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SER LOUSADENSE (Personalidade)

FICHA TÉCNICA

Dr. Afonso Quintela
A 2 de janeiro de 1879 nascia o Dr. Afonso Pin-
to Coelho Soares de Moura Quintela. Era filho
do Dr. Luís Pinto Coelho Soares de Moura (Vis-
conde de Lousada) e de D. Maria da Conceição
Coelho de Meireles.
Licenciado em Direito pela Universidade de
Coimbra, foi Deputado eleito por Viana do Cas-
telo, cargo que nunca assumiu devido à Implan-
tação da República.
Veio, depois, a ser Presidente da Câmara de
Lousada em dois períodos: 1927-1929 e 1935-
-1939. Durante o seu desempenho, foram cria-
dos os símbolos heráldicos do concelho (brasão,
bandeira e selo), introduzida a luz elétrica e o ser-
viço telefónico e deslocada a feira de gado do
centro da Vila.
Foi, ainda, Presidente da Assembleia Lousadense.
Tornou-se, também, no proprietário do primeiro
automóvel do Norte do país, ao qual foi atribuí-
da a chapa de matrícula n.º 1, ainda conservada pelos sucessores.
Faleceu, solteiro, em 4/8/1939, na Casa do Cáscere (Nespereira), que deixou a seu sobrinho,
António Basílio Carneiro Leão.
Encontra-se perpetuado na toponímia da Vila, designando o arruamento entre as avenidas Eng.º
Adelino Amaro da Costa e General Humberto Delgado.
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Depois de em 2014 termos um conjunto de
atividades centradas na comemoração dos 500
anos da outorga do Foral a Lousada, 2015 tem
como mote o Desporto.
Desporto que será olhado nas suas diferentes
dimensões: espetáculo, lazer, saúde, cultura,
identidade, económica, relação social e cívica.
Estamos a construir um programa variado que
passa por exposições alusivas ao tema, grandes
provas desportivas (como o regresso do Rally
de Portugal a Lousada), desporto para todos,
como muitas iniciativas, entre elas um programa
Municipal de Caminhadas e até espetáculos,
conferências, publicações e tertúlias, como a que
vai marcar o arranque deste Ano.
Assim, no dia 16 deste mês, teremos uma tertúlia
subordinada ao tema “Desporto e Desenvo-
lvimento”, que conta com a presença de respon-
sáveis por algumas das maiores provas des-
portivas do país e, para a qual, desde já convi-
do todos os Lousadenses.
Pretende-se que este Ano do Desporto não se
resuma a um conjunto de atividades promovidas
ou patrocinadas pela autarquia, mas que seja
apropriado pelas inúmeras coletividades des-
portivas e que do programa façam parte ini-
ciativas destas, já que são elas, sem dúvida, o
principal motor do desenvolvimento desportivo
do concelho.
Teremos também a entrada em funcionamento
de novas infraestruturas desportivas, de que a
Pista de Atletismo é um exemplo, sendo que
outros serão brevemente anunciados.
Será um ano cheio e participado, contudo,
esperamos que esta nova dinâmica que queremos
introduzir se mantenha nos anos seguintes e que
o Desporto ajude a reforçar a qualidade de vida
de todos os Lousadenses.

Pedro Machado, Dr.
Presidente da Câmara Municipal de Lousada

“(...) que o Desporto
ajude a reforçar
a qualidade de
vida de todos os
Lousadenses.”
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A abertura oficial do Ano Municipal do Desporto
está agendada para o dia 16 deste mês com a realiza-
ção de uma Tertúlia, que vai contar com a presença
de dirigentes desportivos nacionais.
O plano anual de atividades já tem várias iniciativas
confirmadas como a Final Regional de desporto esco-
lar de corta-mato, ténis, hóquei em campo e râguebi.
As inscrições para a Corrida de Carnaval, dia 15 de
fevereiro, estão prestes a abrir e, em abril, o destaque
vai para o Jogo das Estrelas, na modalidade de fute-
bol. Em maio o Campeonato Europeu de Hóquei em
Campo e o Rali de Portugal prometem muita adre-

nalina.
Em preparação está a
participação de Lou-
sada no II Encontro
Boccia Sénior, nos Jo-
gos Internacionais da

PLANO DE ATIVIDADES

2015 - Ano Municipal do Desporto

Juventude em Dueville/Itália, nas Olimpíadas do
Desporto e nas Jornadas Técnicas do Desporto.
Encontra-se em desenvolvimento um programa de
formação para atletas, dirigentes, pais onde a ética
desportiva vai ser o principal tema.
Programa de caminhadas, competição de crossfit,
boccia, trail, aulas ao ar livre são iniciativas que se
pretendem espalhar pelas várias freguesias apelan-
do à participação de todos na prática desportiva.
A realização de estágios e competições regionais,
nacionais e internacionais nos equipamentos do
Complexo Desportivo prosseguem, ao mesmo tem-
po, que avançam novos equipamentos como a Pista
de Atletismo.
Está ainda prevista a publicação de um livro alusivo
à história do desporto em Lousada, assim como a
Carta Desportiva com o registo das infraestruturas
existentes e a oferta desportiva.
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O relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, divulgado em dezembro,
comprova quem em Lousada vive a população mais jovem de Portugal continental.

DEMOGRAFIA

Lousada é o concelho mais jovem de Portugal

Juventude é uma das palavras-chave quando se fala
de Lousada, como comprovam também os estudos
realizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE),
pela PORDATA - Fundação Manuel Francisco dos
Santos e ainda de acordo com o último relatório do
Fundo das Nações Unidas.
O concelho apresenta uma percentagem elevada de
população ativa, que se situa entre os 25 e os 64
anos, tendo-se registado um aumento de cinco por
cento na última década. Em comparação com os res-
tantes concelhos, pode ainda verificar-se valores
superiores em relação aos grupos etários dos zero
aos 34 anos, que representam 47,5% da população
residente, confirmando que Lousada é o concelho
mais jovem de Portugal continental.
Os dados apresentados pela PORDATA referem ain-
da que Lousada continua também a ser o concelho
menos envelhecido de Portugal Continental, apre-
sentando um índice de envelhecimento de 59,3%, em
contraponto com o índice de envelhecimento de Por-
tugal, que se situa nos 127,8%.

OITAVO MUNICÍPIO MAIS TRANSPARENTE
A segunda edição do Índice de Transparência
Municipal classifica os 308 municípios e Lousada

destaca-se por disponibilizar aos munícipes um ele-
vado volume de informação.
O concelho de Lousada surge entre os dez primeiros
classificados no Índice de Transparência Municipal,
uma iniciativa da Transparência e Integridade, As-
sociação Cívica (TIAC).
Este estudo determina o grau de transparência de
cada um dos 308 municípios, tendo como base a aná-
lise da página da internet de cada um. Assim, é ava-
liado o volume e o tipo de informação que é dis-
ponibilizada aos munícipes e ao público em geral e
ainda a estrutura, o funcionamento e os órgãos de
gestão, entre muitos outros parâmetros.
Lousada ficou classificada nos dez primeiros lugares
tendo registado uma subida significativa no ranking,
que no ano de 2012 a classificava no lugar 229.
O índice de cada concelho, é avaliado entre zero e
100 pontos, e são considerados 76 indicadores pos-
síveis. Estes estão agrupados em setes dimensões,
entre elas a informação sobre a organização, compo-
sição social e funcionamento do município; planos e
relatórios; impostos, taxas, tarifas, preços e regula-
mentos; relação com a sociedade; contratação pú-
blica; transparência económico-financeira; transpa-
rência na área do urbanismo.
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Entre os dias 10 e 14 de
novembro uma delega-
ção de Lousada partici-
pou em Narvan na pri-
meira reunião do Proje-
to Selfie, financiado a
100% pelo programa
Erasmus +.
O Vereador do pelouro
da Educação, prof. An-
tónio Augusto junta-
mente com técnicos da
autarquia e com os diretores dos agrupamentos de
escolas de Lousada, prof.ª Ernestina Sousa, prof.
Filipe Plácido, prof. Orlando Pereira e prof.ª Luisa
Lopes, representaram o concelho de Lousada numa
reunião de trabalho que tem como principal tema o
planeamento de carreira dos alunos, desde os 12 até
aos 18 anos de idade.

O projeto Selfie é composto por cinco parceiros, en-
tre eles a LMETB, Autoridade para a educação e for-
mação nos distritos de Louth e Meath na Irlanda,
duas organizações não-governamentais, uma do
Chipre, CARDET, e outra da Lituânia, JKC, especia-
lista na pesquisa e desenvolvimento nas áreas da
educação, formação, recursos humanos e orienta-
ção profissional e ainda a Universidade de Paderborn,
na Alemanha e o Município de Lousada.
A finalidade do projeto é criar uma formação que
será implementada nas várias escolas e que contem-
pla três níveis: introdutório, intermédio e avançado,
abrangendo alunos entre os 12 e 16 anos. O objetivo
final é ajudar os alunos a identificar os seus pontos

Lousada integra projeto para planeamento da carreira

PROJETO SELFIE

fortes e fracos e a cons-
truir o seu próprio auto-
retrato, ao mesmo tempo
que são capazes de iden-
tificar potenciais oportu-
nidades de carreira.
Em paralelo, o projeto
prevê formação para os
professores nesta área
para que possam instruir
os alunos da forma mais
adequada.

Este projeto vai ao encontro do objetivo estratégico
do quadro Educação e Formação 2020, ajudando a
melhorar a qualidade e a eficiência da educação e
formação através do desenvolvimento do ensino e
de um planeamento de carreira mais apropriado para
a economia de uma Europa dinâmica e baseada no
conhecimento. Também irá aumentar a criatividade e
a inovação, apoiando o desenvolvimento das com-
petências-chave de pesquisa, do pensamento críti-
co e da tomada de decisões transversais.
A delegação de Lousada na deslocação a Navan,
cidade localizada a cerca de 60 quilómetros de Dub-
lin, realizou visitas a escolas dos diferentes graus de
ensino.
A troca e partilha de experiência prosseguiu e, em
Dublin, a delegação de Lousada foi recebida na Câ-
mara da capital Irlandesa com visita às instalações e
uma reunião com a Vereadora da Educação e da Cul-
tura, onde os presentes ficaram a conhecer melhor o
sistema de ensino irlandês e a importância que lhe
atribuem para a saída da crise.
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Nos dias 20 e 21 de novembro, assi-
nalou-se o Dia da Floresta Autócto-
ne com várias iniciativas dirigidas, es-
sencialmente, aos mais novos.
Na quinta-feira, o Auditório Munici-
pal registou lotação esgotada com
muitas crianças a assistirem ao espe-
táculo musical “O planeta limpo do
Filipe Pinto”.
No final todos receberam um livro, que
dá nome ao espetáculo, e que junta
toda a comunidade escolar em torno
do tema Ambiente que trata de as-
suntos tão diversos como a água, a
questão energética, entre outros.

Os alunos presentes estão ligados ao proje-
to Eco Escolas, sendo esta iniciativa uma
forma de reconhecer o trabalho que têm de-
senvolvido.

PLANTAÇÃO DA ÁRVORE DO FORAL
Os alunos dos centros escolares do Torno e
de Vilar do Torno e Alentém e ainda do Ex-
ternato Senhora do Carmo passaram uma
manhã diferente na Mata de Vilar, inserida
na iniciativa “500 anos, 500 árvores” e ain-
da na plantação da Árvore do Foral.
Esta iniciativa teve como objetivo a planta-

DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE

Plantação da “Árvore do Foral” e musical.

ção de árvores autóctones, como é o
caso dos carvalhos, dos azevinhos,
dos medronheiros, dos loureiros e dos
sobreiros, mas também a recolha bolo-
tas e a sua sementeira em pacotes de
leite, ou garrafas de plástico, e ainda
fazer um viveiro de plantas que, no
próximo ano, vão estar prontas a ser
plantadas.
Os mais novos, conjuntamente com os
professores e técnicos da autarquia,
participaram num passeio pedestre
para reconhecimento e identificação
das árvores autóctones existentes na
Mata de Vilar.
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Mais de 27 mil euros
em Bolsas de Estudo

No dia 22 de novembro foram entregues os cheques
relativos às Bolsas de Estudo destinadas aos alunos
do ensino superior, relativas ao ano letivo 2013-2014.
No total foram entregues 72 bolsas com valores que
variaram entre os 200 e os 700 euros. Num total de
27.500 euros foram assim entregues 41 bolsas de 200
euros, 12 de 500 euros e 19 no valor de 700 euros.

No dia 22 de novembro decorreu a apresentação do
livro “Duarte Leite (1864-1950)”, da autoria de Pedro
Magalhães.
Neste ano em que se assinalam os 150 anos do nas-
cimento do Dr. Duarte Leite e os 500 anos de atribui-
ção do Foral a Lousada “convergiu na oportunida-
de de publicação de uma biografia que constitui,
acima de tudo, uma homenagem mais que justificada,
preenchendo, ao mesmo tempo, uma lacuna no cam-
po historiográfico” – destacou o Presidente da Câ-
mara, Dr. Pedro Machado.

Livro Dr. Duarte Leite
(1864-1950)

O concerto da Orquestra Juvenil do Conservatório
de Renteria, realizado no dia 29 de novembro, lotou a
Igreja de Cristelos. Apresentando temas clássicos e
ligeiros, os 30 jovens músicos cativaram o público
pela sua simplicidade e elegância, surpreendendo,
no final, com a interpretação de “O Lousadense”, de
Rodrigo Fernandes.
O programa da visita incluiu, também, a inauguração
da exposição de fotografia de Mikel Mitxelena,
intitulada “Jaizkibel, sinfonia de cores e formas”, pa-
tente até ao final do ano na Biblioteca Municipal.

Orquestra Juvenil do
Conservatório de Renteria

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e
Sousa assinou um protocolo de entendimento com o
Ministério da Administração Interna, no âmbito da
dotação de equipamentos para as 18 corporações de
Bombeiros da região. Os Bombeiros Voluntários de
Lousada vão receber 42 equipamentos. Capacetes,
cógulas (máscaras), fatos, luvas e botas vão ser en-
tregues no início de 2015.
O valor total deste investimento é superior a 22 mil
euros, com o financiamento a 85%. O restante valor,
respeitante a 15%, é financiado pela Câmara de
Lousada.

Aquisição de equipamento
de proteção individual
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ORÇAMENTO JOVEM PARTICIPATIVO

Das sete propostas apresentadas a votação, a vencedora registou 127 votos. Em conversa
com um dos proponentes Fábio Sequeira são revelados pormenores da iniciativa.

Em que consiste a proposta que apresentaram?
A nossa proposta, o Vila, é acima de tudo uma opor-
tunidade. Através deste projeto vamos conseguir fi-
nalmente dar corpo às necessidades culturais dos
jovens do concelho! A nossa estrutura está prepara-
da para educar os seus pares, aprender com eles e
permitir que Lousada garanta uma geração forte e
coesa, unida pela sua terra! Abandonamos os re-
ceios que assombram os movimentos e estamos con-
victos que é esta a altura de realmente dar cara às
estatísticas que todos conhecem: Lousada será de
corpo e alma o concelho mais jovem do nosso país!
Podem desvendar alguns pormenores sobre o Festi-
val da Juventude de 2015?
Por agora podemos apenas revelar as mudanças mais
estruturais, aquelas que nos permitiram
conquistar a confiança dos jovens. O fes-
tival não se vai restringir a dois dias, aliás
esse fim-de-semana vai ser o culminar de
toda uma jornada, no fundo vai servir para
os jovens realmente se celebrarem! Fun-
damentalmente o Vila vai apresentar um
recinto adequado ao termo ‘Festival’, re-
cheado de cor e fantasia; o cartaz vai con-
tar com bandas locais, e será apetrechado
com bandas portuguesas, que pautam a
frescura do melhor que se produz por cá;
no fim da noite claro que poderão contar
com um bom pé de dança com as batidas
eletrónicas da nossa seleção de Dj’s! Quan-

Festival da Juventude foi a proposta mais votada

to aos meses que antecedem o festival, preparem-se!
É apenas isto que podemos dizer.
Acham que o Orçamento participativo jovem é uma
medida positiva?
Sem dúvida alguma! Um município como Lousada
tem a obrigação de ser pioneiro em todas as medidas
que apostam na juventude, somos a massa que cons-
titui o concelho e depende do nosso presente o su-
cesso do futuro da vila!
Que outras iniciativas acham que deviam ser pro-
movidas para aumentar a participação dos mais no-
vos?
Iniciativas? Continuem a dar corpo aos jovens,
libertem-nos da chamada conjetura e vejam o que
acontece.
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“Presidências Abertas” em Silvares e Lodares
No passado dia 7 de novembro, decorreu a visi-
ta à freguesia de Silvares, com a presença dos
membros do executivo municipal e da junta de
freguesia.
Esta iniciativa iniciou-se com uma visita à EB 1
Mós onde foi possível reunir com o pessoal
docente, verificando as necessidades que a es-
cola apresenta. De seguida, procedeu-se à visi-
ta de algumas empresas localizadas nesta zona
da freguesia, auscultando os empresários sobre
as suas principais necessidades e atual situa-
ção empresarial. A paróquia de Silvares também
mereceu particular destaque, com a realização
de uma reunião com o Pároco Paulo Godinho.
A tarde de dia 7 foi dedicada às empresas situa-
das na Zona Industrial de Lousada. De acordo com
as últimas visitas levadas a cabo pelo executivo mu-
nicipal ao tecido empresarial do concelho, a necessi-
dade de mão-de-obra qualificada assuem-se como
uma das principais dificuldades. O Presidente da
Câmara de Lousada, Dr. Pedro Machado anunciou
aos empresários que a autarquia vai implementar um
conjunto de incentivos promotores do emprego e
criação de empresas em Lousada, inserido nos
“Projetos de Interesse Municipal”, documento que
se encontra em período de discussão pública.
Realizou-se ainda uma visita à Escola da Boavista,
sendo possível ao executivo municipal reunir com o
corpo docente e não docente, visitar as instalações
e conversar com os alunos sobre as suas principais
necessidades. No final desta visita foi oferecido ao
Presidente da Câmara uma pintura levada a cabo por
todos os alunos desta escola.

FREGUESIA DE LODARES
No dia 21 de novembro, a iniciativa “Presidências
Abertas” realizou-se na freguesia de Lodares. A EB 1
e o Jardim de Infância foram os primeiros locais a
serem visitados. A vertente educativa mereceu am-
plo destaque nesta freguesia, constatando-se o ele-
vado índice de alunos que vem justificar a con-
cretização para breve do novo Centro Escolar.
Seguiu-se uma visita ao Colégio São José de Bairros,
cujo novo corpo diretivo mostra-se empenhado em
aumentar o número de alunos e oferta educativa dis-
ponível.
Da reunião realizada com a direção da Associação
Desportiva e Cultural de Lodares foi enfatizado o
importante papel desenvolvido ao longo dos anos
em prole do desenvolvimento da comunidade local.
Esta visita à freguesia de Lodares incidiu particular-
mente na vertente empresarial, com realização de reu-
niões com o tecido empresarial local, desde o comér-
cio à indústria.
No final do dia, o autarca reuniu com o Pároco Joa-
quim Maia, recolhendo contributos e visitando as ins-
talações paroquiais, terminando com o tradicional Aten-
dimento ao Munícipe, na sede da Junta de Freguesia,
com significativa participação da população.
No mês de dezembro realizou-se ainda a visita à fre-
guesia de Meinedo. Para este mês está agendada
visita a Santa Margarida para o dia 2 de janeiro e à
freguesia da Ordem, nos dias 16 e 17.
Para o mês de fevereiro está programada a “Presi-
dência Aberta” na freguesia de Nespereira, dias 6 e
7, e em Pias nos dias 20 e 21.


