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SER LOUSADENSE

FICHA TÉCNICA

11 de agosto, figuras e factos
Se fosse necessário eleger um dia do ano capaz de
resumir os eventos mais significativos da história
recente de Lousada, a escolha iria para 11 de agosto,
devido a uma feliz e curiosa conjugação de aconteci-
mentos.
De facto, neste dia de
1847 nasceu na Casa do
Carregal (Casais), de que
foi senhor, Manuel Peixo-
to de Sousa Freire. Para
além de poeta, composi-
tor, músico e grande be-
nemérito, liderou impor-
tantes iniciativas para o
desenvolvimento local:
iniciou as festas ao Se-
nhor dos Aflitos, fundou
a Santa Casa da Miseri-
córdia – cuja irmandade
foi criada em 1896, tam-
bém no dia 11 de agosto –, de que foi o primeiro Pro-
vedor e deixou importante legado testamentário para
a construção do Hospital (atual Lar da Terceira Ida-
de), nele referindo, por exemplo, que as duas primeiras
enfermarias a construir deveriam ter o nome de São
Paio de Casais, com admissão preferencial dos seus
antigos criados, jornaleiros e caseiros, e, logo depois,
os pobres daquela freguesia. Faleceu em março de
1902, após uma plena dedicação à causa pública.
Em 1864 nascia o Dr. Duarte Leite, político, diplomata
e historiador. Comemoramos, pois, 150 anos do seu
nascimento. Passou parte da sua vida na Casa de Vila
Pouca (Meinedo), onde casou com Maria do Carmo
Falcão Leite. Foi vereador da Câmara do Porto, Minis-
tro das Finanças no primeiro Governo Constitucional
de Pinheiro Chagas e primeiro-ministro, acumulando
com o Ministério do Interior. Desiludido com a políti-
ca, segue a carreira diplomática como embaixador no

Brasil (1914-1931). Após regressar, fixa-se em Mei-
nedo, desenvolvendo importantes estudos no âmbi-
to dos Descobrimentos, constituindo a sua obra, ain-
da hoje, uma referência na historiografia. Faleceu em

1950. A Câmara atribuiu-
lhe a Medalha de Ouro
de Mérito Municipal em
2010, no centenário da Im-
plantação da República.
Em 11 de agosto de 1907 o
“Jornal de Lousada” inicia
a sua publicação. Um pe-
riódico fundamental para o
conhecimento e compre-
ensão da história do con-
celho durante o século XX,
no qual José Teixeira da
Mota, seu fundador e di-
retor, surge como uma das
personalidades mais par-

ticipativas no desenvolvimento do concelho.
Também neste dia de 1815, a Câmara de Deputados
autoriza a Companhia do Caminho-de-Ferro de
Penafiel à Lixa a emitir obrigações, instrumento fun-
damental para consolidação de um projeto inter-
municipal de elevada relevância, mas que, infeliz-
mente, veio a soçobrar por várias razões.
Se acrescentarmos, em 1568, o arrendamento a André
Freire da comenda das terras de Alvarenga e de
Cernadelo, ou, em 1865, a decisão do Tribunal da
Relação do Porto comutar para 15 anos o degredo
perpétuo de José do Telhado – que não chegou a
beneficiar por logo a seguir ter falecido –, ou, ainda,
em 1907, a realização da romaria do Senhor do
Calvário, em Casais – posteriormente transferida para
a agosto e mais tarde para junho, mês em que se
fixou –, encontramos várias marcas da configuração
do concelho como atualmente o conhecemos.

Manuel Peixoto de Sousa Freire Dr. Duarte Leite
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As férias de verão trazem mais tempo livre às crian-
ças e jovens que participam nas atividades da Biblio-
teca Municipal . A funcionar entre as 9h00 às12h30 e
das 14h00 às 17h30, o local é visitado por centenas
crianças que participam diariamente nas diversas
atividades.
A Biblioteca é ainda o ponto de encontro de muitas
associações locais, movimentos seniores e ATL´s
(Ateliês de Tempos Livres). Existe ainda um número
significativo de atividades realizadas no exterior em
colaboração com outras instituições como a Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Lousada, a GNR, o Centro de Saúde, entre outros.

ATELIÊS E VISITAS
Durante este mês são vá-
rias as ações programa-
das, como a visita à Casa
Museu de Vilar – A ima-
gem em Movimento, no
dia 8, em que os mais
novos vão ter oportuni-
dade de aprender mais

PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA

Em tempo de férias a Biblioteca Municipal é o local escolhido por centenas de crianças e
jovens que diariamente participam nas várias atividades propostas.

Biblioteca Municipal procurada pelos mais novos

Jornadas da Rede de Bibliotecas Escolares
Nos dias 24 e 25 de outubro realizam-se as Jornadas de Rede das Bibliotecas de
Lousada. A iniciativa conta com a presença de nomes reconhecidos pela sua
ligação ao ensino, à literatura e às artes, tais como Laborinho Lúcio, Richard
Zimler,  Maestro António Vitorino D´Almeida, Levi Guerra, Teresa Rebelo Pinto,
entre outros.
Este ano, a Feira do Livro está agendada para os dias 23, 24, 25 e 26 de outubro
e os visitantes podem ainda contar, para além dos livros que estão para venda,
com sessões de autógrafos de vários autores.

sobre o cinema de animação. Nos dias 12, 22 e 26 vai
ser realizado um workshop intitulado “Comer com
cabeça”, com a orientação de duas nutricionistas.
A Rota do Românico merece destaque e, no dia 13,
os mais novos podem participar no jogo “Estarolas”.
No dia seguinte vai realizar-se a visita ao Moinho da
Ponte de Novelas, em Penafiel. A literatura tem des-
taque no dia 18, com a apresentação do livro
“Xiribitátátá – Dias Comemorativos” de Cátia Perei-
ra, seguido de um workshop.
O património vai estar em destaque no dia 20 com o
jogo “Números e formas com história” e, no dia 29,
realiza-se uma visita à Villa Romana de Sendim.
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Lousada foi o ponto de encontro dos mais novos que, durante dois dias, 27 e 28 de junho,
participaram em várias iniciativas que permitiram conhecer melhor o mercado de trabalho.

CONCELHO MAIS JOVEM

Jornadas e Festival juntaram mais de 6 mil jovens

As Jornadas da Juventude realizaram-se
na Escola Secundária de Lousada e con-
taram com a participação de centenas de
alunos.
Na sessão de abertura a Vereadora da Ju-
ventude, Dra. Cristina Moreira, destacou
que “as Jornadas são já um marco im-
portante para os jovens que participam
e desta forma têm a oportunidade de ter
uma visão mais abrangente sobre o seu
futuro e as oportunidades que existem no
mercado de trabalho”.
Durante um dia, cerca de 100 jovens que
terminaram o 11.º e 12.º ano participam no
[+] Sagaz e tiveram a oportunidade de vi-
sitar a Feira de Emprego, que contou com
cerca de 40 empresas e instituições, bem como vá-
rias pessoas que procuram emprego.
O dia foi repleto de ações destinadas aos jovens,
onde constaram as palestras “O que fazer após o12.º
ano?” e “O produto és Tu!” e a apresentação dos
expositores. A tarde teve início com um concerto do
Conservatório de Música do Vale do Sousa a que se
seguiram as palestras com os empresários perten-
centes ao programa Sagaz 2014, o Speed Recruitment
para recém licenciados e pessoas à procura de em-
prego. Já no final dos trabalhos houve tempo para a

assinatura de protocolos entre alunos, a Alento e as
entidades participantes no Sagaz.
As noites de sexta-feira e sábado foram dedicadas à
música com o Festival da Juventude, que teve lugar no
Complexo Desportivo, atraindo milhares de pessoas a
Lousada, maioritariamente jovens. O espaço foi trans-
formado numa mega pista de dança por onde passaram
alguns dos maiores DJ’s e artistas do momento.
De acordo com os números adiantados pela organi-
zação estiveram presentes, nas duas noites, um nú-
mero que ronda as seis mil pessoas.
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INICIATIVA INÉDITA

“Pequenos Deputados com Grandes Ideias”

No Salão Nobre da Câmara Municipal, no passado
dia 14 de junho, realizou-se a iniciativa designada
“Pequenos Deputados, Grandes Ideias”, que mobili-
zou a comunidade escolar.
Cerca de 30 alunos do 4.º ano em representação das
escolas básicas do 1.º ciclo, encenaram uma Assem-
bleia Municipal onde foram discutidos os problemas
do concelho.
Os mais pequenos tiveram a oportunidade de co-
nhecer o Salão Nobre, local onde se realizam as reu-
niões da Assembleia Municipal, bem como alguma
da história do edifício dos Paços do Concelho, ex-
plicada pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr.
Pedro Machado.
“O Salão Nobre é a sala de visitas da Câmara, onde
são recebidas as personalidades importantes e
onde se realizam as sessões da Assembleia Munici-
pal. Hoje, são vocês os convidados de honra que
vêm apresentar ideias e sugestões para que juntos
possamos desenvolver o nosso concelho” – pala-
vras do Presidente da Câmara, Dr. Pedro Machado
na sessão de boas vindas.
O Orçamento Jovem Participativo e as Presidências
Abertas pelas freguesias foram apresentadas como
outras iniciativas que visam uma maior aproximação
e articulação com a população.
Os alunos representantes de cada estabelecimento

de ensino colocaram diversas questões que foram
respondidas pelo Presidente da Câmara.
Entre questões, afirmações e sugestões foram men-
cionados os novos centros escolares e a preocupa-
ção com a eficiência energética, a necessidade de
obras de requalificação em algumas escolas e ainda
a aquisição de novos equipamentos como quadros
interativos e computadores para os estabelecimen-
tos de ensino. Os mais novos destacaram ainda a
importância das Atividades de Enriquecimento Cur-
ricular.
No final, os alunos, que foram os protagonistas, le-
varam como recordação uma fotografia que marcou
a sua presença no evento e também um microscópio
para que possam efetuar os seus trabalhos de modo
divertido e didático.
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“TU ESCOLHES O FUTURO DE LOUSADA”

Orçamento Participativo Jovem apresentado
O Orçamento Participativo Jo-
vem (OPJ) tem sido apresen-
tado aos alunos das várias es-
colas do concelho, estando
agendadas novas iniciativas
de divulgação para o início do
novo ano letivo.
Este é um projeto que preten-
de reunir opiniões e contri-
butos junto da população jo-
vem de Lousada, de forma a
inscrever as suas ideias e projetos no Orçamento
Municipal. A medida apela à participação ativa dos
jovens, contribuindo com propostas renovadas e ino-
vadoras para o concelho, dando voz aos jovens na
escolha de projetos ou investimentos que se reve-
lem fundamentais.
O período de consulta pública, elaboração e apre-

sentação de propostas decor-
re até 15 de setembro, passan-
do depois por uma análise té-
cnica das propostas, seguida
de votação pela população jo-
vem, que está agendada entre
os dias 1 a 15 de outubro. A
apresentação está prevista pa-
ra finais de Outubro. O regula-
mento pode ser consultado em
www.cm-lousada.pt

Para a concretização da proposta mais votada o Mu-
nicípio de Lousada atribui uma verba até um limite
de 25 mil euros, que vai ser incluída nas Grandes
Opções do Plano e Orçamento Municipal.
 “A autarquia está recetiva a todas as sugestões
apresentadas e devidamente documentadas. É com
esta abertura que devemos encarar esta missão de

serviço público de gerir uma Câmara
Municipal. Fomos eleitos para servir a
população e por isso temos de estar com
esta disponibilidade permanente para
ouvir a população e em especial os nos-
sos jovens” – palavras do Presidente da
Câmara de Lousada, Dr. Pedro Machado.
 A aluna Carolina Sousa, a frequentar o
10.º ano, na Escola Secundária de Lou-
sada, foi a vencedora do concurso para a
criação do logótipo do Orçamento Par-
ticipativo Jovem.

A autarquia associou-se, mais uma vez, ao
programa Universidade Júnior, um projeto
iniciado há dez anos pela Universidade do
Porto. A iniciativa decorreu entre os dias 30
de junho e 4 de julho e a Câmara de Lousada
disponibilizou 20 bolsas, cinco alunos de
cada um dos agrupamentos de escolas, com
pagamento da propina e transporte. A estes
jovens juntaram-se ainda outros alunos que
pretenderam participar, sendo-lhes disponibilizado
transporte gratuito.
Carlota Vieira, 15 anos, foi uma das jovens lousa-
denses que participou nesta iniciativa.

Alunos de Lousada na Universidade Júnior

“Adorei participar na Universidade Júnior” – refe-
re a estudante que escolheu a atividade “Mar vivo –
Vem mergulhar connosco!”, essencialmente “por
causa do mergulho”.
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O programa das comemorações dos 500
anos da outorga do Foral registou mais
um conjunto de iniciativas de relevo.
Nos dias 4 e 5 de julho, na Avenida Se-
nhor dos Aflitos decorreram várias ses-
sões de um espetáculo de luzes e som,
numa técnica designada Video Mapping.
 A projeção efetuada na fachada do edi-
fício dos Serviços Técnicos da autarquia
durou 12 minutos e deu a conhecer al-
guns dos momentos mais marcantes de
Lousada, com a presença dos giganto-
nes, da Banda Musical e ainda a vaca
de fogo virtual que invadiu a fachada
do edifício.
“Esta projeção superou as expetativas e já várias
pessoas me deram conta da sua satisfação pela ino-
vação e originalidade do espetáculo. A ligação de

todas as imagens projetadas fazem uma ponte en-
tre o passado e o presente, muito bem conseguida,
funcionando como um postal ilustrado, sendo uma

mais-valia para a divulgação tu-
rística que temos para oferecer”-
palavras do Presidente da Câmara
de Lousada, Dr. Pedro Machado.
Devido aos inúmeros pedidos para
a repetição do espetáculo, a Câma-
ra promoveu mais seis sessões que
se realizaram no sábado e domingo
da Festa Grande do Concelho.
Depois das projeções, nos dias 4 e
5 de julho, o público pode assistir a
apresentação do mais recente tra-
balho da Jangada teatro “Bando-
leiros Cabaret”, no sábado, um es-
petáculo do grupo “Os Azeitonas”.

Espetáculo multimédia retrata 500 anos de história
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“500 ANOS, 500 INSTANTES”

Concurso de fotografia reúne 80 trabalhos
No âmbito das Comemo-
rações dos 500 anos do
Foral de Lousada, a Câma-
ra Municipal realizou en-
tre 7 de abril e 21 de maio
um concurso de fotogra-
fia intitulado “500 anos,
500 instantes”, que com-
preendeu três categorias:
património sociocultural,
património ambiental e
perspetiva criativa.
O concurso fotográfico contou com a participação
de 18 fotógrafos, tendo sido apresentados a concur-
so 80 “instantes”, de que resultou a selecção pelos
membros do júri e atribuição de prémio a 11 registos
fotográficos.
No dia 7 de julho, na Biblioteca Municipal, decorreu
a entrega de prémios e inauguração da exposição

fotográfica dos traba-
lhos colocados a con-
curso. Com a fotografia
“Igreja”, André Paulo
Borges arrecadou o 1.º
prémio na categoria Pa-
trimónio Sociocultural.
O 1.º prémio na catego-
ria Património Natural
foi entregue a Susana
Pinto Ribeiro, com “A
capela do tempo”. No

tocante à Perspectiva Criativa, apenas foi atribuído
o 4.º prémio, menção honrosa, ao trabalho fotográ-
fico “O reflexo está em todas as partes, é só obser-
var”, de Susana Pinto Ribeiro.
A mostra de trabalhos fotográficos está patente ao
público na Biblioteca Municipal de Lousada até final
do mês de Agosto.

A Feira de Antiguidades, Colecionismo e Velharias
assinalou no dia 13 de julho o terceiro aniversário.
Esta Feira realiza-se ininterruptamente em todos os
segundos domingos de cada mês.
A Feira de Antiguidades, que pode ser visitada entre
as 9h00 e as 19h00, tem em exposição centenas de
artigos como discos, louças, faiança, moedas, bo-
necas, peças de decoração, entre muitos outros
artigos. A atividade foi impulsionada por uma
colecionador de Lousada, Belmiro Serra, que com
o apoio da autarquia tem dinamizado a Feira de
Antiguidades, Colecionismo e Velharias.

Feira de Antiguidades assinala terceiro aniversário
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No dia 13 de junto decorreu a Presidência Aberta na
freguesia de Alvarenga. O dia iniciou-se com uma
reunião com o executivo da Junta de Freguesia, se-
guido de uma visita ao Jardim de Infância e a diver-
sas empresas locais. No final da tarde, o executivo
municipal reuniu com o Padre Mário Costa Pinto e
respetiva Comissão Fabriqueira, tendo oportunida-
de para trocar opiniões de interesse mútuo e visitar
as instalações da paróquia. O dia terminou com o
Atendimento ao Munícipe na sede da Junta de Fre-
guesia.

CAÍDE DE REI
Nos dias 27 e 28 de junho realizou-se a visita à fre-
guesia de Caíde de Rei. O dia iniciou-se com um en-
contro com o executivo da Junta de Freguesia e o
Agrupamento de Escolas Lousada Este.

Seguiu-se a uma visita aos diversos estabelecimen-
tos de ensino, onde reuniram com os pais e profes-
sores da EB1 de Pereiras que surge na lista publica-
do pelo Governo como estabelecimento de ensino a
encerrar. O Presidente de Câmara afirmou a sua total
discordância com esta decisão do Governo, prome-
tendo, juntamente com a Junta de Freguesia, desen-
volver todos os esforços junto do Ministério da Edu-
cação para que as crianças permaneçam nesta esco-
la até que o novo Centro Escolar esteja construído.
Durante a tarde decorreram várias visitas a empresas
e ainda ao Centro Social e Paroquial de Caíde de Rei
acompanhados pelo Padre Mário Henrique. O dia
terminou com o habitual atendimento ao munícipe.

Presidência em Alvarenga, Caíde de Rei e Aveleda

O dia 28 de junho foi dedicado às associações lo-
cais, num encontro realizado no Cais Cultural Albano
Moreira da Costa.

AVELEDA
No dia 4 de julho decorreu na freguesia de Aveleda
mais uma Presidência Aberta. O dia  foi dedicada  a
várias visitas entre as quais ao executivo da Junta de
Freguesia, aos estabelecimentos de ensino e às em-
presas locais. Os empresários manifestaram a aposta
na internacionalização dos seus produtos, necessi-
tando dessa forma de mão-de-obra qualificada de
forma a corresponderem às exigências do mercado.
O Presidente da Câmara reuniu-se ainda com a co-
missão fabriqueira e com o Padre António Correia
abordando as obras de Requalificação da Envolvente
à Igreja de Aveleda, obra financiada pela autarquia e
fundos comunitários e promovida pela Rota do
Românico.
Os esclarecimentos à população e o atendimento aos
munícipes realizaram-se na sede da Junta de Fregue-
sia. O dia terminou com uma visita à ADR Aveleda,
vencedora da Taça D’Trivela tendo o Presidente da
Câmara referenciado o apoio financeiro da autarquia
para a realização de exames médicos e seguros des-
portivos aos atletas federados e da Associação de
Futebol Amador de Lousada.
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No passado dia 18 de junho, realizou-se no
Pavilhão Municipal de Sangalhos em Ana-
dia, a Taça de Portugal de Boccia Sénior.
Nesta competição estiveram presentes 64
atletas, oriundos de vários pontos do país.
Lousada esteve representada por dois atle-
tas, que se qualificaram na zona do Vale do
Sousa.
Salvador Teixeira, oriundo do Movimento
Sénior de Cristelos, e José Maria Lopes do
Movimento Sénior de Lustosa, foram os
participantes lousadenses, que tiveram co-
mo treinador o Prof. Eduardo Duarte.
Esta Taça é um momento histórico para o
Boccia Sénior de Lousada, uma vez que,
Salvador Teixeira conseguiu chegar à final
da competição, tendo para isso, que ultra-
passar uma fase de grupos com quatro atle-
tas em cada grupo, ficando apurados apenas os dois
primeiros.
Depois, já na fase de eliminatórias diretas, teve de
eliminar mais cinco concorrentes até chegar à final,

BOCCIA PRATICADO POR MIÚDOS E SENIORES

sagrando-se deste modo vice-campeão da Taça de
Portugal época 2013/2014.
José Maria Lopes ficou posicionado em 13.º lugar na
classificação geral individual.

O Agrupamento de Escolas Lousada Este
(AELE) tem, desde o início do ano letivo
2013-2014, uma equipa de Boccia que faz
parte do Clube de Desporto Escolar de
Caíde de Rei. A promoção e divulgação da
modalidade, incluindo ações de formação
para o pessoal docente e para os alunos,
árbitros, marcadores e cronometristas de-
correram no primeiro período letivo. No to-
tal são 60 alunos que integram esta modali-
dade desportiva no AELE.
O resultado dos treinos e dos jogos efetua-
dos com os alunos levou a equipa a sagrar-
-se Vice-campeã regional e nacional no âm-
bito do Desporto Escolar. Desta forma a
recente formação obteve os resultados de vice-
-campeã em Guimarães na Fase Final Regional de
Desporto Escolar, e em Lisboa nos Campeonatos
Nacionais de Desporto Escolar.
A ideia de criar uma equipa de Boccia adveio do

facto do AELE ter, pela primeira vez uma Unidade de
Apoio Especializado para a Educação de Alunos com
Multideficiência (UAEM) a que se juntou a existên-
cia de muitos outros alunos da Educação Especial
que tinham pouca oferta desportiva.

Equipa de Caíde de Rei sagra-se Vice-campeã nacional

Sénior Salvador Teixeira é Vice-Campeão Nacional


