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Romaria da Senhora da Piedade
Realiza-se na Lousã, normalmente em Abril e Maio e as datas de realização são flutuantes, em função da
Páscoa. É organizada pela Irmandade de Nossa Senhora da Piedade.
Tem as seguintes datas:
- Domingo (2.º Domingo a seguir à Páscoa). A imagem da Senhora da Piedade, em andor, transportada pelos
Irmãos, em procissão muito participada pela população do Concelho e dos Concelhos circunvizinhos, sai da sua capela
na Ermida junto ao Castelo, em direção à Vila, à Igreja Matriz da Lousã, onde fica.
- Domingo (3.º Domingo a seguir à data em que vem para a Igreja). A imagem da Senhora da Piedade,
transportada pelos Irmãos em andor, percorre as artérias da Vila, regressando novamente à Igreja Matriz da Lousã.
- 5.ª Feira (5.ª Feira a seguir à Procissão). Procissão das velas, noturna. A imagem da Senhora da Piedade,
transportada pelos Irmãos em andor, percorre as artérias da Vila, regressando novamente à Igreja Matriz da Lousã.
- Domingo (4.º Domingo a seguir à data em que veio da Ermida para a Vila). A imagem da Senhora da
Piedade, transportada pelos Irmãos em andor, em procissão muito participada pela população do concelho e doas
Concelhos circunvizinhos, sai da Igreja Matriz da Lousã, regressando à Ermida onde fica até ao ano seguinte.

Feira Anual de S. João
Realiza-se na Lousã e é a Festa do Concelho, congregando diversões, música e feira comercial e industrial. É
organizada pela Câmara Municipal da Lousã.
A sua duração é de vários dias, tendo por referência não só o dia da semana do Feriado Municipal (dia 24 de
Junho, S. João) como o fim-de-semana.

Festa da Senhora da Pégada
Realiza-se em Foz de Arouce, sede de Freguesia do Concelho da Lousã, em Setembro, normalmente no 2.º
fim-de-semana. A sua organização é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Foz de Arouce e da Comissão de
Festas.
É uma festividade de características populares, com romaria e arraial popular com divertimentos, música e uma
pequena vertente comercial.
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Outras Festividades no Concelho da Lousã
Entre Junho e Setembro, em datas que variam de ano para ano, há festas de cariz religioso em muitos lugares
do Concelho e da responsabilidade de Comissões locais, eleitas anualmente.
Destaque para:
- Festa do Santo António da Neve
Festividade que reúne os povos da Serra dos Concelhos da Lousã, Arganil, Góis, e Castanheira de Pêra.
Assume um carácter de arraial popular com visita à Capela e convívio.
Esta Capela está situada no cimo de um monte (cerca de 1100 metros de altitude) e era local de encontro
anual de povos que aí resolviam as suas questões a varapau (vide "O Malhadinhas", de Aquilino Ribeiro). A tradição
desapareceu, tendo sido reiniciada em 1997.
- Festa de S. Lourenço
É uma das Festas dos Povos da Serra e decorre na Aldeia serrana da Silveira, em Agosto.
Desertificadas as aldeias do xisto, os emigrantes regressam e a festividade do seu lugar de origem é
oportunidade de reencontro, de realização de negócios e de resolução de questões.
Caracteriza-se por duas vertentes: a religiosa - S. Lourenço sai da capela, há uma pequena procissão e
regressa à Capela; a popular - há lugar a piqueniques, encontros de tocadores de concertina e baile popular tradicional.
Este tipo de festividade acontece, com outros patronos em outras aldeias com Capela (Candal, Cerdeira,
Chiqueiro e Catarredor).

Eventos promovidos pela Câmara Municipal da Lousã
Alguns eventos são realizados com regularidade na Lousã. Nesta lista constam alguns, devendo ser
consultada a programação no sítio web da Autarquia.
- Mostra de Artesanato da Lousã
Feira de artesanato, com alguma incidência na gastronomia da região e de outras regiões, reunindo artesãos
de todo o país, com incidência sobre o trabalho ao vivo.
Pretende- se, também, estimular o artesanato local , dando- se possibilidade aos artesãos para mostrarem os
seus produtos e abrindo-lhes as portas para participação em outros certames.
- Feira do Mel e da Castanha e do Mel
É uma Feira de Mel certificado e não certificado dos Concelhos que integram a Região Demarcada de Mel de
Montanha da Serra da Lousã. Há lugar a convites a outras Regiões Demarcadas para participarem. Procura-se ainda
promover o aproveitamento e rentabilização dos castanheiros da Serra da Lousã.
Tem também uma vertente de venda de produtos derivados do mel (aguardentes, licores, velas de cera, etc.) e
da castanha (doçaria) e uma importante vertente gastronómica.
A Feira está, ainda, aberta a organizações ambientais e de atividades de ar livre, aos estabelecimentos de
ensino e a todos quanto tenham alguma ligação a estas temáticas.
- Festa da Juventude
É uma festa recheada de atividades desportivas, culturais, recreativas, empreendedoras, entre outras.
Durante a semana, são promovidas atividades com as Escolas do Concelho, bem como atividades em horário
pós letivo.
No fim de semana decorre uma Mostra de Atividades Juvenis no Parque Municipal de Exposições da Lousã,
em que os jovens podem entrar em contacto direto com diversas entidades locais, regionais e nacionais.
- Feira do Livro
As Feiras do Livro têm sido promovidas em conjunto com diversas temáticas, como o papel, a educação, os
materiais educativos, entre outras.
Nesses eventos, decorrem encontros com autores (escritores, ilustradores…) e outros momentos culturais
diversos. A organização conta com o envolvimento e a participação dos Estabelecimentos de Ensino, da Rede de
Bibliotecas da Lousã e das Associações de Pais e Encarregados de Educação.
- Festa Sénior
As Festas do Idoso ou Festas Séniores são eventos que contam com a colaboração das Instituições
Particulares de Solidariedade Social do Concelho, Juntas de Freguesia do Concelho e Instituições de Apoio a Idosos
da região.
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