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Mensagem do Executivo 

Estamos a viver um momento único e, possivelmente, irrepetível 

das nossas vidas – o mundo enfrenta uma pandemia – COVID-19, com 

gravíssimas consequências sanitárias, económicas e sociais. 

Estas consequências estão a ser avassaladoras e far-se-ão sentir 

fortemente durante este ano de 2021. 

Do ponto de vista social, a nossa estratégia, neste tempo incerto, 

visa a manutenção do Fórum Social, reforçar laços comunitários e apoiar 

respostas coletivas de emergência e participação solidária, bem como 

apostar na empregabilidade, na formação profissional e no apoio à 

população sénior. 
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O setor da educação será 

também um dos visados. A incerteza 

quanto à pandemia tem mobilizado os 

nossos espaços na prevenção da doença 

e, convictamente, continuaremos 

atentos e a ajudar o nosso Agrupamento 

de Escolas. 

No que diz respeito ao edificado 

prevemos o arranque das obras de 

requalificação do Pavilhão Municipal de 

Lobão/Gião e do Pavilhão de Gião. 

Prevemos a conclusão da empreitada da 

4ª fase de construção do passadiço que 

liga as Caldas de S. Jorge a Fiães, com a 

inclusão do parque de merendas na 

Ponte da Chá e Rua do Rio, bem como o 

arranque de um novo troço a jusante da 

ponte da Tabuaça, ligando Lobão a 

Sanguedo e Vila Maior. 

O setor da Cultura tem sido 

particularmente afetado pela crise 

pandémica. Em 2021 intentamos 

retomar o Young Fest e a Festa das 

Coletividades, Passeio Sénior, entre 

outras iniciativas. O apoio ao tecido 

associativo merecerá também a nossa 

melhor atenção. 

Iniciaremos durante este ano um 

conjunto de intervenções, a destacar: 

requalificação do largo das Escolas de 

Lobão e a continuidade da 

requalificação de ruas, alargamentos e 

passeios. 

 

 

 

 

 

Durante o segundo semestre de 

2020 foram repavimentas diversas ruas 

da União de Freguesias, nomeadamente: 

o Rua Miravale (Lobão) 

o Rua das Escolas (Lobão) 

o Rua Central (Lobão) 

o Rua Moderna (Lobão) 

o Travessa do Paraíso (Lobão) 

o parte da Rua Jardim-de-Infância 

(Lobão) 

o Rua de Azevedo (Gião) 

o Rua da Bessada (Gião) 

Síntese de Arruamentos 

Pelo Executivo da Junta da União das Freguesias 
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o Rua Nossa Senhora de Fátima 

(Gião) 

o Travessa da Bessada Velha (Gião) 

o Rua de S. Pedro (Gião) 

o Travessa de S. Pedro (Gião) 

o parte da Rua da Giesteira (Gião) 

o Rua Santa Rita (Gião) 

o Rua do Formal (Gião) 

o Rua Casa Nova (Gião) 

o Rua Santa Ovaia (Louredo) 

o Rua do Souto (Louredo) 

o Travessa do Souto (Louredo) 

o Rua do Vale da Mó (Louredo) 

o Rua da Fonte (Guisande) 

o Rua das Barreiradas (Guisande) 

o Rua Nossa Senhora da Boa 

Fortuna (Guisande) 

o Rua do Viso (Guisande) 

o parte da Rua Jardim-de-Infância 

(Guisande) 

 

 

Pelo Executivo da Junta da União das Freguesias 
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Consciente da frágil conjuntura económico-social, a Junta da União das 

Freguesias assinalou o arranque do ano letivo 

procedendo à distribuição de máscaras 

comunitárias junto do Agrupamento de Escolas 

da Corga de Lobão, destinadas a toda a 

comunidade educativa (alunos, corpo docente, 

assistentes técnicos e assistentes operacionais), 

do primeiro, segundo e terceiro ciclos, bem como 

nas IPSS´S da União. 

Atentos, também, à realidade de muitas famílias, com carências alimentares que 

se refletem na performance cognitiva dos seus educandos e, corroborando o alerta do 

Diretor do Agrupamento, o executivo 

determinou assegurar, até ao final do ano 

letivo, um pão com manteiga e um pacote de 

leite achocolatado a todas as crianças que 

careçam desse suplemento. 

No final do primeiro período, assentes numa vertente pedagógica e preventiva, 

marcamos a quadra natalícia fazendo chegar a todas as crianças do agrupamento 

máscaras e packs individuais de gel desinfetante, não esquecendo o tradicional Pai Natal 

de Chocolate. 

Vivemos tempos desafiantes, mas temos de continuar a responder com 

serenidade e confiança, promovendo comportamentos cívicos baseados nas evidências 

científicas e na responsabilidade social. Estamos juntos nesta luta coletiva. Contem 

connosco!  

  

COVID-19: Medidas Sociais 

Pelo Executivo da Junta da União das Freguesias 
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“A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que 

nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, 

supera-se a si mesmo sem ficar ‘superado’ (...) Sem crise não há desafios; sem desafios, a 

vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o 

melhor de cada um.” 

Albert Einstein 

 

 

O Ano de 2021 era esperado com grande expectativa. No fundo, depositávamos 

a esperança de uma mudança célere e na rápida reposição das nossas vidas, que se 

encontram suspensas desde março. 

Talvez por isso, movidos por uma quase anestesia, alguns facilitismos na quadra 

natalícia, cujas consequências estão a ser avassaladoras. 

Esta situação de incerteza quanto ao rumo da pandemia, o confinamento, o 

teletrabalho, as aulas online, a perda de rendimentos são fatores de risco para o 

aparecimento em catadupa de emoções negativas e invalidantes. 

Medo, ansiedade, raiva, confusão, problemas de sono, nervosismo, tristeza são 

frequentemente relatados e, sem uma adequada intervenção terapêutica/ farmacológica, 

podem perdurar durante anos. Reconhecer estes sentimentos é fundamental. A aceitação 

é um mecanismo de proteção contra a descompensação. Afinal, vivemos uma pandemia, 

perigosa, em constante mudança e inequivocamente propícia a uma escalada de 

emoções disruptivas.  

As emoções percecionadas como negativas são processos adaptativos perante a 

perceção do medo e, quando bem direcionadas, têm um enorme potencial criativo: 

catalisam a construção de novas maneiras de estar, de redefinir valores, de redirecionar 

a preocupação e aumentar a nossa resiliência psicológica. 

Saúde Mental em Tempo de Pandemia 
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A reestruturação cognitiva é, 

neste âmbito, um ingrediente 

fundamental. Eis algumas sugestões: 

- Desviar o foco de atenção de tudo o 

que escapa ao nosso controlo. 

Efetivamente, ter um pensamento sobre 

uma ação não significa a ocorrência da 

mesma. Assim, quando nos distraímos, 

deixamos de estar focados nos 

pensamentos negativos e a intensidade 

da ansiedade diminui. As distrações 

poderão ser múltiplas e variadas: ler, 

cantar, dançar, pintar, bordar, cozinhar, 

bricolage, assistir a filmes ou séries, 

praticar desporto, brincar com os filhos, 

cuidar das plantas, decorar a casa, etc. 

- Manter rotinas diárias, com padrões de 

sono regulares, hábitos de trabalho e 

horários das refeições. 

- Estreitar laços, mesmo que à distância, 

é reparador. Cultive o afeto, servindo-se 

das ferramentas digitais, ame e 

preocupe-se com o próximo! 

- Muna-se de fontes de informação 

fidedignas, contudo de forma limitada e 

equilibrada. O excesso de 

des(informação) poderá despoletar um 

agravamento da predisposição 

ansiógena/ depressiva. Procure aceitar 

que as questões que não controla não 

necessita de se desgastar a procurar 

mudá-las (por exemplo, “as ações que os 

outros possam ter”, “se os outros 

seguem ou não as regras de 

distanciamento físico/social”, “as 

motivações das outras pessoas”, 

“quanto tempo esta pandemia vai 

durar”, “quantos mais irão morrer”, 

“quantos hospitais irão colapsar”). Desse 

modo, terá mais tempo para se focar no 

que pode controlar: “ter uma atitude 

assertiva e positiva”, “estar informado e 

seguir as recomendações da Direção 

Geral de Saúde”, “limitar o acesso às 

notícias e escolher os programas que 

considere mais credíveis”, “ser 

compreensível e razoável para 

consigo e para com os outros”, “manter 

a distância física/social”, “encontrar 

tarefas agradáveis para fazer”, “ajudar os 

outros”.
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Nem sempre conseguimos esta resiliência de forma autónoma. Caso sinta que 

está a perder o controlo das suas emoções e que estas invalidam o seu quotidiano, não 

hesite em procurar ajuda. Se os pensamentos acerca da pandemia o absorvem e rumina 

com cenários catastróficos, se dorme mal, 

sente-se triste, irritado e frustrado 

persistentemente, se perdeu o interesse ou 

sente que não é capaz de realizar as suas 

tarefas habituais, recorra ao apoio psicológico. 

A Junta da União das Freguesias 

disponibiliza este serviço gratuitamente, 

bem como a linha SNS 24 (808 24 24 24).  

 

 

 

 

 

Com o aparecimento de novas estirpes do SARS-Cov-2 (COVID-19), alguns países 

europeus (Alemanha, Áustria e França) começaram a desaconselhar a sua população 

relativamente ao uso de máscaras comunitárias em locais fechados e a recomendar a 

utilização de máscaras cirúrgicas ou FFP2. 

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que a possibilidade de 

desaconselhar o uso de máscaras comunitárias está “em análise”. Contudo, os 

especialistas defendem que não se devem utilizar máscaras feitas em casa. 

As máscaras comunitárias ou sociais são 

feitas a partir de tecido. Constituem uma ténue 

barreira física à inalação de partículas existentes no 

ar, sendo a sua taxa de filtração menor do que das 

cirúrgicas. Numa altura em que enfrentamos uma 

dura vaga desta pandemia, ao optar por este tipo 

Por Susana Silva - Psicóloga 

 

Máscaras: Qual escolher? 
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de máscaras deve-se escolher máscaras comunitárias certificadas, ou seja, que contém 

um selo de certificação atribuído pelo CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias do 

Têxtil e do Vestuário), pelo ISQ (Instituto de Soldadura e Qualidade) ou pelo Equilibrium. 

A máscara deve ter ainda a identificação do nível de proteção (nível 2 ou 3) e conter 

informação acerca da sua reutilização (lavagem, secagem, conservação e manutenção) e 

o número de reutilizações adequado. No que toca às máscaras feitas em casa, os 

especialistas desaconselham o seu uso, uma vez que tendem a proteger menos, 

principalmente em ambientes fechados, e podem não ter a eficácia desejada na 

prevenção da infeção e propagação do vírus. 

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia 

considera que deve ser ponderada a 

obrigatoriedade da utilização de máscaras 

cirúrgicas. Este tipo de máscara, quando usadas 

corretamente, possuem uma elevada capacidade 

de proteger o utilizador e quem o rodeia. Não são 

reutilizáveis, pelo que depois de utilizadas devem 

ser colocadas no lixo. 

Na atual conjuntura pandémica, com o 

aparecimento de novas estirpes da COVID-19, a 

Sociedade Portuguesa de Pneumologia, aconselha 

também o uso de máscaras FFP2 (também 

conhecidas por N95 ou KN95) em contexto de 

maior risco de contágio, uma vez que possuem 

uma taxa de filtração maior. A utilização de uma 

máscara deste tipo garante a proteção de quem a 

utiliza e a não infeção de quem o rodeia. No caso destas máscaras, deve-se dar 

preferência às que não possuem válvulas, uma vez que não filtram o ar expirado por 

quem a utiliza, apenas o ar inspirado, conferindo uma proteção unidirecional.  

O uso de máscara é obrigatório em espaços fechados, comércios, transportes 

públicos, locais de trabalho e no exterior, sempre que não seja possível salvaguardar o 

distanciamento social.  
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De forma a que a função da máscara seja assegurada, é necessária uma utilização 

correta da mesma: a máscara deve cobrir o nariz e a boca completamente; deve-se lavar 

as mãos com água e sabão ou desinfetá-las com gel à base de álcool, antes da sua 

colocação e na hora de a retirar; evitar tocar na máscara quando a mesma estiver no 

rosto ou puxá-la para o queixo; ao colocar e ao retirar deve-se tocar apenas nos elásticos. 

Além destas recomendações, a máscara deve ser trocada a cada 4 horas ou sempre que 

esteja húmida, de modo a não comprometer a sua eficácia. 

No entanto, a utilização da máscara por si só não previne a infeção e a 

propagação da COVID-19. É necessário lavar as mãos com água e sabão e desinfetá-las 

frequentemente; manter o distanciamento físico de dois metros sempre que possível; ter 

em atenção a etiqueta respiratória (tossir e espirrar sempre para a dobra do braço); 

limpar e desinfetar as superfícies regularmente; arejar os espaços com ventilação natural. 

Na hora de escolher a máscara a usar tenha atenção a todas as 

recomendações, de forma a conseguir proteger-se a si e a quem o rodeia. 

 

 

  

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

Freguesias 
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Continuamos em estado de emergência no âmbito da Saúde Pública. Por ser 

assim e, à semelhança da nossa atuação no ano transato, em 2021 pretendemos 

continuar a oferecer aos utentes a oportunidade de acesso a formação profissional, numa 

primeira fase, à distância e, mais tarde, quando a situação epidemiológica permitir, 

também na modalidade presencial. 

O GIP da União das Freguesias já tem disponível o plano de formação para 2021, 

com variadas propostas de formação (de Curta e de Longa Duração) e em vários 

formatos (Presencial, à Distância e Misto), bem como toda a informação relativa aos 

apoios sociais de que poderá beneficiar, tais como: Bolsa de Formação, Refeição ou 

Subsídio de Alimentação, Subsídio de Transporte e Subsídio de Acolhimento. 

Para inscrição, consulta ou obtenção de esclarecimentos adicionais recorra ao 

Gabinete de Inserção Profissional, para já através dos seguintes canais de comunicação: 

256 915 350; gipjflobao@gmail.com; 939 153 502. Ressalvo que qualquer inscrição 

pressupõe a entrega do Certificado de Habilitações. 

 

 

 

Plano de Formação 2021: GIP/Centro de Emprego e Formação 

Profissional D’Entre Douro e Vouga 

Por Susana Silva – Técnica do GIP 

 

mailto:gipjflobao@gmail.com
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A vida é pautada por ciclos! Há um tempo 

para tudo e a consciência deste facto é um ato de 

sensatez. 

Movido por uma enorme admiração pelo 

falecido Dr. Francisco Sá Carneiro, filiei-me no PPD 

em 1975, embora com participações de índole 

passiva e pontuais em campanhas eleitorais, 

reuniões e comícios. 

A minha ligação ao poder local começou em 

1985, como candidato na lista do PSD à Assembleia 

da extinta Freguesia de Lobão, acabando por ser eleito presidente da Assembleia durante 

o mandato de quatro anos, profícuo e deveras positivo. 

Posteriormente, fui durante doze anos deputado na Assembleia Municipal de 

Santa Maria da Feira, tendo participado em todas as reuniões para as quais fui 

convocado, atuando como uma voz na defesa dos interesses do concelho e da freguesia, 

em particular. 

Não obstante diversos convites para integrar as listas de candidatura à Junta e à 

Assembleia Municipal, as exigências da minha vida profissional de empresário, 

condicionaram-me a uma paragem. Regressei em 2001, já com a situação profissional 

resolvida, a convite de uma pessoa, entretanto já falecida, para a integração da lista do 

PSD à Junta de Freguesia, para o exercício do cargo de tesoureiro. Aprendi muito e 

desempenhei o mandato, dedicando-me a tempo inteiro e auferindo apenas a 

compensação devida por lei. Foram quatro anos extremamente proveitosos, com obra 

feita de grande relevo, por minha iniciativa. 

Nas eleições de 2005, por razões sobejamente públicas, não integrei a lista de 

candidatura do PSD à Junta de Freguesia, não obstante diversos convites para avançar 

com uma lista independente, os quais recusei pela fidelidade ao partido. 

Há um Tempo para Tudo! 



    

15 

 

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 

Entretanto, em 2009, a convite do presidente da Comissão Política do PSD Feira, 

Dr. Emídio de Sousa, decidi avançar como cabeça de lista do PSD às eleições autárquicas 

da extinta freguesia de Lobão. Vencia-as com uma maioria absoluta e histórica; apesar 

de alguns constrangimentos financeiros, conseguimos fazer um mandato excelente. 

Em 2013, na sequência da reorganização administrativa, constituiu-se a União das 

Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, para a qual fui convidado a encabeçar a 

lista do PSD às eleições autárquicas. Não as venci por maioria! Estando a acompanhar as 

obras de requalificação em curso na área envolvente à Junta e à Igreja de Lobão, não 

passei a devida mensagem à população. Perante isto, não foi possível formar a mesa da 

assembleia, não obstante os esforços dos eleitos do PSD nesse sentido, o que contribuiu 

para a sua demissão em bloco e concomitantes novas eleições. Permaneceu-se em 

gestão corrente até às eleições intercalares ocorridas a 29-09-2014, às quais fui 

candidato, com uma nova equipa, tendo vencido por maioria absoluta. Foi um mandato 

reduzido manchado por várias dificuldades secundárias à inevitável assunção de 

compromissos assumidos, já que duas das freguesias agregadas possuíam um passivo 

substancial, comprometendo em certa medida os primeiros orçamentos. Uma gestão 

exigente e equilibrada permitir honrar os compromissos e colocar as contas em dia. 

Em Outubro de 2017 fui novamente candidato pelo PSD, encabeçando a lista à 

Assembleia de Freguesia de Lobão, Gião, Louredo e Guisande. Vencemos por maioria 

absoluta e o mandato decorre dentro da normalidade. 

Ao longo desta trajetória, de dedicação à causa pública, foram várias as obras/ 

iniciativas realizadas, entre as quais elenco: otimização dos serviços administrativos com 

programas informáticos, possibilitando a reorganização e uniformização do sistema de 

contabilidade, canídeos, correspondência, vencimentos, Siadap, inventário, tesouraria e 

cemitérios, ficando a União das Freguesias dotada de um sistema informático em rede; 

repavimentação de ruas, para ser mais preciso 105 ruas, numa extensão de 41,708 Km; 

alargamentos; construção de muros numa extensão de 2,523 Km; passeios numa 

extensão de 3,258 Km; construção de infraestruturas de água e saneamento; conclusão 

do centro escolar Igreja-Lobão; construção de um armazém; acessibilidades para pessoas 

de mobilidade reduzida; construção de jardins, parques infantis e zonas de lazer; 

reconstrução de lavadouros; aquisição de terrenos, loteamento e infra estruturação de 
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outros; aumento do número de campas em todos os cemitérios, com ênfase na 

ampliação do cemitério de Lobão. 

No âmbito social, cultural e recreativo são inúmeras as iniciativas implementadas 

ao longo destes anos. Ressalvo o passeio anual sénior, o Young Fest, o apoio psicológico 

gratuito, o gabinete de apoio à empregabilidade e formação profissional, o 

desenvolvimento do artesanato e da tecelagem, entre outras. 

O apoio às associações foi transversal em todos os mandatos. Saliento a doação 

de um terreno de 6843 metros quadrados ao Centro Social de Lobão e o apoio à 

Associação Desportiva e Cultural de Lobão para a remodelação do seu estádio. 

Aproximando-se as próximas eleições autárquicas, informo que não me 

recandidatarei por considerar que não nos devemos perpetuar nos cargos. Manter-me-

ei até ao fim deste ciclo, exercendo com honra o meu papel, velando para fazer o que 

estiver ao meu alcance em prol da nossa União. Tentei sempre manter a imparcialidade 

e ir de encontro às pretensões de toda a população, a qual agradeço pelo apoio ao longo 

destes anos. 

Saio com sensação de dever cumprido, numa atuação alicerçada em muito rigor 

financeiro e honestidade, embora com sonhos por cumprir. Um deles prende-se com a 

mudança da sede da Junta para o edifício emblemático das escolas dos Condes de São 

Tiago de Lobão, um edifício com uma localização privilegiada e com grande relevância 

patrimonial. Tinha em mente a sua dignificação e modernização, contemplando diversas 

valências, um salão nobre e um auditório, para além de parque de estacionamento nas 

traseiras do edifício, mas por motivos óbvios não foi possível a concretização. Quem 

sabe, um projeto a dar continuidade, para quem me suceder! 

 

 

 

 

Pelo Presidente – José Henriques dos Santos 
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Atividades 

Em Família 

Origami - Raposa 
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Sopa de Letras 

Cidades 
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Bolo de Banana e Caramelo 

Receita de: Henrique Sá Pessoa 

 

INGREDIENTES: 

o 2 ovos 
o 200 gr de banana madura 
o 180 gr de farinha 
o 12 gr de fermento 
o 170 gr de manteiga sem sal 
o Manteiga para untar 

 

Para o caramelo: 

o 65 gr de manteiga 
o 280 gr de açúcar mascavado escuro 
o 250 ml de natas 
o Sal q.b. 

 

PREPARAÇÃO: 

1. Numa taça, junte o açúcar mascavado escuro e a manteiga sem sal à temperatura ambiente 

e bata. Junte os ovos e incorpore com a batedeira. 

2. Junte a farinha e o fermento, com uma peneira, e incorpore. 

3. Corte a banana em pedacinhos, junte à mistura do bolo e envolva. 

4. Unte uma forma com manteiga e papel vegetal. Coloque a mistura na forma, espalhe bem 

e bata a forma para assentar. Leve ao forno a 170ºC, durante 20 a 25 minutos. 

5. Num tacho, junte a o açúcar mascavado escuro, as natas, a manteiga e uma pitada de sal 

e ferva tudo junto, para fazer o caramelo. 

6. Retire o bolo do forno e deixe arrefecer um pouco. Desenforme o bolo ainda morno, faça 

alguns furos com uma faca e regue com o caramelo. 

Receita 
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