores – o 

Ecoponto (azul - papel e cartão; 

amarelo - plástico e metal; verde - vidro) 

onde poderemos colocar os resíduos 

destinados à reciclagem, dando uma nova 

vida ao nosso “lixo”.  

 A nossa União está também 

equipada com um Ecocentro, uma 

valência da Suldouro, sito na Rua das 

Fontaínhas, em Lobão. Este funciona de 

terça-feira a sábado, das 09h00 às 

13h00 e das 14h00 às 18h00. O mesmo 

dispõe de um ecoponto e está preparado 

para receber resíduos tais como: 

o Resíduos verdes (resultantes da 

limpeza de jardins, podas…); 

o Resíduos de construção e 

demolição (restos de pequenas 

obras, vidros, cerâmicas…); 

o Madeiras (móveis, paletes…); 

o Monstros domésticos (colchões, 

sofás, tapetes…); 

o Equipamento elétrico e eletrónico 

(televisões, telefones, 

computadores…); 

o Óleos alimentares usados; 

o Óleos hidráulicos usados; 

o Sucatas;  

o Pilhas, baterias e acumuladores. 

Sempre que tiver resíduos em sua 

casa, dirija-se ao ecoponto mais próximo e 

faça a separação dos mesmos. No caso de 

se deparar com um ecoponto sem 

capacidade, dirija-se ao Ecocentro. Se o 

mesmo acontecer em dias em que o 

Ecocentro esteja encerrado, guarde os 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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resíduos em sua casa até que os possa 

colocar no sítio certo. Não os deixe na 

via pública, porque esta é de todos 

nós. 

Para além destas opções, a Junta 

possui um serviço de recolha de monstros 

(sofás, colchões, frigoríficos…). Para 

usufruir do mesmo, basta efetuar o pedido 

de recolha na Junta e, posteriormente, 

será agendada a recolha dos monstros. 

Juntos, com pequenos passos, 

podemos cuidar do que resta do 

nosso planeta, a casa 

dos nossos ancestrais 

e das gerações 

futuras!

 

  

 

 

 

Quando verificar alguma anomalia 

num poste de iluminação pública, 

nomeadamente um foco desligado ou a luz 

intermitente, poderá reportar estas 

situações através das seguintes vias: 

 

1- Diretamente com os serviços da EDP: 

Telefone: 800 506 506 (linha gratuita) 

Site: https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/podemos-ajudar/avaria-iluminacao-publica 
 

2- Junta de Freguesia: 

Telefone: 256 915 350 

Email: geral@uf-lglg.pt 

Em ambas as alternativas, é necessário indicar o nome da rua e o número de porta 

mais próximo do foco em causa. 

 

Desta forma, está a ajudar para que a anomalia seja resolvida o mais breve possível. 

 

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

Freguesias 

EDP 

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

Freguesias 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 
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mailto:geral@uf-lglg.pt
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O Plano de formação profissional 

do Gabinete de Inserção Profissional, 

definido em estreita colaboração com o 

Centro de Emprego e Formação 

Profissional de Entre Douro e Vouga, 

prevê, de grosso modo, para este ano a 

implementação de percursos formativos 

no âmbito de duas modalidades: Vida Ativa 

e Cursos EFA – Educação Formação de 

Adultos. 

A Vida Ativa é uma estratégia de 

intervenção que pretende reforçar a 

qualidade e a celeridade das medidas ativas 

de emprego, em particular no que respeita 

à qualificação profissional, através do 

encaminhamento dos desempregados para 

percursos de Formação Modular. Visa 

reforçar a qualidade e a celeridade das 

medidas ativas de emprego, em particular 

no que respeita à formação profissional, 

através do desenvolvimento de percursos 

de formação modular que capitalizem para 

a obtenção de uma qualificação integrada 

nos referenciais de formação do Catálogo 

Nacional de Qualificações. As unidades 

concluídas com sucesso são objeto de 

certificação no âmbito do Sistema 

Nacional de Qualificações. Destina-se a 

desempregados, jovens ou adultos, 

inscritos nos Centros/Serviços de 

Emprego do IEFP, I.P. 

Os Cursos EFA (Educação 

Formação de Adultos) são cursos de dupla 

certificação, que, quando concluídos com 

aproveitamento, permitem obter uma 

habilitação escolar e uma qualificação 

profissional. Constituem-se como o 

principal instrumento para a qualificação 

de adultos, visam a redução dos seus 

défices de qualificação bem como a 

melhoria dos níveis de empregabilidade e 

de inclusão social e profissional. Destinam-

se a adultos, inscritos no centro de 

emprego, que devem reunir as seguintes 

condições: idade igual ou superior a 18 

anos à data de início da formação, sem a 

qualificação adequada para efeitos de 

inserção ou progressão no mercado de 

trabalho e, prioritariamente, sem a 

conclusão do ensino básico (9.º ano de 

escolaridade) ou do ensino secundário 

(12.º ano de escolaridade). Organizam-se 

em diferentes tipos de percursos 

formativos, tendo por base a habilitação 

Plano de Formação Profissional 2020  

Gabinete de Inserção Profissional 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 
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escolar dos candidatos, e realizam-se com 

base nos referenciais de formação que 

integram o Catálogo Nacional de 

Qualificações. Dependendo do tipo de 

percurso, conferem uma certificação 

escolar, que vai desde o 1.º ciclo do ensino 

básico - 4.º ano de escolaridade -, até ao 

ensino secundário - 12º ano de 

escolaridade - e/ou uma certificação 

profissional, correspondente aos níveis 1, 

2 ou 4 de qualificação. 

Ambas as modalidades são 

financiadas, sempre que aplicável, com os 

seguintes apoios: bolsa de formação, 

subsídio de transporte, subsídio de 

alimentação e subsídio de acolhimento. 

Para obter mais informações 

acerca deste plano, dirija-se 

presencialmente ao Gabinete de Inserção 

Profissional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Susana Silva – Técnica Superior 

 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 



19 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

Para 6 flores 

o 1 folha de massa folhada 

o 2 maçãs encarnadas 

o Sumo de meio limão 

o 3 colheres de sopa de compota de alperce 

 

Instruções 

Primeiro, arranje as maçãs. Corte-as ao meio e retire o caroço. Depois, pouse-as com a 

metade aberta para baixo e corte meias-luas muito fininhas. Coloque logo as fatias de maça 

dentro de uma taça com água e sumo de limão para não as deixar escurecer. Leve a taça ao 

micro-ondas durante cerca de 3 minutos para amaciar as fatias de maçã. 

Tenda a massa folhada e corte-a em seis fatias compridas com cerca de 5 cm de largura. Junte 

a compota de alperce com duas colheres de sopa de água e leve ao micro-ondas durante 1 

minuto para amolecer. 

Espalhe o doce por cima das tiras de massa folhada e coloque as meias-luas de maçã, 

direitinhas e em fila, na parte superior das tiras de massa folhada. Cada fatia de maçã deve 

ficar metade sobreposta pela fatia seguinte e com o topo por fora da massa – é isso que vai 

parecer as pétalas da rosa. Depois, dobre a metade inferior da massa folhada por cima das 

fatias de maçã e enrole para parecer uma flor. 

Leve ao forno, pré-aquecido a 190º C, durante 40 a 45 minutos, em formas pequeninas de 

queques ou num tabuleiro coberto por uma folha de papel vegetal. Antes de servir, polvilhe 

com canela e açúcar de confeiteiro para enfeitar. Ou só com canela se estiver numa onda 

mais light. 

 

 

Receita 

Flores de maçã e massa folhada  
Casal Mistério 
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Quer participar no Boletim Informativo? 

Escreva-nos para centrocomunitario.louredo@sapo.pt 

Sudoku 

Atividades 

Junta da União das freguesias 

de Lobão, Gião, Louredo e 

Guisande 

Centro Comunitário de Louredo - Espaço de Memórias 


