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Operação Floresta Segura 2020
Nos transatos dias 10 e 11 de março, realizaram-se na nossa
União de Freguesias ações de sensibilização no âmbito da “Operação
Floresta Segura 2020”.
Esta operação, levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana,
visa alertar a população para os cuidados que devem ter relativamente
à limpeza de terrenos e à utilização do fogo para a limpeza dos mesmos
(queimas e queimadas).
No âmbito destas sessões, os militares informaram o público
presente acerca dos prazos a cumprir relativamente à realização dos

o Olá, Primavera!

trabalhos de gestão/limpeza (prolongado até 31 de maio devido ao

o Obras e arruamentos

surto do COVID-19); do período de fiscalização dos terrenos, uma vez

o Informações

que a nossa União de Freguesias é de fiscalização prioritária; as normas

o Atividades
o Receita

para efetuar a limpeza dos terrenos, nomeadamente a distância a
limpar relativamente a vias públicas, habitações, entre outros.
Informaram, também, que o período crítico este ano será estabelecido
entre 1 de julho e 30 de setembro, podendo ser alterado de acordo
com as condições meteorológicas verificadas. No que toca à utilização
do fogo na gestão dos terrenos, nomeadamente as queimas, quando
realizadas fora do período crítico, carecem de uma comunicação prévia
que pode ser efetuada através do website “Queimas e Queimadas” ou
através da linha telefónica do ICNF (Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas) 808 200 520.

Junta da União das
Freguesias de Lobão, Gião,
Louredo e Guisande
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Contudo, sempre que se realizar
uma queima, além da comunicação prévia
necessária, deve-se ter em atenção o nível
de risco de incêndio para a respetiva data.
Se o mesmo for elevado, a queima carece
de uma autorização da Câmara Municipal
ou da Proteção Civil.
Ao longo da sessão foram deixados algumas dicas e conselhos que todos devemos colocar
em prática, tais como:
o Limpar, regularmente, os telhados, retirando pedaços de musgo, folhas e ninhos, das
telhas e beirais;
o Retirar dos quintais e jardins objetos e artigos inflamáveis, como a casca de pinheiro,
cercas de madeira tratada, entre outros;
o Fazer uma lista com todos os objetos e documentos necessários a levar no caso de
uma evacuação e mantê-los num único sítio e de fácil acesso;
o Sempre que possível, guardar as viaturas de frente e não de marcha-atrás, tornando
mais fácil a saída da habitação em casos de emergência ou de evacuação

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das
Freguesias
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Hortas Sociais
As Hortas Sociais assumem um papel
importante no que respeita ao aumento dos
recursos alimentares das famílias, numa lógica de
complementaridade do rendimento familiar. Além
disso, potenciam a criação de hábitos saudáveis e a
simultânea valorização da componente ambiental.
No âmbito do fórum social, a Junta da União das
Freguesias dispõe de talhões destinados a serem cedidos para o cultivo e a
autossubsistência alimentar.
Os principais objetivos do Projeto Hortas sociais são:
a) Promover uma ocupação saudável dos cidadãos, combatendo a inatividade e solidão,
a inúmeros fregueses que, na atual conjuntura, se encontram desempregados;
b) Incentivar a troca de experiência inter-geracional, na área da horticultura, valorizando
o conhecimento dos mais velhos, transmitindo-o às gerações mais novas;
c) Fomentar a prática de uma horticultura saudável como atividade de lazer;
d) Desenvolver hábitos alimentares saudáveis, promovendo a utilização de produtos
vegetais provenientes de agricultura tradicional;
e) Complementar os recursos alimentares das famílias, reduzindo os encargos com a
compra de produtos hortícolas;
f) Preservar práticas agrícolas tradicionais;
g) Promover a horticultura tradicional, reduzindo ao mínimo o recurso a agroquímicos,
(pesticidas e adubos químicos), incentivando à fertilização orgânica da horta, e
melhorando continuamente, de forma sustentável, a fertilidade do solo;
h) Fortalecer, valorizar e promover o espírito comunitário na utilização e manutenção
do espaço público, bem como o sentimento de pertença;
i) Possibilitar o acesso à prática agrícola a quem não possui terrenos para esse efeito;
Podem candidatar-se a um talhão das Hortas Sociais qualquer cidadão, residente na União
das Freguesias, mediante o preenchimento da ficha de candidatura.
Os tempos excecionais que atravessamos pressupõem amplas mudanças no nosso
quotidiano e capacidade de nos reinventarmos perante os constrangimentos que a todos
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assolou. Para garantir a subsistência alimentar ou
mesmo para aliviar o stress, dispormos de um recanto
para a produção hortícola é, de facto, deveras cativante.

Por Susana Silva – Executivo

Uma Nova realidade…COVID - 19
Vivemos tempos novos! De medo,
angústia, apreensão e incerteza.

algumas orientações que ajudarão a
minimizar este estado emocional:

A expectativa de regressarmos à

o Atenção às redes sociais e à sua

vida normal é imensa, acresce, todavia, a

utilização desenfreada. Uma hora

consciência de que se avizinham tempos

antes de dormir temos de parar,

difíceis.

sendo também crucial filtrar a

Deparamo-nos com a nossa imensa

veracidade dos conteúdos. Foquem-

fragilidade e impotência perante um

se em fontes fidedignas e evitem

pequeno vírus. Esse sim, capaz de pôr o

sensacionalismos em massa.

mundo em quarentena. Em poucos dias, o

o Cuidado com os mitos e as fake news

caos instalou-se: milhares de mortos e

– beber muita água é um hábito

infetados, serviços de saúde em colapso,

saudável que todos devemos adotar,

profissionais

populações

contudo não impede que sejamos

recolhidas, aviões em terra, turismo

infetados; beber água, chá ou café a

parado e as empresas à beira de um ataque

26 ou 27º não previne nem elimina o

de nervos.

vírus, já que apenas os desinfetantes

Perante

em

burnout,

esta

incontrolabilidade,

têm eficácia comprovada; o alho,

resta-nos aceitar e otimizar este período

embora seja um alimento saudável

de

inequivocamente

com propriedades antimicrobianas,

fundamental para conter esta ameaça

não há evidências de que possa

biológica.

proteger do novo coronavírus.

recolhimento,

É

normal

sentirmos

ansiedade,

o Mantenha o seu ritmo de sono e

errado é não nos protegermos. Enuncio

evite sestas durante o dia. Temos de
criar uma rotina: levantar a horas
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decentes, fazer todas as refeições e

ler, jardinar, bordar, ver televisão,

praticar exercício físico.

brincar com os seus filhos, desfrutar

o Reforce o seu sistema imunitário,
introduzindo na sua alimentação
fruta e legumes.

do seu animal de estimação…
o Mantenha

o

contato

social,

utilizando as ferramentas que tem

o Respire fundo, absorva os aromas da
natureza e desfrute das cores da

disponíveis

(telefone,

telemóvel,

redes sociais, vídeo chamada).

Primavera. Ponha uma mão no peito

o Seja equilibrado, modere as suas

e a outra na zona do umbigo, inspire

compras. Lembre-se que nem todos

e sustente a respiração durante

conseguem comprar em grandes

quatro segundos; em seguida expire

quantidades. Cultivemos a empatia e

calmamente. Repita este exercício

a solidariedade.

dez vezes.

o Desfrute do tempo, outrora tantas

o Reveja os seus álbuns de fotografias,

vezes reclamado e reivindicado.

evoque episódios, momentos, férias

Acima de tudo, proteja-se, fique em

que lhe restabeleçam a calma, a

casa.

serenidade, a segurança e as risadas

Seja responsável por si, por

espontâneas.

todos. Unidos, cautelosos e

o Crie tempo só para si, invista em
atividades fomentadoras de prazer:

exigentes venceremos o bicho.
Por Susana Silva – Psicóloga
939 153 501 | gipjflobao@gmail.com

Famílias em isolamento durante a Pandemia Covid-19
Estar isolado, em família, com
crianças e/ou adolescentes é um desafio
exigente. É normal que os Pais/Cuidadores
se sintam ansiosos, preocupados e um
pouco perdidos, sem mapa ou GPS para
gerir esta situação. Para sobreviver vão
precisar de se adaptar e encontrar, com
flexibilidade,

novas

estratégias

para

organizar o dia-a-dia.
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Os

Pais/Cuidadores

têm

diária que responda às necessidades de

disponibilidade para estar com os filhos

todos e que equilibre momentos de

todo o dia têm de aceitar que vai ser

trabalho e lazer, de interação e autonomia,

exigente (para todos!), e que será

e tempo para o próprio.

necessária

uma

dose

que

reforçada

de

Ainda que cada família e cada pessoa

paciência, compreensão e criatividade para

experiencie

gerir o dia-a-dia em isolamento.

diferente, e tenha as suas próprias

Os Pais /Cuidadores que estão em

esta

situação

de

forma

estratégias para lidar com ela, há um

teletrabalho, têm ainda de aceitar que

conjunto

não conseguirão trabalhar o número de

sobrevivência” que podem ajudar os Pais a

horas que trabalhariam numa situação

gerir o dia-a-dia de modo mais equilibrado.

normal e que a sua produtividade será
menor

(identifiquem

prioridades

A

de

ideias

ordem

e

“dicas

dos

de

Psicólogos

e

Portugueses disponibiliza algumas dicas

foquem-se nelas). A chave estará na forma

que são úteis às famílias na adaptação à

como organizarem os momentos do dia.

nova realidade vivida atualmente.

Para as famílias em isolamento é
fundamental a organização de uma rotina
Para pais/cuidadores
o Entendam o impacto de uma situação

durante os períodos de sesta e depois das

de isolamento e como lidar com ela da

crianças adormecerem. Mas, em caso de

melhor forma;

necessidade, determinem e cumpram um

o Mantenham-se calmos e tranquilos;

limite de horas de trabalho por noite;

o Mantenham as rotinas e horários
habituais;
o Tenham

o Encontrem
próprios.

expectativas

realistas

tempo
Sempre

para
que

vocês
possível,

alternem tarefas e assegurem que

relativamente à produtividade em
regime de teletrabalho. Com crianças
mais novas não esperem trabalhar
muitas horas durante o dia. Com crianças
mais

velhas,

poderão

precisar

de

flexibilidade na gestão do trabalho.
Procurem realizar horas de trabalho
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também têm tempo para descansar e

peçam uma pausa de cinco minutos e

relaxar;

afastem-se para alguma parte da casa

o Quando
aguentam

sentirem

que

“já

mais”,

respirem

não

fundo,

onde possam estar sozinhos. É difícil,
mas vamos todos sobreviver.

Para sobreviver com (ou às) crianças
o Comecem por falar várias vezes sobre
o coronavírus e partam do que elas
sabem;
o Dêem-lhes uma sensação de controlo:
dêem

às

crianças

informações

baseadas em factos, numa linguagem
simples e adequada à idade e nível de
desenvolvimento (utilizando imagens

interagir e brincar com as crianças

ou metáforas);
o Validem os sentimentos da criança e
ofereçam apoio: Informem as crianças
que não há problema em sentir medo,
estar

triste,

ficar

nervoso

ou

assustado, por que toda a gente se
sente assim de vez em quando.
Elogiem-nas por expressarem os seus
medos e preocupações, e acolham-

ajuda a reduzir as suas preocupações
e agitação, pois centra a sua atenção
na relação e em ações positivas ou
atividades que lhe dão prazer;
o Incentivem a realização de ações de
responsabilidade social;
o Continuem

a

promover

hábitos

saudáveis: Incentivem a prática de
atividades físicas e de relaxamento;

nos;
o Tranquilizem:

o Interajam e brinquem com as crianças:

antecipem

que

as

crianças podem ficar preocupadas
com a saúde (ou a morte) dos pais ou
outros familiares, e assegurem que vai
ficar tudo bem e que nunca ficarão

o Limitem o acesso à televisão e internet.
Não é saudável que a televisão se
mantenha sempre ligada, mas apenas
em alguns momentos do dia, que
podem ser definidos no plano diário.

sozinhas;
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Para sobreviver com (ou aos) adolescentes
o Conversem

sobre

dramatizar:

sem

a

situação
desvalorizar

sem
a

situação, sublinhem que, quanto mais
depressa aceitarem o isolamento e
assegurarem

todos

os

comportamentos preventivos, mais
rapidamente se retomará a “vida

uma organização do estudo, ainda que
de forma autónoma e à distância;
o Planeiem

normal”;
o Sugiram um propósito de missão:
mobilizem-nos para um trabalho de
equipa e uma missão enquanto família;
o Incentivem o bom uso das redes sociais:
numa fase em que os amigos e colegas
são tão importantes, é normal que a
utilização das redes sociais e outros
meios tecnológicos se torne ainda
mais frequente. No momento atual,
são fundamentais para permitir o
contato com os amigos, manter um
sentimento de comunidade (“estamos
todos no mesmo barco”) e procurar
formas alternativas de ocupar o

atividades

em

conjunto:

negoceiem em conjunto os momentos
de descanso e de lazer individual, mas
também de lazer em família ou em
grupo;
o Sensibilizem para os perigos do consumo
de

tabaco

ou

outras

substâncias:

expliquem que, para além dos riscos
conhecidos, o tabaco deixa-nos mais
vulneráveis a potenciais complicações
decorrentes de infeções respiratórias,
como a COVID-19;
o Se for necessário ajustarem os planos,
sejam honestos, transparentes, diretos, e
façam-no em conjunto, para que os
adolescentes entendam a lógica por

tempo;
o Ajudem-nos a manter os hábitos de
estudo: expliquem que estar em
isolamento não é estar de férias.
Incentivem-nos a definir um horário e

trás

da

decisão,

participando

e

envolvendo-se na definição e no
cumprimento dos planos.
Por Joana Pais – Centro
Comunitário de Louredo

E, POR ÚLTIMO... MANTENHA-SE EM SEGURANÇA!
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COVID-19: Encerramento dos cemitérios
No âmbito da pandemia da COVID-19 (Coronavírus) que assola
o mundo, muitas foram as medidas excecionais tomadas numa
tentativa de travar a propagação deste vírus.
Uma dessas medidas prendeu-se com o encerramento
temporário dos cemitérios. Se todas as outras medidas afetaram a vida
dos

portugueses,

esta

não

foi

exceção.

Muitos

viram-se

impossibilitados de visitarem os seus entes queridos, viram-se
impedidos de zelar pela sua última morada e acender-lhes uma simples
luz.
Neste contexto, e sabendo o impacto emocional que esta medida trouxe consigo, a
Junta da União das Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, durante o período de
encerramento dos cemitérios, procedeu à limpeza e higienização de todas as sepulturas,
colocou todos os fins-de-semana uma coroa de flores no portão de cada cemitério e uma
vela em cada sepultura. Esta foi a forma que a Junta encontrou de forma a minimizar o
desânimo sentido pela comunidade de não poder cuidar dos que já partiram.
A Junta agradece a compreensão e a colaboração de todos ao longo destas duras
semanas.

Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das Freguesias
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Olá, primavera!
A primavera chegou no passado dia

a realização de uma limpeza mais profunda

20 de março e com ela trouxe uns belos

à casa, guardar as roupas de inverno, fazer

dias de sol, um tempo ameno e o rebentar

uma revisão à roupa guardada, alterar a

das flores. Tudo isto faz da primavera uma

decoração de algumas divisões da casa,

estação de mudança. É tempo de guardar

tudo

o que faz lembrar o frio e o inverno e

tranquilidade às casas.

trazer ao de cima o melhor que a
primavera tem.

para

trazer

alguma

leveza

e

Nada melhor do que aproveitar
este período da pandemia do Coronavírus,

Em vários países a chegada da

que nos tem feito ficar mais por casa, para

primavera significa o início da “Spring

fazer uma spring cleaning às nossas

cleaning”, ou seja, limpeza primaveril, uma

habitações e trazer alguma serenidade aos

limpeza profunda que todos devemos fazer

nossos dias. Eis algumas dicas para trazer

nas nossas habitações nesta altura do ano.

tranquilidade às nossas vidas através da

Esta limpeza primaveril serve de mote para

(re)decoração das nossas casas:

1. O sol está cá, deixe-o entrar!
Afaste os cortinados e abra as janelas.
Deixe a luz natural do sol entrar em sua
casa. Além de trazer um ambiente mais
positivo é uma fantástica alternativa à luz
artificial. Enquanto houver luz natural use
e abuse dela. Vai ver que no final do mês a
sua fatura da eletricidade vai ser mais leve.
2. (Re)veja o seu guarda-roupa
Guarde o vestuário pesado de inverno e
volte a colocar as roupas primaveris. Vai se
sentir muito mais leve quando vir o seu
guarda-roupa cheio de cores primaveris.
Aproveite e dê uma revisão à sua roupa.
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A roupa que já não usa e está em bom
estado pode ser doada.

3. O que está a mais tem de sair
Faça uma vistoria a cada divisão da casa.
Veja as peças que realmente lhe fazem falta
e as que estão a mais. Certamente vai-se
aperceber que tem coisas a mais, objetos
que nunca lhe fizeram falta, nem vão fazer.
Está na hora de eles saírem de sua casa,
darem mais espaço às divisões e diminuir a
sensação de amontoamento.

4. Crie espaços verdes
Tem um terraço, uma varanda ou uma
janela? Crie uma pequena horta ou um
pequeno jardim. Poderá utilizar vasos
pequenos e plantar o que lhe apetecer,
desde pequenos vegetais, legumes, ervas
aromáticas e flores.

5. Dê cor à sua casa
Esta é a altura ideal para mudar as cores da sua casa. Experimente pintar as paredes das
divisões com uma cor diferente da atual, mas opte sempre por cores ténues. Pode também
arriscar e mudar a cor de algumas peças de mobiliário e decoração.
Neste período de pandemia, fique em casa para se proteger e aproveite para encher a
sua casa e a sua vida com a serenidade e a tranquilidade que a primavera oferece com estas
dicas.
Por Isabel Silva - T. Administrativa da Junta da União das
Freguesias
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Obras e arruamentos

Abertura da Travessa São Tiago

Abertura da Travessa São Tiago

Rua Bairro Alto - Lobão

Rua dos Combatentes - Lobão

Rua dos Combatentes - Lobão

Rua dos Combatentes - Lobão
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Rua dos Condes - Lobão

Rua dos Condes - Lobão

Rua dos Henriques - Lobão

Rua dos Henriques - Lobão

Rua Fonte da Azenha - Lobão

Rua Fonte da Vareira - Lobão

Rua Padre Rufino - Lobão

Rua Padre Rufino - Lobão
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Travessa do Bairro Alto - Lobão

Rua Santa Alexandrina - Lobão

Parada

Travessa da Serra - Parada

Rua da Serra - Parada

Rua da Serra - Parada

Rua do Pardieiro - Parada

Rua do Pardieiro - Parada
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Rua do Ramalhal - Parada

Rua São Cipriano - Parada

Rua São Cipriano - Parada

Rua São Cipriano - Parada

Rua São Cipriano - Parada

Travessa de São Cipriano - Parada
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Parque Desportivo - Parada

Travessa - Parada
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Rua do Emigrante - Louredo

Rua do Emigrante - Louredo

Rua do Emigrante - Louredo

Rua da Leira - Guisande

Rua da Leira - Guisande

Rua do Outeiro - Guisande

Rua do Outeiro - Guisande

Rua do Outeiro - Guisande
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Rua do Outeiro - Guisande

Rua do Outeiro - Guisande

Rua Santo António - Guisande

Travessa Vale Grande - Guisande

Travessa da Ramada - Guisande
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INFORMAÇÕES
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Sopa de Letras
Crianças
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Sopa de Letras
Adolescentes/Adultos
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Atividades
Em família
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Receita
#fiqueemcasa: bolo de limão e amêndoa só com 7 ingredientes
Casal Mistério
Ingredientes
o 230 g de manteiga sem sal amolecida
o 150 g de açúcar
o 4 ovos grandes
o 50 g de farinha de trigo
o 130 g de farinha de amêndoa
o 2 limões
o 1 colher de sopa de sementes de papoila

Preparação
Comece por bater a manteiga com o açúcar até deixar clarear bastante. Acrescente os ovos,
um a um, enquanto continua a bater. À medida que coloca um ovo, coloque logo a seguir ¼
da farinha de trigo. Sempre sem parar de bater. Agora, pode desligar a batedeira. Misture a
farinha de amêndoa, o sumo e as raspas dos limões e as sementes, tudo delicadamente com
a ajuda de uma espátula, sem mexer demasiado. Deite a massa para dentro de uma forma de
fundo amovível, untada e com o fundo forrado com papel vegetal. Leve ao forno préaquecido a 180 ºC. Ao fim de meia hora, cubra o bolo com papel vegetal. Ao fim de 50
minutos, confirme se já está pronto.
No máximo, não deverá demorar
mais de uma hora a fazer.
Sirva o bolo polvilhado com açúcar de
confeiteiro e com amêndoas partidas e
ligeiramente

tostadas

ou

com

framboesas e mirtilos.
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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

24

