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SER LOUSADENSE (PERSONALIDADES)

FICHA TÉCNICA

Dr. Álvaro Pacheco Rebelo de Carvalho
A 15 de setembro de 1892 nascia, na freguesia de
Silvares, o Dr. Álvaro Pacheco Teixeira Rebelo de
Carvalho,filho de João Baptista de Carvalho, Vice-
-Cônsul do Brasil em Vila do Conde, e de D. Rosinda
Pacheco Rebelo de Castro,
agraciada com o grande ofi-
cialato de Instrução e Beneme-
rência. Foi batizado a 28 do
mesmo mês pelo Reitor Paulino
José da Costa Magalhães, sen-
do padrinhos os seus tios-avós
D. Isabel Maria e Joaquim Pa-
checo Teixeira Rebelo.
Abastado proprietário, senhor
da Casa das Pereiras e da Quin-
ta de Cimo de Vila, em Vilar do
Torno e Alentém, da Quinta de
Lousada (Santa Margarida) e
das quintas do Labirinto e do
Lourido, na cidade de Braga,
teve também uma intervenção
pública de bastante relevo.Para
além da presidência da Secção
Concelhia da União Nacional e
do Grémio da Lavoura, foi
igualmente Presidente da Câma-
ra de Lousada entre 1939 e 1941,
em cujo mandato, por exemplo,
foi aprovada a elaboração do
projeto de pavimentação da es-
trada municipal entre São Gon-
çalo e a Trovoada, a fim de ser
solicitada a respetiva compar-
ticipação; decorreu a inaugu-
ração da luz elétrica dos novos
candeeiros da Vila e no largo da estação de Caíde, e
a expropriação amigável de parcelas de terrenos per-
tencentes ao Dr. Abel Maria Bastos Rebelo e a Abílio

Pinto Ferreira para o prolongamento da Av. Senhor
dos Aflitos.
É autor do texto de apresentação de Lousada, inseri-
do na obra “Portugal Económico, Monumental e Ar-

tístico”, uma belíssima exposi-
ção sobre as virtualidades do
concelho, através de uma es-
crita poética e plena de encan-
tamento.
A ação do Dr. Álvaro Rebelo
de Carvalho estendeu-se a Bra-
ga, ficando perpetuado na fre-
guesia de S. Vítor, onde existia
uma escola primária com o seu
nome, e ao Porto, como sócio
do Club Portuense, onde che-
gou a organizar alguns bailes
que obtiveram elevado êxito
social.
Em 15 de maio de 1926, na igre-
ja do Coração de Jesus, em Lis-
boa, casou com D. Alzira de
Barros Pereira de Carvalho, só-
cia da associação de musi-
cólogas Camarata Portuca-
lense, presidente da Liga Femi-
ninada Igreja de Nossa Senho-
ra da Conceição e da Associa-
ção de Adoradoras do Coração
de Jesus, e senhora da Casa da
Torre de Soutelo (Vilar e Alen-
tém). Tiveram quatro filhos: Dr.
John Manuel, Eng.º António
Duarte, D. Maria do Carmo e
D. Ana Maria Pacheco Pereira

(Rebelo) de Carvalho.
Veio a falecer na cidade do Porto em 23 de abril de
1949, com 56 anos de idade.

Álvaro Pacheco Rebelo de Carvalho
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turismo

No passado dia 25 de julho realizou-se a abertura
oficial da Loja Interativa de Turismo.
Na sessão de inauguração o Presidente da Entidade
de Turismo do Porto e Norte (ETPN), Dr. Melchior
Moreira, começou por evidenciar que “a Câmara de
Lousada foi uma das primeiras a apresentar candi-
datura para esta infraestrutura, no âmbito dos 86
municípios que fazem parte da Entidade de Turis-
mo Porto e Norte, o que revela desde logo a impor-
tância que é dada a este setor de atividade”.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro
Machado, “a criação de uma Loja Interativa asse-
gura um conjunto de informações essenciais, esta-
belecendo um funcionamento em rede e exploran-
do soluções tecnológicas modernas, interativas e
virtuais, pelo que saudamos o dinamismo da Enti-
dade de Turismo Porto e Norte, parceiro insubs-
tituível neste processo de modernização”.
O Presidente da Câmara destacou ainda a importân-
cia do Dr. Jorge Magalhães ao dar início a este pro-
cesso, enquanto autarca.
Em representação da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte, esteve o Eng.º
João Marrana, destacando que “o turismo assume
um papel importante, enquanto gerador de riqueza

Loja Interativa de Turismo de Lousada ligada em rede
e emprego, sendo um negócio de redes entre os
diversos intervenientes”.
A infraestrutura surge da remodelação e ampliação
do Posto de Turismo existente. Com um custo supe-
rior a 202 mil euros, a obra foi comparticipada em
cerca de 80% pelo FEDER no âmbito do Eixo prio-
ritário II da ON2 (Programa Operacional Regional do
Norte).
O espaço está equipado com tecnologia interativa,
que permite aos visitantes acederem a todas as in-
formações turísticas sobre a região através de uma
mesa interativa e de uma promotora virtual.

“Siga Lousada”- é a designação de uma aplicação
móvel que foi apresentada e vai estar disponível a
partir de 1 de setembro. Trata-se de uma ligação pri-
vilegiada à cultura, desporto e património permitin-
do aos visitantes e turistas ter acesso em qualquer
lugar e em qualquer hora aos destaques/notícias e
agenda cultural do município e também às ofertas de
serviços existentes no município, como restauran-
tes, alojamento, locais de diversão, património, entre
outros.
A aplicação vai estar disponível gratuitamente para
dispositivos Android através da Loja do Google Play
e futuramente para outras plataformas móveis como
IOS e Windows Phone.

“SIGA LOUSADA”
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desporto

A Associação de Futebol Amador
de Lousada (AFAL) nasceu com
a missão de desenvolver, promo-
ver e organizar atividades des-
portivas, culturais e sociais que
valorizem o movimento asso-
ciativo
O Campeonato, a Taça D‘Tri-
vela e a Taça Extra são as prin-
cipais organizações da Asso-
ciação que, na época passa-
da, organizou mais de 350 jo-
gos, envolvendo mais de 500
atletas lousadenses e 150 diri-
gentes associativos.
O Campeonato é a competição
mais longa e mais seguida pe-
los fãs de futebol amador, com o
Cristelos Sport Clube a sagrar-se
bicampeão. A Taça D‘Trivela foi
vencida pela Associação Despor-
tiva e Recreativa de Aveleda e a

A Associação Futebol Amador Lousada foi fundada em setembro de 2011 por várias asso-
ciações e clubes do concelho, contando com 18 coletividades filiadas.

AFAL

Futebol Amador de Lousada ganha notoriedade

dia 20 de setembro, no Estádio
municipal, e vai colocar frente a
frente o Cristelos Sport Clube e
Associação Desportiva e  Recrea-
tiva de Aveleda.
Durante este mês encontram-se

abertas as inscrições para atle-
tas e equipas que pretendam
integrar o novo projeto - Fu-
tsal Feminino - cuja competi-
ção se inicia em outubro.
A Associação tem ainda dina-
mizado outros projetos como
a AFAL TV, as Associações em
Movimento, Formar e Informar
e também o Projeto Grundvig,
que tem permitido aos dife-

rentes dirigentes associativos do
concelho uma partilha de conhe-
cimentos com outras organiza-
ções internacionais de Inglaterra,
Croácia, Itália e Áustria.

Taça Extra foi vencida pelo Apa-
recida Futebol Clube. Ambas as
finais foram conquistadas frente
à Associação Desportiva de Lus-
tosa, que venceu o prémio Fair
Play.

A AFAL organizou ainda as finais
de futsal feminino e a Taça da Fe-
deração de Futebol Amador do
Norte, assim como a organização
da Gala do Desporto.
No próximo dia 5 de setembro a
Associação assinala mais um ani-
versário com diversas atividades
onde se incluem ações de forma-
ção e palestras e, no final, a ce-
rimónia de “Sorteio Competições
2014/2015”.
O primeiro jogo desta temporada,
a Supertaça, está agenda para o
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desporto

No passado dia 23 de julho foram assinados vários
protocolos com associações desportivas locais que
visam apoiar financeiramente a realização de exames
médicos e assegurar o pagamento do seguro
desportivo a atletas federados ou participantes no
Campeonato de Futebol Amador de Lousada.
São várias as modalidades desportivas apoiadas
desde o futebol, futsal, hóquei em campo e de sala,
karaté, andebol, ténis, hóquei em patins, ténis de
mesa, basquetebol, patinagem artística, polo aquáti-
co, natação e natação sincronizada.
Esta medida contempla cerca de 2000 atletas dos
vários escalões etários e relativos a modalidades
coletivas e individuais, implicando um
investimento aproximado de 60 mil euros.
De acordo com o Presidente da Câmara de
Lousada, Dr. Pedro Machado, “as associa-
ções mobilizam um número muito elevado
de praticantes, substituindo-se, tantas ve-
zes, ao Estado e aos poderes públicos no
acesso, acompanhamento, monitorização
e encaminhamento de jovens que, de outro
modo, não teriam possibilidades de reali-
zar uma prática desportiva regular e sis-
temática”.
A assinatura destes protocolos de coope-
ração é possível devido ao empenho de to-
dos os que “exercem cargos diretivos, so-

ASSOCIAÇÕES LOCAIS

Autarquia apoia nos exames médicos e seguros
Cerca de 35 associações assinaram protocolos de cooperação com a Câmara que visam
apoiar os atletas federados e os participantes no Campeonato de Futebol Amador.

bretudo de natureza mais executiva, cuja dedica-
ção tem sido determinante para os êxitos do movi-
mento associativo concelhio” – destaca ainda o Pre-
sidente da Câmara.
Um dos principais objetivos desta iniciativa surge
para “aliviar as coletividades de encargos repre-
sentativos e obrigatórios, sobretudo no respeitante
a exames médicos e seguro de atletas” com o
objetivo de incentivar a prática desportiva, garantir
a observação médica e evitar que motivos econó-
micos sejam um impedimento à prática desportiva,
como teve oportunidade de referir o Dr. Pedro
Machado.
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município

Realizou-se no dia 25 de julho a
cerimónia de entrega de Distin-
ções Honoríficas que homena-
geou várias pessoas e institui-
ções que se destacaram no pa-
norama local pelo trabalho de-
senvolvido. Na sua intervenção
o Presidente da Câmara, Dr. Pe-
dro Machado, reforçou a ideia
de ser fundamental “uma comu-
nidade identificar e enaltecer
aqueles que, pelo seu trajeto
de vida, se notabilizaram ao
serviço do bem comum. Uma
comunidade só se fortalece e
assume, em plenitude, o seu
sentido quando se orgulha dos
seus membros e neles se revê e
identifica”.
O autarca destacou ainda que
“estas distinções pretendem
transmitir o incentivo do povo
de Lousada para prossegui-
rem, se possível com ainda
maior entusiasmo e determina-
ção, pois, sem a sua participa-
ção, ficaremos, todos, clara-
mente mais empobrecidos”.
A Medalha de Ouro de Mérito
Municipal foi atribuída ao an-
terior Presidente da Câmara de
Lousada, Dr. Jorge Magalhães,
e a Medalha de Prata premiou a
Associação de Municípios do
Vale do Sousa, que comemora
25 anos de existência, e a União
Desportiva de Lagoas, pelos 35
anos de trabalho desenvolvido
na comunidade. Receberam
também a distinção as jovens
atrizes Patrícia Queirós e Maria
Jorge Marques, bem como o
empresário Fernando Machado
e o veterano de atletismo José
Monteiro.

DISTINÇÕES HONORÍFICAS

Personalidades e associações locais distinguidas

Medalha de Ouro - Dr. Jorge Magalhães

Medalha de Prata - A.M.V.S.

Medalha de Prata - U. D. de Lagoas

Medalha de Prata - Fernando Machado
(representado pelo filho Joaquim Machado)

Medalha de Prata - José Monteiro

Medalha de Prata - Dr.ª Patrícia QueirósMedalha de Prata - Dr.ª Maria Jorge
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cultura

O Verão Cultural volta a
animar as noites do mês de
julho com a atuação de mui-
tos grupos e artistas locais.
Pelo palco da Praça das
Pocinhas passou o Bando
das Gaitas, a Banda Musi-
cal de Lousada, o Grupo de
Artes Circenses e ainda
grupos de folclore do Uru-
guai, Índia, do Chile e da
Turquia.
O público teve ainda opor-
tunidade de assistir às atua-
ções da Orquestra de So-
pros do Conservatório Vale
do Sousa e da Lousada Big
Band.
A Mostra de Produtos Lo-
cais decorreu entre os dias
11 e 15 de julho.
Cerca de 23 stands deram a
conhecer os produtores lo-
cais que comercializaram
hortícolas, vinhos, cerveja
queijos, compotas bola-
chas, licores e ainda fumei-
ro, mel, pão com chouriço,
azeite biológico, entre ou-
tros.
A XVIII Feira de Artesanato

VERÃO CULTURAL

A Praça das Pocinhas foi o palco escolhido para a realização da Mostra de Produtos Locais e
da Feira de Artesanato. A animação musical foi uma presença contínua que animou as noites.

Mostra de Produtos Locais e Feira de Artesanato

realizou-se entre os dias 17
a 21 de julho, com a par-
ticipação de artesãos que
tiveram a oportunidade de
expor os seus trabalhos de
bordados, rendas, cestaria,
artes decorativas, artigos
em madeira, entre outros
artigos mais ou menos tra-
dicionais.
A Mostra de Produtos Lo-
cais, bem como a Feira
de Artesanato destacaram
stands e peças que se apre-
sentaram a concurso.
No que respeita à Mostra
de Produtos Locais, em que
estiveram todos os stands
a concurso, o premiado foi
o espaço dos Frutos D´Har-
monia.
A Feira de Artesanato pre-
miou também o melhor
stand que pertencia a Joa-
quim Teixeira, que apre-
sentou trabalhos em ma-
deira. A melhor peça a con-
curso, de todos as que se
inscreveram foi uma toalha
em linho pertencente a Fá-
tima Coelho.
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desporto

O Clube Sport do Marítimo esteve, pela
segunda vez, a estagiar no Estádio Mu-
nicipal de Lousada. Entre os dias 14 e 22
de julho, a equipa da Madeira treinou
todas as manhãs e realizou três jogos de
preparação.
O Futebol Clube de Penafiel, que tam-
bém se encontra a disputar a 1.º divisão,
escolheu o Estádio Municipal de Lou-
sada para realizar alguns jogos de trei-
no, tendo como adversários o Gil Vicente
e o Moreirense.

C.S.MARITIMO

Nos meses de julho e agosto, o Complexo Desportivo recebeu várias equipas de futebol,
da 1.ª divisão, que realizaram estágios e jogos de preparação no Estádio Municipal.

Provas internacionais e estágios no Complexo

Jovens participam em Colónias de Férias
Entre os dias 1 a 10 de Julho, Lousada recebeu o
grupo de jovens de Renteria que visitaram o con-
celho e a região e dinamizaram várias iniciativas e
atividades.
Entre os dias 13 e 21 de julho foi a vez de uma
delegação de Lousada visitar Renteria. Composta
por cerca de 40 jovens, visitaram o Forte de S.
Marcos, em San Sebastian, um parque de aventu-
ras com várias passagens pela praia.
Para o Vereador da Educação, Dr. António Augusto
Silva, “este é um projeto âncora do Município que
tem uma década e meia e tem permitido a diferen-
tes gerações de lousadenses conhecerem a cultu-
ra basca, bem como estabelecer relações de ami-
zade que têm perdurado ao longo dos anos”.

No Estádio Municipal de Hóquei, entre os dias
13 e 19 de julho, realizou-se o Junior Cham-
pionship II, Men. Participam nesta prova europeia
as seleções da Bielorrússia, Itália, Escócia, Por-
tugal, Irlanda, Rússia e Ucrânia. A seleção nacio-
nal registou em Lousada um feito histórico com
o apuramento ao escalão principal do hóquei
europeu. Nesta seleção destacaram-se os lou-
sadenses Rui Magalhães, Pedro Sousa, Ângelo
Oliveira e Ricardo Oto, bem como, o treinador
adjunto Bruno Santos.
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Nos dias 18 e 19 de julho, realizou-se mais uma
visita das Presidências Abertas tendo como
destino a freguesia do Torno.
A visita iniciou-se com uma reunião entre o exe-
cutivo da Junta de Freguesia  e o executivo mu-
nicipal, seguindo-se a visita ao Centro Escolar
do Torno.
O dia foi dedicado à visita ao comércio e indús-
tria local com a realização de encontros e reuniões
com os empresários da freguesia do Torno
analisando algumas dificuldades existentes e fi-
cando a conhecer alguns projetos futuros.
Os empresários reportaram que é, cada vez mais
evidente,  a aposta na qualidade e na exportação,
onde a mão-de-obra qualificada é fundamental. O
comércio e a restauração são também áreas de
atividade económica significativas na freguesia que
se afirmam pela crescente procura.
O atendimento ao munícipe, efetuado pelo Presidente
da Câmara de Lousada, Dr. Pedro Machado, realizou-
-se no final da tarde, na sede da Junta de Freguesia.
O sábado, dia de 19 de julho foi dedicado às asso-

Presidência Aberta na freguesia do Torno

ciações locais com visita a instituições desportivas,
recreativas e culturais do Torno.
A terminar realizou-se uma reunião com o pároco lo-
cal, José Augusto, onde foram referenciadas as ne-
cessidades da paróquia e a envolvente social.
A próxima iniciativa das Presidências Abertas, está
agendada para os dias 5 e 6 de setembro, com visita
à freguesia de Figueiras. Nos dias 19 e 20 a iniciativa
decorrerá em Macieira.
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