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Índice geral do relatório de atividades da Fundação Luso de 2017

• Parte I 
Apresentação da Fundação Luso: 

- Missão 

- As áreas de atuação da Fundação Luso: Comunidade, Ambiente e Saúde.

• Parte II

Atividades da FL realizadas nas vertentes : 

- Comunidade, 

- Ambiente 

- Saúde.
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A Fundação Luso é a primeira Fundação em Portugal que associa as   

competências de uma Empresa, aos interesses da região onde se encontram os 

recursos indispensáveis à sua atividade económica.

Tem como Missão
- Contribuir para o progresso do conhecimento e da informação relacionados 

com a água e a saúde humana, para a preservação do património hídrico e 

natural de Luso, bem como para o desenvolvimento sustentável da Comunidade 

desta região.
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A criação da Fundação Luso está integrada na Política de 

Responsabilidade Corporativa da SCC/SAL

A Fundação Luso  - Missão
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Saúde - A promoção de estilos de vida saudáveis, o estímulo da investigação

e a partilha de conhecimentos sobre os benefícios da Água para a Saúde.

Ambiente - A proteção e valorização da origem da nascente de água mineral

natural de Luso.

Comunidade - A promoção do desenvolvimento económico da comunidade

e a valorização do património natural e cultural desta região.

Saúde Ambiente Comunidade

Focada no elemento ÁGUA, a estratégia de atuação da Fundação Luso   

assenta em 3 vertentes que orientam a sua ação:

Fundação Luso  - Áreas de Atuação 
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• Parte II

Atividades da Fundação Luso realizadas nas três vertentes :

- Comunidade, 

- Ambiente 

- Saúde.

A Fundação Luso



1.  C O M U N I D A D E
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COMUNIDADE
Índice do relatório de atividades da Fundação Luso de 2017

1 – Abertura do ano letivo da Universidade Sénior no Casino

2 – Divulgação do Prémio de Empreendedorismo da Fundação Luso

3 – Fundação Luso apoia o Ballet do HCMealhada

4 - Fundação Luso apoia recuperação da estátua “A Maternidade”

5 - Fundação Luso apoia programa “Luso animação de Verão’17 

6 - Exposição no Casino em parceria com a FMBussaco

6.1  – A Fauna e a Flora pelo olhar de 120 fotógrafos

6.2 – Exposição “Bussaco nas 4 Estações do Ano”

7 – A Fundação Luso e o Festival das Artes 

8 – A Fundação Luso apoia a Cais 

9 – Entrega do Prémio de Empreendedorismo aos vencedores

10 - Doação da Exposição à Fundação Mata do Bussaco 

11  - A Fundação Luso apoia a animação de Natal no Luso

Parte II



COMUNIDADE

8

Parte II

1 – Universidade Sénior no Casino do Luso

A Universidade Sénior em parceria com a 

Fundação Luso, promoveu Workshops  no Casino 

do Luso, para além de realizarem a 

a cerimónia de abertura solene do ano letivo.

Esta Universidade é para toda a comunidade 

sénior do concelho da Mealhada, uma 

valorização cultural e social promovendo e 

estimulando o dinamismo e o envelhecimento 

ativo. 

A Universidade Sénior do Concelho da Mealhada, em conferencia no Casino



COMUNIDADE

A Fundação Luso Lançou a 9ª edição 

do Prémio de Empreendedorismo em Março de 2017

2017

Candidaturas até 30 de Junho de 2017, 

para mais informações 

consulte o site www.fundacaoluso.pt
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2 - Fundação Luso lança Prémio de Empreendedorismo
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3 - Fundação Luso apoia o Ballet do HCMealhada
COMUNIDADE

A Fundação Luso apoia os alunos da 

Escola de Ballet do Hóquei Clube da 

Mealhada.

Em 2017 ( Março, Abril e Maio ) todos 

os ensaios e preparação de exames 

foram realizados no Casino, bem 

como os exames da Royal Academy 

Of Dance de Londres.
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4 – Fundação Luso apoia recuperação da escultura “ A Maternidade”  
COMUNIDADE

A Fundação Luso ofereceu ao Hospital Pediátrico de Coimbra,(HPC) no

âmbito das comemorações dos seus 40 anos, a recuperação da escultura “A

Maternidade” de Cabral Antunes e recriada por Vasco Berardo.

Inaugurada no dia mundial da Criança, a escultura patente no jardim do

HPC, contou com o investimento da Fundação Luso. Simboliza a maternidade

representada nesta obra por uma mulher com uma criança nos braços e

outras em seu redor, fortalecendo a importância do vínculo mãe-filho.

1 de Junho de 2017
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5 – Fundação Luso apoia programa “Luso animação de Verão’17 “
COMUNIDADE

A Fundação Luso, tal como aconteceu em anos anteriores apoiou a 

realização dos eventos de animação cultural nos meses de verão 

da Vila de Luso 2017, promovidos pela Associação Aquacristalina, 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Luso.

O programa teve inicio em 1 de Julho e até finais de setembro.

Visitas guiadas, sessões de cinema de literatura, bailes, oficinas, animação 

de rua e infantil, momentos desportivos, concertos, teatros e eventos 

temáticos. Todas as atividades são gratuitas.
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6 – Exposição no Casino com a Fundação Mata do Bussaco
COMUNIDADE

“O Bussaco nas 4 Estações do Ano” - Fauna e Flora” 

A Fundação Luso em parceria com a Fundação 

Mata do Bussaco, promoveram no Casino do Luso 

a Exposição fotográfica “Bussaco nas 4 Estações 

do ano a Fauna e a Flora” de 13 de Julho a 30 de 
Setembro.

Para além da fotografia tivemos também uma 

mostra da Fauna do Bussaco, cedida pelo Museu

da Ciência da Universidade de Coimbra, com 

alguns animais  emblemáticos desta Mata. 

Cedência Temporária de Objetos
Museológicos para exposição
temporária no Casino do Luso
Exs: Pombo torcaz; Mocho, Gaio,

Verdilhão; Texugo e Geneta.
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6.1 – Exposição no Casino com a Fundação Mata do Bussaco
COMUNIDADE

“O Bussaco nas 4 Estações do Ano”- Fauna e Flora pelo olhar de 120 fotógrafos”

Esta exposição reuniu as melhores fotografias de 120 fotógrafos amadores 

que durante 12 meses captaram as melhores imagens da Mata do Bussaco 

Nas 4 Estações do Ano de 20 de março de 2016 a 18 de Março de 2017.

Associada à Exposição foram eleitas as melhores fotografias.

Nesta imagem temos a Fundação Mata do Bussaco, a Câmara Municipal da 

Mealhada, a Fundação Luso e o Museu da Ciência com os vencedores do 

concurso de fotografia e o presidente do Júri Daniel Rodrigues, que venceu o 1º 

Prémio do World Press Photo, na categoria “Vida quotidiana". 
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6. 2 – Exposição no Casino com a Fundação Mata do Bussaco

COMUNIDADE

“O Bussaco nas 4 Estações do Ano” - Fauna e Flora” 

As fotografias em exposição retratam e enaltecem o património único, natural 

e arquitetónico da Mata Nacional do Bussaco.

“A naturalidade da Água de Luso, com características próprias tão distintas que a tornam 

preferida dos consumidores, tem origem no ecossistema da serra do Bussaco, que necessita 
ser protegido e valorizado. Esta exposição é mais uma iniciativa para dar a conhecer este 

património que é de todos nós”, afirma Nuno Pinto de Magalhães, presidente da Fundação 

Luso.
“ É seguramente a melhor exposição alguma vez realizada com fotografias exclusivas do 
património existente na imponente floresta do Bussaco, nomeadamente a fauna e a Flora 
e o seu majestoso património edificado” acrescenta António Gravato, presidente da 

Fundação Mata do Bussaco.



COMUNIDADE
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7 – A Fundação Luso apoia o Festival das Artes 

O Festival das Artes é um festival anual e este ano 

realizou a sua 9ª edição, de 15 a 23 de Julho na 

Quinta das Lágrimas, sob o mote “Metamorfoses”.

Este Festival é considerado como um dos momentos 

de excelência no panorama cultural português, pois 

reúne ciclos de Música, Gastronomia, Artes Plásticas, 

Conferencias, Cinema e Teatro.

Foi nas Artes do Palco o apoio da Fundação Luso, 

patrocinando uma peça de Teatro Infantil.



COMUNIDADE
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8 – A Fundação Luso e a CAIS

A Fundação Luso ( FL ) no âmbito do apoio à Comunidade, 

associa-se ao Projeto de Futebol de Rua da Associação CAIS.

O Futebol de Rua comunga do espírito de convivialidade e é um fator 

agregador e inclusivo, aliando a prática desportiva, a uma estratégia de 

intervenção social, no combate à pobreza e exclusão.

O Futebol de Rua é também um instrumento para o desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais dos jovens desfavorecidos, que 

integram a Instituição.

http://www.cais.pt/cms/wp-content/uploads/2017/07/20293028_1534405423247087_377637042703325987_n.jpg
http://www.cais.pt/cms/wp-content/uploads/2017/07/20293028_1534405423247087_377637042703325987_n.jpg


COMUNIDADE
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9 – Entrega do Prémio aos vencedores no Casino

A  Fundação Luso lançou, em 2009, o Prémio de Empreendedorismo, que 

tem como objetivo, premiar projetos empreendedores e inovadores, já 

implementados na freguesia do Luso e potenciadores do desenvolvimento 

económico desta região .

Este projeto é subordinado às áreas de agricultura, comércio, indústria, 

serviços e Turismo com um prémio no valor de € 5.000,00.

Os vencedores em 2017 foram: Táxis Luso Lda, que recebeu € 2.000,00, a 

Fundação Mata do Bussaco €2.000,00 e a Barbearia Luso com €1.000,00.

Prémio de Empreendedorismo – 9ª edição - 2017

Resumo das últimas edições:

1ª edição - ano 2009 - Luso Clássicos 

e Grupo Folclórico Tricanas de Luso

2ª edição - ano 2010 - Farmácia Nova do Luso

3 ª edição - ano 2011 - Fundação Mata do Bussaco

4ª edição - ano 2012 - Restaurante Pedra de Sal do Luso

5ª edição - ano 2013 - Associação dos Apicultores 

do Litoral Centro 

6ª edição - ano 2014 – Universidade Sénior / Assoc. CADES

7ª Digital – ano 2015 - Brand Builders, Aqua Cristalina e Dias do Avesso

8ª edição – ano 2016- Clube Luso Clássicos e Rosa Biscoito

9ª edição – 2017 – Táxis Lda, FMBussaco e a Barbearia Luso.
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10 – Doação da Exposição à Fundação Mata do Bussaco
COMUNIDADE

Inauguração da exposição "Bussaco nas 4 Estações 

do Ano", no Casino Estoril, com as presenças do 

secretário de Estado das Florestas e 

Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, presidente 

da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro, 

presidente da Fundação Luso (mecenas da 

exposição), Nuno Pinto de Magalhães, diretor do 

Casino Estoril, Paulo Bertão, sócia-gerente do 

restaurante Rei dos Leitões, Licínia Ferreira e 

presidente da Fundação Mata do Bussaco, 

António Gravato.

O Casino do Luso recebeu mais de 49.000 pessoas para ver a Exposição 

“ Bussaco nas 4 estações do Ano, a Fauna e a Flora”  e 25% desses visitantes 

eram de nacionalidade Estrangeira.

Após o encerramento da exposição no Casino do Luso, a Fundação Luso 

ofereceu-a à Fundação Mata do Bussaco. Posteriormente esta exposição 

esteve no Glícinias Plaza em Aveiro de Outubro a 30 de Novembro de 2017

e a partir de Dezembro esteve no Casino Estoril. 



COMUNIDADE
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11 - A Fundação Luso com a animação de Natal

A Fundação apoiou a animação cultural de Natal na vila de Luso

- Disponibilidade das instalações do Casino e espaços exteriores 

para eventos sociais e culturais de Natal.

- Apoio monetário para as decorações e iluminações de Natal na 

Vila de Luso.



2.  A M B I E N T E



Vertente AMBIENTE

1 - A Fundação Luso e o“ Dia Mundial da Água”

2  - A Fundação Luso na divulgação e apoio à FMB

3 – A Fundação Luso no dia Mundial do Ambiente

4 - Apoio da Fundação Luso ao dia do Ambiente na Expofacic’ 2017

5 – Ação de Voluntariado da SAL na Serra do Bussaco.

Ambiente



No Dia Mundial da Água, a Fundação Luso 
realizou uma visita guiada aos alunos de escolas 

do 1º ciclo de Coimbra, falando da importância 

e dos benefícios para a saúde da ingestão diária 

de Água.

Esta foi a mensagem da Fundação Luso 

partilhada com os mais novos, sensibilizando-os 

para a importância da Água no nosso organismo 

e para a nossa hidratação.

No final da visita foi distribuído a cada aluno

este flyer, Água, porque é tão importante ?
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Ambiente1 - Dia Mundial da Água – 22 de Março de 2017 



Ambiente
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2 – Fundação Luso na divulgação da Mata do Bussaco

A Fundação Luso promoveu a visita da Joana Schenker, campeã 

mundial de Bodyboard, à Mata do Bussaco.

Para assinalar esta visita a FL, ofereceu à Fundação Mata do 

Bussaco uma centena de arvores GINGKOS BILOBA; neste dia 

simbolicamente a Joana Schenker plantou uma árvore na Mata 

do Bussaco.

A plantação foi acompanhada pelo presidente da FMB

António Gravato e pelo vice presidente da Câmara Municipal da 

Mealhada, Guilherme Duarte.



Ambiente

25

3 – Fundação Luso e o dia do Ambiente

A Fundação Luso assinalou o Dia do Ambiente, 5 de Junho, com os 

colaboradores da Sociedade da Água de Luso e seus familiares e demais 

voluntários na Mata do Bussaco, com uma visita temática à Mata e a 

plantação de uma árvore – O Aderno.

Esta visita foi orientada pelo Presidente da FMB, pelas 20 horas, culminando 

com a plantação de um aderno e com a atuação do coro “ À Capella “ no 

Convento de Santa Cruz, pelas 22 horas.
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4 – Apoio à Expofacic / visita ao Trilho da Água e Casino

No âmbito da 28ª edição da Expofacic e no dia que dedicaram ao Ambiente, 
a SAL e a Fundação Luso associaram-se a esta efeméride realizando uma visita 

guiada ao Trilho da Água da Mata do Bussaco, que contou com  o apoio do 

Grande Hotel de Luso e a participação de várias entidades organizadoras, a 

Câmara Municipal de Cantanhede e a INOVA – empresa de desenvolvimento 

económico e social de Cantanhede.

Foram partilhadas várias experiências sobre a utilização eficiente da Água, 

enquanto recurso natural, tendo como objetivo comum, melhorar o Ambiente 
em que vivemos.

Ambiente



Ambiente
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5 – Voluntários da SAL, Quercus e Stakeholders Locais

A Fundação Luso promoveu ações de voluntariado na Serra do 

Bussaco com os colaboradores da SAL, Quercus, e Stakeholders 

locais para a plantação de árvores autóctones e ações de 

retancha no perímetro florestal .

Foram plantadas e cuidadas 2.000 árvores autóctones entre as 

quais: castanheiro, carvalho-alvarinho, azereiro, pinheiro manso, 

loureiro e folhado.



3.  S A Ú D E
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SAÚDE

Vertente Saúde

1 - Conferência no âmbito da Saúde/Cirurgião Vascular Dr. Diogo Cabrita

2 - Divulgação do Prémio da vertente da Saúde da Fundação Luso

3 - Fundação Luso e o dia Mundial da Alimentação

4 - Prémio Água é Vida com a revista Saber Viver

5 - Publicação de artigo sobre a importância da ÁGUA

6 - Entrega do Prémio Água é Vida à vencedora

7 - Publicação de artigos sobre a Água na “Saber Viver”
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Saúde

A Associação Aquacristalina com o 

apoio da Fundação Luso promoveu no 

Salão do Casino, uma conferencia

sobre cuidados de saúde primários, 

aberta a toda a Comunidade do Luso

e região.

O Dr. Diogo Cabrita, Cirurgião Vascular 

foi o orador desta conferencia.

Após a conferencia houve um workshop 

no exterior das instalações do Casino 

para exercícios de Fitness.

Teve grande aceitação do Público, 

inclusive dos médicos residentes no Luso, 

que também participaram nesta 

iniciativa. 

1 – Conferência médica - cuidados de saúde primários no Casino 
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A Água é um elemento Vital e a maioria dos portugueses não bebe água em 
quantidade suficiente. Estima-se que 20% dos portugueses bebe água a 

contragosto e que o consumo diário, está abaixo dos dois litros indicados pela 

Autoridade Europeia de Segurança Alimentar.

A Fundação Luso criou em 2011 o Prémio Água é Vida, em parceria com a Revista 

Saber Viver, com vista a desafiar todos os leitores a apresentar uma ideia que 

promova bons hábitos de hidratação.

2 – Prémio da vertente Saúde

7ª edição do PRÉMIO « ÁGUA É VIDA - SABER VIVER & FUNDAÇÃO LUSO

Saúde

•De Abril a 31 de Agosto de 2017 poderiam ser apresentadas as candidaturas, 

bastando para isso, preencher o formulário de candidatura na página https://www.saberviver.pt

Resumo das últimas edições:

1ª edição - 2011 – João Vasquez de Lisboa
(Ideia de garrafa Luso no 1º ciclo nas aulas de Educação Fisica. )

2ª edição - 2012 – vencedoras ex-aequo Ana Castro de Guimarães e Ana Antunes de Lisboa
(vídeo sobre hidratação a divulgar em Centros de Saúde. A outra ideia é aplicação móvel para 

lembrar das necessidades de água.)

3ª edição - 2013 – vencedores ex-aequo de Ana Raposo Abrantes e Mafalda Caneira de Lisboa.
(Criação de carteira com espaço para garrafas pequenas de água incentivando á ingestão de água.)

(Colocar disticos nos WC’s públicos com escala de coloração de urina. )

4ª edição - 2014 - Ana Guerreiro de Faro
(Colocar várias fontes em pontos estratégicos do país com imagem Luso e o slogan venha beber ás fontes. )

5ª edição - 2015 - Maria Diamantina - juntar três bandeiras ás bandeiras de sinalização das praias que conforme a 

temperatura e o grau de humidade do ar sugeririam aos utentes das praias hidratar-se, com 1 ou 2 copos de água. 

6ª edição – 2016 – Maria José Araújo Ferreira Santos Novais e José Paulo Ventura Próspero.
7ª edição – 2017 – Liliana Matias de Alverca
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Saúde

A Fundação Luso comemorou o Dia Mundial da Alimentação com 

o Centro Escolar do Luso, realizando uma conferencia nesta Escola, 

sobre a importância da Água numa Alimentação Saudável.

Esta palestra foi proferida pela Nutricionista do Luso, Ana Guilherme

e dirigida a todos os alunos e professores e comunidade escolar, 

bem como aos pais e encarregados de educação.

3 – A Fundação Luso e o dia Mundial da Alimentação

Alunos do Centro Escolar do Luso e a nutricionista



Saúde4 – Prémio Água é Vida – Fundação Luso e Revista Saber Viver 
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A Fundação Luso atribuiu em parceria com a revista Saber Viver, o prémio 

anual “Água é Vida ” 2017, que valoriza a melhor ideia, mais inovadora e 

concretizável e que contribua para um melhor estado de hidratação dos 

portugueses, através do consumo de água mineral natural.

O prémio Água é Vida teve este ano 30 participações, de entre as quais

Se destacaram 6 candidaturas finalistas. 

Após a avaliação das 6 propostas finais, por um júri constituído pela

Fundação Luso, pelo Marketing da Água de Luso, pela Revista Saber 

Viver e pela nutricionista, Maria Paes Vasconcelos, foi deliberado atribuir o 

prémio no valor de 2.000 euros a uma candidatura que se destacava pela 

sua originalidade e viabilidade.  



Saúde
5 – Publicação de artigo na Revista Saber Viver 
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A importância 

da ingestão 

de Água 

divulgada 

na Revista 

Saber Viver



O Prémio “Água é Vida” 2017 foi atribuído a Liliana Matias, que criou

a H2GO, uma aplicação que incentiva o utilizador a atingir a sua meta 

diária de ingestão de água. 

Para cativar o uso contínuo da aplicação, esta contém desafios semanais

e prémios, além de um espaço dedicado à informação sobre a necessidade

de hidratação, com dicas aos utilizadores e a inclusão de publicidade de 

entidades relacionadas com a temática. Tudo isto integrado com as redes

sociais mais utilizadas atualmente.

Entrega do diploma do Prémio 

à vencedora Liliana Matias, em

Lisboa no dia 3 de Nov. de 2017
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6  – Entrega do “ Prémio Água é Vida “ Saúde
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7 – Publicação de artigos sobre a Água  
Saúde

Na Revista Saber Viver foram publicados alguns artigos sobre a 
importância da Água na nossa alimentação e nos hábitos diários 

de cada um de nós.

Através dos seus produtos naturais e saborosos, a marca Luso estimula 

um estilo de vida saudável pelas famílias Portuguesas. 



Comunidade,  Ambiente e Saúde

Fundação Luso... 

Um parceiro para o Futuro!
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