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 “Luís de Matos CHAOS” é uma experiência mágica sem 
precedentes. Coleção de mistérios tornados realidade em cada 
representação, constitui uma viagem inesquecível, plena de 
interação e mistério. Ilusão ou realidade?
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N
os dias 13, 14 e 15 deste mês, dez restaurantes locais 
apresentam aos visitantes uma ementa única. A suges-
tão é cozido à portuguesa confecionado com produtos 
locais e para sobremesa leite-creme queimado acom-
panhado por vinhos verdes e espumantes, produzidos 

em Lousada. 
A iniciativa denominada “Fim de Semana Gastronómico “ é promo-
vida pela Câmara de Lousada em colaboração com a Entidade de 
Turismo Porto e Norte e tem como finalidade dar a conhecer a gas-
tronomia local, coincidindo com o Festival Internacional das Camélias. 
A autarquia lançou o convite aos restaurantes para participarem na 
iniciativa e cerca de uma dezena aderiram. Assim, quem desejar ex-
perimentar as iguarias propostas pode escolher, no centro da Vila de 
Lousada, os restaurantes Brazão, Visconde, Lousada Country Hotel 
ou Petisqueira Moura. De igual forma, a Quinta de Cedovezas, em 

Pias, a Quinta do Caseiro, em Casais, a Casa de Sedoura  Pimenta, em 
Boim, o Campos Freire, em Aveleda, a Estrada Real, no Torno, ou o 
Pimenta são outras propostas para o almoço ou jantar de sexta-feira, 
sábado ou domingo.
Esta visita pela gastronomia do concelho permite ainda uma pas-
sagem pelo Festival Internacional das Camélias que se realiza na 
mesma altura, entre os dias 13 a 15, no Lousada Country Hotel – 
Lousada. Na sexta-feira, a abrir, o convite é para participar no Baile 
de Camélias e assistir ao concerto da Lousada Big Band. No sábado 
é possível visitar e adquirir camélias no Mercado, visitar a Exposição, 
participar no Workshop e degustar o Chá de Camélias. À noite, faz-
se silêncio porque o fado sobe ao palco do Auditório com Mafalda 
Arnault. Para o domingo de manhã a sugestão é um passeio pelos 
jardins de Camélias do concelho e à tarde um desfile de moda in-
fantil. 

À mesa com os 
sabores de Lousada
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Inserido no festival Internacional das Camélias a sugestão para domingo de manhã, 
dia 15, é participar numa visita guiada pelos Jardins de Camélias do concelho. O ponto de 
encontro é a Loja Interativa de Turismo de Lousada, pelas 9h00, existindo um autocarro 
gratuito à disposição dos interessados. Os locais a visitar são o Jardim do Senhor dos 
Aflitos, a Casa do Cáscere, em Nespereira, a Casa de Ronfe, em Meinedo, e ainda uma co-
leção particular de camélias de Fátima Couto, em Caíde de Rei

V i s i t a  p e l o s 
Jardins de Camélias 

JArdiM dO SEnHOr dOS AfLitOS 
Localizado no centro da Vila este local constitui um bem cul-
tural e paisagístico de incontornável significado para quem 
visita ou habita em Lousada. As camélias sempre estiveram 
ligadas ao Jardim do Senhor dos Aflitos onde podemos en-
contrar a denominada “Rua das Camélias”, constituída por dois 
pequenos arruamentos ladeados de camélias portuguesas, 

como a Arcozelo e D. Pedro V e a Pomponia Alba Monstruosa, bem 
como, camélias japónicas como a Alba Plena.
A Camélia mantém a folhagem todo o ano, vantagem que se associa a 
uma surpreendente floração de inverno. Quando adormece o jardim, 
a Camélia cumpre a sua função com uma floração segura e densa que 
abre botão a botão enchendo de cor a sua parte do jardim.
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CASA dO CáSCErE 
Localizada na freguesia de Nespereira, a Casa do Cáscere descobre-
se em etapas, à medida que a vegetação vai deixando perscrutar 
muros, portais, jardins e outras memórias materiais de uma história 
familiar muito antiga. 
Nos jardins, predominam os buxos e os antiquíssimos exemplares 
de japoneiras, consagrando a ideia de terem sido locais de lazer e 
recreio de famílias abastadas.
Foi proprietário e morador nesta casa o primeiro e único visconde de 
Lousada, Luís Pinto Coelho Soares de Moura.

CASA dE rOnfE 
Trata-se de um dos mais belos e eloquentes solares da 
região onde se evidencia a gramática arquitetónica e 
decorativa do barroco final. Arrisca-se atribuir a sua 
traça a Nicolau Nasoni ou, mais plausivelmente, à de 
arquiteto profundamente influenciado pela sua “escola”. 
Os jardins de buxo, de desenho bem esclarecido e es-
tatuária dos séculos XIX e XX, ao qual se acrescentaram 
belos exemplares de camélias, afirmam a sua vocação 
de recreio, num contexto de “casa de campo”.
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Casa de Cáscere

Casa de Ronfe

Casa de Ronfe



A
nualmente é produzida no 
concelho uma variedade gran-
de de licores, bolachas, chás e 
compotas, com fruta e ervas de 

primeira qualidade colhida e seleciona-
da no Vale do Sousa, que aliada a uma 
confeção esmerada e seguindo receitas 
ancestrais, faz com que estes produtos 
tenham um sabor muito especial. 
Recentemente, e inspirados nas camé-
lias, algumas quintas deitaram mãos à 
obra e criaram uma nova gama destes 
produtos artesanais, que têm o seu auge 
de produção e venda no Festival Interna-
cional de Camélias de Lousada, que se 
realiza este mês, entre os dias 13 a 15, no 
Lousada Country Hotel - Lousada.
Assim, a Quinta da Magantinha apre-
senta o chá de Camélias que pode ser 
acompanhado por bolachas de Camélias 
que podem ser barradas com a respetiva 
compota da flor. A terminar um licor de 
Camélia. A Casa de Juste também pro-
duziu e comercializa uma compota de 
Camélia.

Produtos locais 
confecionados 
com Camélias 

A Camélia é também motivo de inspiração para as 
artesãs locais elaborarem os seus trabalhos e criações. 
São sobretudo artigos artesanais contem- p o r â n e o s , 
nomeadamente bijuteria, malhas, tecidos, pinturas de diversas técnicas, nos quais 
está implícita a Camélia, na sua forma, cor e diversidade.
Constitui uma oportunidade de negócio para quem se dedica a este ofício e é mais 
um meio de potenciar de uma forma integradora este produto turístico que é a Ca-
mélia e o seu Festival anual.
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A 
iniciativa “Presidências Abertas” 
protagonizada pelo Presidente 
da Câmara de Lousada, Dr. Pe-
dro Machado, acompanhado 

pelo executivo municipal prossegue. No 
mês de janeiro foram visitadas as fregue-
sias de Santa Margarida, no dia 9 e Or-
dem, no dia 23 e, em fevereiro, Nesperei-
ra, no dia 6, e Pias, no dia 20.
Para o Presidente da Câmara de Lousa-
da, Dr. Pedro Machado, “esta iniciativa 
permite um conhecimento mais real e 
objetivo dos principais problemas do 

Visita às freguesias 
de Santa Margarida, 
Ordem e Nespereira 

ambiente
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concelho permitindo-nos estabelecer, 
em conjunto, orientações e linhas de 
intervenções tendo em vista o desenvol-
vimento harmonioso do nosso concelho 
e o aumento da qualidade de vida dos 
Lousadenses”.
Em cada freguesia as escolas são um dos 
pontos de paragem com a realização de 
uma reunião de trabalho com a comuni-
dade educativa. 
Identificar as principais dificuldades e os 
desafios que se colocam às pequenas e 
médias empresas do concelho é a fina-

lidade das visitas realizadas em cada fre-
guesia. 
As instituições e as associações locais 
também são convidadas a participar 
com visitas às instalações e apresen-
tações dos projetos a realizar. 
O atendimento ao munícipe, geralmen-
te realizado nas instalações da Junta de 
Freguesia, pelo Presidente da Câmara de 
Lousada tem registado a presença de um 
número significativo de munícipes.
Para este mês está agendada a visita à 
freguesia de Nevogilde, no dia 6. 
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A 
importância que o desporto tem assumido, nos últimos anos, no desenvolvi-
mento e no reconhecimento do concelho de Lousada, foi o mote para o Muni-
cípio dedicar o ano de 2015 ao desporto. 
Do plano anual de atividades fazem parte diversas ações como a final regional 

de gira-vólei, encontro regional de infantis (masculino e feminino) de Andebol. Vão ainda 
decorrer as fases finais regionais de Desporto Escolar nas modalidades de atletismo, rug-
by, ténis e hóquei em campo. 

Para o final deste mês, entre os dias 26 e 29, 
está programado o Lousada Young Tourn-
ment, com a presença de equipas sub17. 
O Jogo de futebol das Estrelas vai juntar no 
Estádio de Futebol ex-atletas e figuras pú-
blicas no dia 18 de abril, organizada pela TR” 
Sport em parceira com a Associação de Al-
zheimer de Portugal
Em finais de abril e início de maio, o Lousada 
BTT promove o Passeio de Bicicleta a Santigo 
de Compostela. A final concelhia de gira-vólei 
está marcada para o dia 9 de maio, cujos par-
ticipantes são os alunos do 1.º ciclo.
Entre os dias 14 a 17 de maio, os Jogos Inter-
nacionais da Juventude realizam-se em Due-
ville, Itália, e a seleção de Lousada é composta 
por jovens nascidos em 1999, 2000 e 2001.
O Estádio Municipal de Hóquei em Campo 
volta a ser o local escolhido para a realização 
de mais um Campeonato Europeu de hóquei 
em Campo, entre os dias 19 a 25 de maio. 
Na mesma altura, o Rali de Portugal regressa 
ao norte e no Eurocircuito de Lousada realiza-
se a única super-especial, na quinta-feira, dia 
21 de maio, a partir das 19h00 a adrenalina 
sobe.
Para além de um programa de ações de 
formações que se encontra em preparação 
com o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude, destaca-se um conjunto de inicia-
tivas de fomento da prática desportiva, com 
caminhadas, free running, competição de 
crossfit, trail, aulas ao ar livre, e exposições em 
parceria com Comité Olímpico de Portugal e 
o Museu do Desporto, entre muitas outras.
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O 
dia 16 de janeiro marcou o início do 
Ano Municipal do Desporto, assi-
nalado com a realização da tertúlia 
“Desporto e Desenvolvimento” com 

a presença de palestrantes de diversas modali-
dades desportivas que realçaram a importância 
que determinados eventos desportivos podem 
surtir na economia local.
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro 
Machado, começou por destacar que “esta ini-
ciativa é o mote para o ano que queremos dedi-
car ao desporto. Esta é uma área que elegemos 
como prioritária para este mandato, porque 
estamos no concelho mais jovem de Portugal 
Continental, onde a educação, a cultura e o des-
porto têm um papel importante. É fundamen-
tal que, por um lado se realizem eventos que 
dinamizem e projetem o concelho, e por outro 
se promova o acesso da população à prática 
desportiva acompanhada.”
O Presidente do Automóvel Clube de Portugal, 
Eng.º Carlos Barbosa, destacou a importância 
do Rali de Portugal regressar ao norte e do 
apoio manifestado, logo no início, pelo Presi-

Tertúlia “Desporto e 
Desenvolvimento”

como sucedeu com a Corrida de Carnaval, que 
se realizou no dia 15 de fevereiro com com mais 
de mil participantes, tendo as inscrições esgota-
do alguns dias antes da prova.
Raúl Santos, basquetebolista internacional e 
atual treinador do Lousada Académico Clube, 
destacou na sua intervenção que o clube é 
apontado como uma das 12 melhores equipas 
do país. A importância do apoio da autarquia é 
importante para que os clubes e as modalida-
des tenham mais possibilidade de sucesso.
O Prof. José Neto, docente do ISMAI, focou a sua 
intervenção na área do futebol, contando um 
pouco da sua génese e referenciando que é a 
modalidade com maior percentagem de prati-
cantes.
Na mesma linha de opinião esteve a inter-
venção do Vereador do Desporto da Câmara 
da Maia, Dr. Hernâni Ribeiro, que presidiu à 
Comissão Organizadora da Capital Europeia do 
Desporto 2014,destacando que “o desporto é 
também um motor de desenvolvimento eco-
nómico”. 

dente da Câmara de Lousada, Dr. Pedro Macha-
do, em participar na realização do evento. 
 “O Rali de Portugal vai estar em Lousada du-
rante os próximos quatro anos. Os lousadenses 
adoram automóveis e é evidente que vão estar 
milhares de pessoas do concelho a assistir. A 
seguir ao Euro 2004 o Rali de Portugal é o que 
mais público movimenta”- palavras do Eng.º 
Carlos Barbosa que salientou a importância 
da segurança e do comportamento do públi-
co para que o espetáculo se possa repetir nos 
próximos três anos.  
Joaquim Gomes, Diretor da Volta a Portugal em 
Bicicleta, salientou a importância da iniciativa 
na promoção e divulgação dos concelhos por 
onde passa como sucedeu com Lousada que, 
nos últimos dois anos, foi local de partida de 
uma etapa.
Para o Diretor-geral da RunPorto, Jorge Teixeira, 
o atletismo é considerado “um desporto in-
formal” que tem vindo a captar cada vez mais 
praticantes. Lousada é já uma referência nesta 
modalidade com mais pessoas a correr, estan-
do a ser desenvolvidos eventos de referência, 
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Blind Zero 
comemoram 
20 anos de 
carreira no 
Auditório  

O 
primeiro concerto das “Noites Acústicas” 
realizou-se no dia 24 de janeiro e registou 
casa cheia. A banda portuense Blind Zero 
festejou em Lousada 20 anos de carreira. 
Para o vocalista, Miguel Guedes, “estes são 

concertos muito especiais. É uma tentativa de síntese dos 
nossos 20 anos, num formato mais acústico, não com-
pletamente acústico, mas ainda assim com outro tipo de 
apontamentos, outro tipo de recortes. E são momentos 
muito especiais, porque são em auditórios ou teatros, 
onde as pessoas estão sentadas e mais disponíveis para 
ouvir pormenores e músicas que também não tocamos 
há muito tempo”. 
Este concerto teve uma participação especial de alunos e 
um professor do Conservatório do Vale do Sousa (Lousa-
da). 
“Foi totalmente de improviso. Estávamos a passar, ouvi-
mos pessoas a tocar e depois convidamos para tocar” – 
refere Miguel Guedes.
Em relação ao público, os elogios foram muitos – “foi óti-
mo! Este foi o primeiro concerto a esgotar desta tournée. 
É sempre surpreendente para nós. O concerto acho que 
foi muito vivido, para nós foi muitíssimo divertido, ritmo 
muito forte. Acho que as pessoas também passaram uma 
bela noite de rock’n roll. Para nós foi ótimo, as pessoas 
tiveram incríveis, têm uma noção de ritmo muito forte, 
“Lousada has rhythm”, e nota-se que há uma vida em 
Lousada, isso é incrível”.


