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TURISMO EM DESTAQUE
Loja Interativa, Rotas Gourmet, produtos
inovadores e certificados cativam visitantes
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SER LOUSADENSE (PERSONALIDADES)

FICHA TÉCNICA

António Barreto Soares Lencastre, Conde de Alentém
O Dr. António Barreto de Almeida Soares Lencastre
nasceu na Casa de Alentém a 14 de julho de 1835,
filho de Cristóvão de Almeida Soares de Barros Ga-
vião, senhor das Casas de Alentém e de Guilhadezes,
e de sua mulher e prima D. Margarida Efigénia
Lencastre Camanho Queirós e Menezes.
Bacharel em Direito, foi Deputado em várias le-
gislaturas (1870, 1871, 1881 e 1884), Governador Civil
de Viana do Castelo (Decreto de 21/4/1892), Par do
Reino, Procurador à Junta Geral do Distrito do Porto
e Presidente da Câmara de Lousada durante quatro
mandatos: 1868-1871, 1876-1878, 1880-1883 e 1896-
1897. Neste último cargo, que exerceu durante mais
de uma década, manifestou preocupação pela
melhoria da rede de equipamentos sociais e serviços
públicos, nomeadamente as instalações da Câmara,
do Tribunal, da cadeia e das escolas, a afirmação da
comarca, a construção de cemitérios, abastecimento
de água à vila, melhoria da viação rural e criação de

uma linha telegráfica.
Para além disso, mere-
ce saliência a constru-
ção, a expensas suas,
no sítio do Penedo da
Saudade, em Alentém,
de uma capela que tem
por orago Santa Filo-
mena, e, em 1881, a
compra da Quinta da
Fonte, a fim de poder
restaurar a Torre de
Vilar (então designada
Torre dos Mouros),
que ameaçava ruína.
Foi muito importante

a sua influência política, como caudilho do Partido
Regenerador, do qual veio a afastar-se nos últimos
anos. Fidalgo Cavaleiro da Casa Real, recebeu o títu-

lo de 1.º Visconde (Decreto de 3/9/1874 e Carta de
26/11/1875) e de 1.º Conde de Alentém (Decreto de
24/3/1890).
Casou com D. Carolina Cândida de Pitta Malheiro a
25/9/1859, em Cristelos, e faleceu a 25/6/1897, com a
chave do caixão entregue ao Dr. Oliveira Monteiro,
médico, professor universitário e Presidente da Câ-
mara do Porto.
Ao perpetuar na toponímia da Vila o mais importante
chefe político local da segunda metade do século
XIX, Lousada mostrou reconhecimento pela sua ação
determinante no desenvolvimento e afirmação do
concelho.

Agradecemos a colaboração da Dr.ª Maria do Céu Queirós
e Dr. Nuno Queirós

Brasão da Casa de Alentém
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Dar a conhecer Lousada com recur-
sos às novas tecnologias facilitando
o contato direto, em especial estrei-
tando laços com os potenciais visi-
tantes é a principal função da Loja
Interativa de Turismo.
A inauguração oficial está agendada
para o dia 25 deste mês, pelas 17h00,
apesar de estar de portas abertas ao
público desde junho.
Esta nova infraestrutura, localizada
na Praça D. António Meireles, surge
da remodelação e ampliação do Posto
de Turismo existente. Com um custo
superior a 202 mil euros, a obra é
comparticipada em cerca de 80% pelo
FEDER no âmbito do Eixo prioritário  II da ON2
(Programa Operacional Regional do Norte).

EQUIPAMENTOS
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A Loja Interativa do Turismo de Lousada assume-se
como um projeto de relevo na promoção turística

do concelho, com recurso a valências
tecnológicas inovadoras e trabalhando
em rede com as restantes lojas de todos
os concelhos do norte.
O espaço está equipado com tecnologia
interativa, que permite aos visitantes
acederem a todas as informações tu-
rísticas sobre a região de forma simples
e rápida, através de uma mesa interativa,
de um videowall 3D e de uma promotora
virtual.
Através destes meios digitais é possível
consultar e interagir com vídeos de
promoção de um local ou produto es-
tratégico do município de Lousada e do
Porto e Norte de Portugal. Assim é
possível aceder a mapas interativos com
os pontos de interesse da região, ani-
mação 3D, roteiros interativos temáticos,
aplicações para smartphones, visitas
virtuais entre outras.
Neste espaço está também disponível
um acesso gratuito internet Wi-fi da rede
de hot-spots do Município de Lousada.

A aposta no turismo e nas potencialidades do concelho intensifica-se. As novas tecnologias
são a novidade na Loja Interativa de Lousada para cativar mais visitantes.

Loja Interativa de Turismo como porta de entrada
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As inscrições para participar nas
Rotas Gourmet estão abertas todo
o ano, no entanto a frequência de
visitantes aumenta nos meses de
verão e na primavera.
O preço de cada visita é de 35 eu-
ros e inclui um dia inteiro de de-
gustação e visita a monumentos.
Inicia-se com um pequeno-almo-
ço e termina após o lanche.
Com três percursos à escolha os
interessados podem efetuar ins-
crição na Loja de Turismo ou di-
retamente nas casas senhoriais,
com dois dias de antecedência.

ROTA I
O tradicional e o típico aliam-se
oferecendo os “petiscos” de Lou-
sada confecionados com o saber
e a tradição de muitos anos. À
descoberta de Lousada… e dos
seus sabores! – é o lema da Rota
I, que se inicia na Quinta da Ma-
gantinha com pequeno-almoço
no campo, composto por doces
tradicionais, frutas, sumos, cafés,
compotas. Segue-se, a meio da
manhã, uma prova de vinhos e

VISITAS GUIADAS

Rotas Gourmet propõem três percursos alternativos
Gastronomia, casas senhoriais e património misturam-se mais uma vez nas Rotas Gourmet.
A autarquia em parceria com os promotores turísticos convidam a uma guiada ao concelho.

queijos na Quinta da Tapada,
onde os produtos premiados vão
estar em destaque. O almoço ru-
ral está marcado para o Restau-

rante Quinta de Ce-
dovezas e os pratos
sugeridos são baca-
lhau em crosta de
broa ou rojões com
castanhas. A tarde
inicia-se com um vi-
sita à Torre de Vilar
ou Santuário da Se-
nhora Aparecida. A
finalizar o dia, uma

visita à Quinta de Lourosa, com
um lanche recheado de petiscos,
queijos e enchidos acompanhado
pelo vinho verde  da casa.
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A qualidade dos produtos locais aliada à beleza e tranquilidade do concelho são a combi-
nação perfeita para uma visita onde o encanto surge em cada local.

VISITAS GUIADAS

Gastronomia e património dão a conhecer o concelho

O charme e a tradição do concelho, de mãos dadas
com as paisagens naturais únicas de Lousada, con-
duzem os visitantes a um dia relaxante e tranquilo.
A Casa de Chá da Quinta de Cedovezas abre as por-
tas para um pequeno-almoço rural com chás varia-
dos, bolos e doces caseiros, sumos e café. Segue-se
uma visita à Quinta dos Ingleses com prova de
vinhos, queijos e compotas.
Bacalhau à “Casa de Sedoura” ou arroz de pato à
antiga são as sugestões para um almoço em ambien-
te de charme. A tarde inclui a visita à Capela de S.
Bartolomeu ou à Torre de Vilar.

A Rota II apresenta um complemento especial - os
magníficos jardins das casas senhoriais. O pequeno-
-almoço começa na Casa Grande de Vilela e à mesa
estão os bolos e compotas caseiras, chá, café e su-
mos num ambiente solarengo muito apreciado. A
Adega Cooperativa de Lousada é a paragem seguin-
te para uma prova de Vinhos Verdes e Espumante.
Com a chegada da hora de almoço, a sugestão é ba-
calhau assado na brasa com batata a murro ou cabrito

assado em forno a lenha. Este almoço típico pode ser
servido em dois locais alternativos: Quinta do
Redolho de Cima ou no Restaurante Quinta do Ca-
seiro.
A parte da tarde inicia-se com uma visita à Igreja de
Pias ou à Torre de Vilar. O lanche é servido nos jar-
dins da Casa de Juste com bolachas com compotas
ou pão com cogumelos em azeite e café, chá ou
vinho verde.

ROTA III

A merenda com visita pela história, na Casa de Vila
Verde está marcada para as 16h30 com doces regio-
nais (pão-de-ló e bolinhos de amor), presunto e quei-
jos com prova de vinho verde da Quinta.
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A Quinta da Tapada apresen-
tou ao mercado mais um pro-
dutos, que premia pela quali-
dade e singularidade. Os bom-
bons com recheio de queijo da
Quinta da Tapada são feitos
artesanalmente com choco-
late belga de elevada qualida-
de, sendo o seu recheio com-
posto por uma pasta com quei-
jo extra curado pimentão
“Quinta da Tapada”.
O segredo desta combinação
reside na conjugação de dois
sabores diferentes mas que se
ligam na perfeição, resultando
daí um bombom que se degus-
ta e se aprecia, à medida que se vai derretendo na
boca, misturando-se os dois sabores tão distintos; o
sabor láctico do queijo e o doce do chocolate.

A comercialização e distribuição do produto está
em desenvolvimento sendo, de imediato, possível
adquiri-los na loja de venda ao público na Quinta da
Tapada, em Casais.

PRÉMIOS CONQUISTADOS
“Melhor Queijo Flamengo 2013” e “Melhor Queijo
Vaca cura prolongada” – este foram últimos prémios
atribuído à Quinta da Tapada , em finais do ano pas-
sado, no Concurso Queijos de Portugal. A esta men-

Quinta da Tapada lança Bombons com recheio de queijo

PRODUTOS INOVADORES

A conquista dos vários prémios ao longo dos anos projetou os queijos e os vinhos produ-
zidos na Quinta da Tapada. A novidade alia o queijo ao chocolate num bombom único.

ção junta-se o Sabor do Ano 2010 dos queijos fla-
mengo bola TREVO e o curado TREVO e espuman-
tes Casa do Carregal Reserva. Seguiu-se o prémio
para o queijo de bola Trevo na categoria de Melhor
Flamengo e o prémio Melhor Queijo Novos Sabores
2012 para o Queijo de Sabor Alho com Salsa.
Com mais de 70 anos de existência, a Quinta da Tapa-
da, para além da produção de queijos e vinhos, apos-
ta também na vertente do agro-turismo.
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Os Licores da Quinta da
Magantinha obtiveram
a certificação, atestan-
do a qualidade deste
produto local. Produzi-
dos duma forma arte-
sanal têm na sua origem
produtos e saberes da
região. Os licores apre-
sentam vários sabores
e aromas oferecendo
um inesquecível pala-
dar e aroma e a uma ele-
gante apresentação.
Licor de Camélia, Licor
de Rosas, Licor de Café
e Licor de Laranja são algumas das sugestões de
degustação.

A Quinta da Magantinha localizada
na freguesia de São Miguel  possui
uma área total de onze hectares e
meio, destinada à exploração vitícola
e a área de cultivo. A produção de
quivis e de frutos vermelhos como
morangos, framboesas, amoras, gro-
selhas e mirtilos são os mais signifi-
cativos. Sazonalmente também se
cultiva abóbora e chila para trans-
formação.
Os produtos são variados e reco-

Licores da Quinta da Magantinha certificados

PRODUTOS INOVADORES

Com uma extensa área de cultivo são vários os produtos locais que produzem. Compotas,
geleias, bolachas, chás são algumas das propostas às quais se juntam os licores.

nhecidos pela qualidade, com destaque para compo-
tas, geleias, marmelada e mel, rebuçados, bolachas e

bolos, chás e amêndoas.
A Quinta da Magantinha tem ainda produtos
sazonais, nomeadamente destinados a épocas
festivas como a Páscoa, Dia da Mãe e Natal, no
intuito de dar resposta aos pedidos efetuados
pelos clientes.
Na área turística a Quinta da Magantinha faz
parte das Rotas Gourmet, integrando a Rota I.
Aqui os visitantes podem desfrutar de um
pequeno-almoço no campo com doces tradi-
cionais, frutas, sumos, chás, compotas e o fa-
moso bolo de chila.
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APLICAÇÕES INFORMÁTICAS INOVADORAS
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“Siga Lousada” no seu telemóvel com um clique
Dar o conhecer o concelho aos munícipes e aos pos-
síveis visitantes é o principal objetivo de uma apli-
cação para dispositivos móveis desenvolvida pelo
serviço de Sistemas de Informação e Comunicação
do Município de Lousada.
“SigaLousada” é o nome da aplicação que permite
aos visitantes e munícipes uma ligação privilegiada
à cultura, desporto e património permitindo-lhe ter
acesso em qualquer lugar e a qualquer hora aos des-
taques/notícias e agenda cultural do município. O
serviço disponibiliza ainda as ofertas de serviços
existentes no município, como restaurantes, aloja-
mento, locais de diversão, património, entre outros.
A aplicação estará brevemente disponível gratuita-
mente para dispositivos Android através da Loja do
Google Play e futuramente para outras plataformas
móveis como IOS e Windows Phone.

SINALIZA LOUSADA
Para garantir serviços de proximidade a todos os
munícipes, a Câmara Municipal de Lousada criou o
Serviço Sinaliza Lousada. Assim, uma Equipa de In-
tervenção Rápida no Município assegura a manu-
tenção regular do espaço público e soluciona pe-
quenos problemas que surgem diariamente, como
buracos na estrada, calçada deteriorada, fugas de
água, ou algum problema com equipamentos públi-
cos, entre outros.

turismo

Para que todos os munícipes possam ajudar a repor-
tar/sinalizar qualquer incidente que encontrem na via
e/ou espaço público, o serviço de Sistemas de Infor-
mação e Comunicação do Município de Lousada de-
senvolveu uma aplicação para dispositivos móveis
(smartphones e tablets) que torna mais prático e có-
modo o reporte à autarquia da anomalia encontrada.
A aplicação permite a catalogação do incidente atra-
vés de uma lista já pré-configurada de incidentes-
-tipo, adicionar uma descrição, fotos do local e geor-
referenciá-lo no mapa.
A aplicação estará brevemente disponível gratuita-
mente para dispositivos Android através da Loja do
Google Play e futuramente para outras plataformas
móveis como IOS e Windows Phone.



9
município

Nos dias 23 e 24 de maio, o Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Pedro Machado, percorreu a fregue-
sia de Casais, inserido na iniciativa “Presidências
Abertas”.
Esta visita, que contou com a presença de membros
da Junta de Freguesia, iniciou-se junto da EB1 de
Casais. Em reunião com os professores foram elen-
cadas as principais necessidades que, num curto
espaço de tempo, vão ser colmatadas com o novo
Centro Escolar. Esta nova infraestrutura em constru-
ção também foi alvo de acompanhamento, ao mesmo
tempo que, se procedia à visita ao Jardim de Infância
da freguesia, observando as diversas atividades de-
senvolvidas pelas crianças desta escola.
A vertente empresarial tem sido alvo de
um acompanhamento privilegiado por parte
da Câmara Municipal de Lousada. As em-
presas mais significativas da freguesia
operam no setor têxtil, mobiliário e cons-
trução civil. O Presidente da Câmara e Ve-
readores reuniram com empresas tendo de-
batido algumas soluções e contributos que
a autarquia pode exercer no âmbito das
suas competências.
Realizou-se ainda a visita uma empresa na
área agroalimentar com larga tradição no
nosso concelho.
Na manhã de sábado, dia 24 de maio, realiza-
ram-se visitas a várias associações como o
Valmesio, Salgueiros FC e Associação Ca-

Presidência Aberta na freguesia de Casais

sais +. Para além das reuniões com os dirigentes
associativos foram visitadas as instalações existentes
e apresentadas algumas iniciativas em preparação.
A terminar realizou-se um encontro com a Comissão
Fabriqueira e o Padre José Mota debatendo-se, jun-
tamente com a Junta de Freguesia, questões relati-
vas à paróquia e alguns melhoramentos a serem con-
cretizados no futuro.
Em junho decorreu ainda a Presidências Abertas nas
freguesias de Alvarenga, dia 13, e em Caíde de Rei,
dias 27 e 28.
Para o mês de julho já estão agendadas as visitas às
freguesias de Aveleda nos dias 4 e 5 e, ao Torno, a 18
e 19.
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