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Agitazz- Festival de Jazz do Vale do Sousa 
De 29 a 31 - Concertos e cursos de formação. 
Maria João e Mário Laginha atuam no dia 30, pelas 21h30, 
no Auditório Municipal. 
Organização: Agitarte

Crónicas do meu jardim

Errata: Na Agenda de abril onde se lê:
Dia 10 - Concerto da Banda de Lousada
Deve-se ler: Concerto da Banda da ACML
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Caros Lousadenses

Ao fim de 14 anos o Rally de Portugal regressa a Lousada!

Não foi tarefa fácil. Tivemos que lutar contra muitos interesses que 
tudo fizeram para evitar que a prova regressasse ao norte de Portu-
gal. Lousada pode orgulhar-se de ter tido um papel muito ativo na 
remoção de obstáculos e na procura de soluções. Neste momento 
não posso deixar de lembrar a determinação do Automóvel Clube 
de Portugal, a visão do Turismo do Porto e Norte e o apoio incon-
dicional do nosso parceiro local – o Clube Automóvel de Lousada.

Valeu a pena! Valeu a pena por todos, mas deixem-me destacar os 
mais jovens. Aqueles que formaram o seu imaginário do rali na Pista 
da Costilha, através dos relatos dos pais e avós e que finalmente po-
dem pintar de sensações reais o seu imaginário. 
O dia 21 de maio será um dia de festa, mas terá que ser também 
um dia seguro. Todos sabemos que um comportamento menos 
adequado poderá ditar a perda desta prova nos próximos anos. Daí 
que renovo o apelo para que todos sigam as regras difundidas  pela 
organização. 

A Super Especial de Lousada além de trazer dezenas de milhares 
de forasteiros à Pista da Costilha, tem já transmissão assegurada em 
televisões de mais de 150 países. A marca Lousada ganhará com 
tudo isto e com ela também o desenvolvimento económico do 
concelho.

Maio é um mês cheio para o Desporto em Lousada, para além do 
Rally de Portugal teremos, entre outras atividades, o Campeonato 
Europeu de Hóquei em Campo, entre os dias 22 a 25 maio, e a Tertúlia 
“Completamente à conversa” na Avenida Senhor dos Aflitos que trará 
a Lousada grandes nomes do desporto automóvel em Portugal.

O Presidente da Câmara 

Pedro Machado

E D I T O R I A L
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U
m dos mais extraordinários 
acontecimentos desportivos de 
sempre ocorridos em Lousada 
foi a passagem da 17.ª edição 
do Rally de Portugal, em 1991.

Os preparativos começaram bem antes, 
com obras de adaptação da pista e a aber-
tura de um caminho na mata da Costilha, 
perfazendo um investimento que rondou 
os 15 mil contos (75 mil euros). 
O entusiasmo percorreu não apenas o 
concelho, mas toda a Região Norte, a Ga-
liza e outras partes da Europa, na receção 
ao considerado “Melhor Rali do Mundo”.
A espetacularidade da prova, o grande nú-
mero de concorrentes e a elevada adesão 
popular (dezenas de milhares de espetado-
res presentes e uma grande audiência pela 
transmissão televisiva) fizeram daquele 7 
de março de 1991 uma jornada inesquecí-
vel. Carlos Sainz – que seria o vencedor –, 
Maximo Biasion, Didier Auriol, Markku Allen, 
Hannu Mikkola e Juha Kankunen foram al-
guns dos competidores. De entre os por-
tugueses, destaque para Carlos Bica, José 
Miguel, Fernando Peres e Ramiro Fernandes.
O traçado da Superclassificativa associava o 
piso de asfalto ao percurso em terra, inter-
cetados num único ponto de cruzamento 
através de uma ponte propositadamente 
construída para o efeito, com alguns pilo-
tos a darem saltos superiores a 20 metros 
para entrarem no troço asfaltado e, logo 
de seguida, descreverem uma curva à 
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direita, proporcionando emoção e espe-
táculo jamais encontrados na competição.
Nos anos seguintes, o interesse manteve-se 
novamente com a espetacularidade prevista.
Em 1997 o traçado foi totalmente alterado 
pelo Clube Automóvel de Lousada, sendo 
construída uma nova ponte e garantidos 
dois saltos, com os pilotos a percorrerem 
grande parte do circuito lado a lado, o que 
trouxe ainda maior originalidade.
No ano seguinte, deu-se também a inclusão 
da nova classificativa, designada Lousada-
Campelos, tinha uma extensão de 7,9 km 
entre o Monte dos Eusébios, na freguesia da 
Ordem, e o Chão das Lebres, imediações do 
aterro sanitário de Lustosa. 
Antevisto como o mais disputado de sem-
pre, o Rally de 1999 perdeu o Eurocircuito da 
Costilha, por troca com Baltar, mantendo, no 
entanto, a classificativa Lousada-Campelos.
Em 2000 o Rally perdia a etapa na Serra de 
Campelos mas retomou a Costilha, com o 
atrativo de incluir três carros em simultâneo, 
facto inédito na Europa.
O ano de 2015 significa o regresso do Rally 
de Portugal ao norte e a Lousada, com a pri-
meira Super Especial no Eurocircuito no dia 
21 de Maio, pelas 19h01.
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Entre os dias 21 e 24 de maio o WRC Vodafone Rally de Portugal 
promete animar a região norte. O rally é composto por 16 pro-
vas de classificação repartidas pelos quatro dias de competição. 
A mais importante prova do desporto motorizado que se reali-
za em Portugal com o  maior número de visitantes e espetado-
res, tem como aperitivo o Shakedown, a disputar em Paredes, 
na manhã de quinta-feira, 21 de maio, com as últimas centenas 
de metros do troço a decorrerem no interior das instalações do 
Kartódromo de Baltar.
Ao início da tarde, o pelotão do WRC Vodafone Rally de Portu-
gal ruma à cidade de Guimarães onde vai decorrer a cerimónia 
de partida. 
O Eurocircuito de Lousada é o local escolhido para os primeiros 
quilómetros cronometrados da única Super Especial da prova, 
agendada para as 19h01. As bilheteiras vão estar abertas desde 
as 9 horas da manhã e os interessados podem começar a entrar 
para o recinto a partir das 13h30. Após a cerimónia de abertu-
ra, o Clube Automóvel de Lousada promete muitas surpresas e 
animação com um prova de clássicos (16h45) e WRC2. Às 19h01 
a adrenalina sobe com os automóveis do rali em competição. 
No segundo dia de competição, sexta-feira, 22 de maio, os con-
correntes ao WRC Vodafone Rally de Portugal rumam ao Alto 

Minho para enfrentar uma dupla passagem pelos troços de 
Ponte de Lima (27,45 km), Caminha (18,05 km) e Viana do Cas-
telo (18,79 km). Este figurino competitivo repete-se no sábado, 
23 de maio, agora na região do Marão, com duas passagens 
pelas classificativas de Baião (18,57 km), Marão (27,64 km) e 
Amarante (37,67 km).
Para domingo, 24 de maio estão reservados dois troços: Fafe 
(11,15 km) e Vieira do Minho (32,35 km). 
O regresso do Rally ao norte só foi possível com a parceria entre 
o Automóvel Clube de Portugal, os 13 municípios envolvidos 
na organização e a Entidade de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal.
Europeu de Clubes de Hóquei
Entre os dias 22 a 25 maio, o Estádio Municipal de Hóquei re-
cebe o Eurohockey Club Champions Challenge II- masculino. 
O Europeu de Clubes vai ser disputado em dois grupos num 
total de oito equipas. Vão competir equipas de Gibraltar, Dina-
marca, Eslováquia, Suécia, Bielorússia e de Portugal – ADLousa-
da Hóquei.
Nos dias 30 e 31 deste mês Lousada volta a ser palco de uma com-
petição de hóquei em campo acolhendo a Fase Final do Cam-
peonato Nacional de Hóquei em Campo- seniores masculino.
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Encontram-se em construção mais dois equipamentos no Com-
plexo Desportivo de Lousada. A Pista de Atletismo e o Pavilhão 
Desportivo Polivalente representam um investimento supe-
rior a um milhão e duzentos mil euros, financiado a 85% pelo 
FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) O.N.2. 
A conclusão destes equipamentos está prevista para o segun-
do semestre deste ano.
A construção da estrutura do Pavilhão já se iniciou e vai ser 
composto por quatro espaços que vão permitir a prática de 
diferentes modalidades como o hóquei, basquetebol, voleibol, 
futsal, ténis e andebol.
Esta nova infraestrutura, situada entre os courts de ténis e o Es-
tádio Municipal de Futebol, visa dar resposta às inúmeras solici-
tações das camadas jovens e amadores das associações locais.  

Pista de Atletismo
O novo equipamento, localizado no Estádio Municipal de Fu-
tebol, representa um investimento superior a 545 mil euros. A 
Pista de Atletismo vai ser composta por seis corredores que se 
estendem a oito na reta da meta, estando ainda prevista uma 
vala de água para a corrida de obstáculos. 
Assim, duas das pistas destinam-se a saltos horizontais, em 
comprimento e ao triplo salto. A infraestrutura possui ainda 
área para saltos em altura, verticais, com vara e lançamento de 
disco e martelo, de peso e de dardo.
A construção de equipamentos desportivos no concelho 
prossegue estando em fase de conclusão sete espaços 
desportivos cobertos nos novos centros escolares de Casais, 
Caíde de Rei, Cristelos, Lodares, Meinedo, Nespereira e Sousela.  
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Programa Municipal de 
Caminhadas

Inserido nas comemorações do Ano Munici-
pal de Desporto, a autarquia lançou o convite 
às instituições locais de solidariedade social 

para a realização do Programa Municipal de 
Caminhadas. 
A Câmara colabora com o licenciamento da ini-
ciativa e com a promoção e ainda oferece uma 
t-shirt alusiva e uma garrafa de água. O valor 
da inscrição definido reverte para a instituição 
parceira a quem compete ainda organizar a ca-
minhada e o respetivo percurso e a segurança.
Para o primeiro dia deste mês estão agendadas 
duas caminhadas. “Mexe-te pelo teu coração” é a 
designação da caminhada do Centro Social e 
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Paroquial de Lustosa e “Trilhos das Maçãs” pelo 
Complexo Social de Macieira. Para o dia 17 a 
“II Caminhada pela Diferença” é proposta pela 
Cooperativa Lousadavidas e a 24 deste mês 
a Associação Desportiva de Lustosa convida 
para a “Caminhada Street Cross”. No dia 31 “Ca-
minhar pela Solidariedade” é a sugestão da As-
sociação de Solidariedade Social de Nespereira.

Gira-vólei para os mais novos
A Final Concelhia de Gira-Vólei, disputada pelos 
alunos que frequentam o 1.ºciclo, está agen-
dada para a manhã de dia 9 de maio. O Está-
dio de Futebol no Complexo Desportivo é o 

local escolhido para 
acolher cerca de 250 
crianças que foram 
previamente selecio-
nados nas escolas. 
Nesta prova con-
celhia vão ser apu-
rados seis equipas de dois elementos que, 
no dia 23 de maio, voltam a competir na Fi-
nal Regional de Gira-Volei que se realiza em 
Lousada. Cerca de 1500 alunos do distrito do 
Porto vão competir no Estádio Municipal de 
Futebol de acordo com a idade, abrangendo 
alunos do 1.º ao 12.º anos de escolaridade.
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Concurso de fotografia 
“Sentir Lousada no Desporto”

desporto

O   Desporto é o mote para o concur-
so de fotografia promovido pela 
Câmara de Lousada, pelo segundo 
ano consecutivo.

“Sentir Lousada no Desporto” é a denominação 
atribuída ao concurso destinado a fotógra-
fos amadores e profissionais. Entre o dia 15 
deste mês até 30 de junho os interessados 
podem entregar entre um a três trabalhos 
fotográficos por categoria. Este concurso 
pretende premiar a perspetiva criativa e a fo-
tografia ação ou de movimento. O júri, com-
posto por três elementos, vai selecionar os 20 
melhores trabalhos, durante o mês de julho.
Os primeiros classificados, nas duas categorias, 
recebem um prémio monetário de 250€, os 
que obtiverem a segunda posição 150 € e aos 
terceiros classificados é oferecido um conjunto 
de livros da autarquia. As fotografias a concurso 
têm de ser captadas no concelho de Lousa-
da e os melhores trabalhos vão ser expostos.

Tertúlia sobre o rali
“Completamente à conversa…” – é o mote da 
tertúlia que se vai realizar no próximo dia 8, pe-
las 21h30, na Avenida Senhor dos Aflitos, orien-
tada pelo jornalista Pedro Gil Vasconcelos. Em 
discussão vai estar o desporto automóvel, em 
especial o rali, com exposição de automóveis 
de competição.
Esta iniciativa é organizada pela autarquia 
em colaboração com o Clube Automóvel. 

de Lousada e a empresa Completa Mente.
Este mês, entre os dias 14 a 17, uma seleção de 
Lousada vai participar nos Jogos Internacionais 
da Juventude, que se realizam em Dueville, Itá-

lia. Cerca de meia centena de atletas vão com-
petir nas modalidades de voleibol feminino, 
basquetebol masculino e feminino, atletismo, 
natação e ténis.  
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Fado de 
Mafalda 

Arnauth
cantou e 
encantou

A noite de dia 14 de março foi de silêncio… o Fado 
de Mafalda Arnauth subiu ao palco. 

A simpatia e a empatia da fadista cativaram o público, 
tendo-se registado, mais uma vez, lotação esgotada no 
Auditório Municipal.
“O público de Lousada foi maravilhoso, na medida em 
que é o eixo à volta do qual tudo roda, e, por isso, sentir as 
palmas, a reação e as respostas faz com que o concerto vá 
acontecendo” - palavras de Mafalta Arnauth no final do 
espetáculo.
Para este mês, as “Noites Acústicas” sugerem…. Jorge 
Palma, que vai realizar dois concertos nos dias 16 e 17, 
pelas 21h30.


