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Município

A taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis a aplicar no próximo ano 
em Lousada sofreu uma nova redução, tendo sido fixada em 0,325%. 
De igual modo, mantém-se a redução na participação variável no IRS 
para os rendimentos auferidos em 2015, fixando-se em 4%.
De acordo com o Presidente da Câmara de Lousada, Dr. Pedro 
Machado, “a autarquia tem vindo a reduzir, sucessiva e gradualmente, 
a taxa de IMI, implicando uma redução significativa da receita do mu-
nicípio. Em 2015 a Câmara Municipal deixou no bolso dos Lousadenses 
1,2 milhões de euros de receita de IMI e no próximo ano o índice de devo-
lução fiscal aumentará com a nova taxa, abdicando-se de 1,4 milhões 
de euros”.
Assim, a redução da taxa de IMI originará uma diminuição da receita 
municipal de IMI na ordem de 200 mil euros, caso o valor patrimonial 
se mantenha idêntico no próximo ano. 
A Câmara Municipal de Lousada foi das primeiras do País a aprovar 
uma alteração do zonamento e a reduzir os coeficientes de locali-
zação, em claro benefício dos contribuintes. O coeficiente de loca-
lização é um dos principais elementos na determinação do valor 
patrimonial tributário de um imóvel. Quanto menor for o valor do 
coeficiente de localização, menor é o valor patrimonial do prédio 
urbano, e consequentemente menor é a contribuição a pagar. De 
acordo com a Portaria n.º 1119/2009, de 30 de Setembro, nenhum 
município do Vale do Sousa apresenta um coeficiente máximo a 
aplicar à habitação mais baixo que Lousada.
Assim, as alterações dos coeficientes de localização, para além de 
terem reduzido o valor patrimonial dos edifícios e, consequente-

mente, o valor do imposto a pagar, determinaram ainda que muitos 
contribuintes possam usufruir das isenções, uma vez que estas tam-
bém dependem do valor patrimonial dos prédios.
A percentagem dos prédios isentos de contribuição em 2014 situou-
-se nos 29,51%, de acordo com as estatísticas de liquidação de IMI 
do Serviço de Finanças.

Apoio às famílias numerosas
Sendo Lousada um dos concelhos mais jovens, o Presidente da 
Câmara defende “a continuação de medidas promotoras da natali-
dade, pelo que foi decidido conceder uma ajuda adicional às famílias 
numerosas, através de uma redução de 20% do IMI a pagar, referente 
a imóveis destinados a habitação própria e permanente de agregados 
familiares com três ou mais descendentes.”
A redução na participação variável do Município no IRS mantém-se 
nos 4%, significando uma diminuição da receita municipal de IRS 
superior a 135 mil euros.
“Por princípio, concordamos com todas as medidas que se traduzam 
na redução da carga fiscal que incide sobre as empresas e sobre as 
famílias. É o que temos vindo a fazer ao longo dos tempos, nomeada-
mente através do não lançamento da derrama, na criação de incen-
tivos fiscais para promover o investimento e o emprego, na redução 
gradual do IMI, na redução da participação do município no IRS, na 
gratuidade das ligações às redes públicas de água e saneamento, na 
criação de tarifas sociais, entre outras” – destaca o Presidente da 
Câmara de Lousada.

Autarquia Abdicou de 1,2 milhões de 
euros de receita de IMI em 2015
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Visita do Presidente da Academia espanhola
“Formar pelo Olimpismo para um Clube com Valores” – este foi 
o mote de uma ação de formação promovida pela autarquia e 
pelo Comité Olímpico Português que contou com a presença do 

Presidente da Academia Olímpica espanhola, Dr. Conrado Durantez, 
e portuguesa, Dr. Luís Costa.
“Estou verdadeiramente impressionado com a qualidade de quantidade 
das instalações desportivas em Lousada, que eu não conhecia. Quero 
felicitar a Câmara pelas instalações fantásticas que visitei” – começou 
por destacar o Presidente da Academia Olímpica Espanhola. 
“O desporto é um atividade muito barata, mais fácil e mais prática para 
a preparação física do ser humano, tendo a dupla vertente humana e 
social, que devem ser sempre consideradas”- acrescentou.
O Presidente da Academia Olímpica de Portugal, Dr. Luis Costa real-
çou que “o Olimpismo vai muito mais além da realização dos Jogos 
Olímpicos, de quatro em quatro anos”.
O responsável nacional destacou ainda que “todos os princípios, valo-
res e valência humanística e educativa devem estar presentes no papel 
que os treinadores têm. Isto porque os clubes têm uma função social de 
extrema importância junto da comunidade local”.

Atletas Internacionais no Complexo
A atleta do Sporting Jéssica Augusto, treinou na Pista de atletismo 
do Estádio Municipal de Lousada, no passado dia 28 de novembro. 
A campeã europeia de corta-mato esteve pela primeira vez a treinar 
neste local e mostrou-se bastante entusiasmada, afirmando até que 
“pensa voltar, na medida em que esta infraestrutura tem boas condições 
técnicas a que se junta o facto de a pista não ter muito vento”. 
Outros atletas marcaram presença em Lousada, recentemente, para 
efetuarem treinos nas instalações do Complexo Desportivo. João 
Sousa, considerado um dos melhores tenistas portugueses, ocu-

pando o lugar 33.º no Ranking Mundial ATP, efetuou testes físicos, no 
Complexo Desportivo, no passado dia 20 de novembro.
Também a tenista espanhola Ana Salas Lozano realizou treinos de pre-
paração para a 1.ª Liga Nacional. A atleta conquistou vários títulos, a 
nível europeu e mundial, nas categorias +35 e +40 anos.
De acordo com Ana Salas “os responsáveis pelo Complexo Desportivo 
na sua totalidade, e pelos Campos de Ténis particularmente, devem ser 
felicitados por este grande projeto. Tenho viajado por todo o mundo e visi-
tado diversos clubes e nunca conheci nenhumas desta dimensão mundo”.
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Cultura

Autarquia oferece obras literárias 
a alunos do 4.º e do 6.º ano

A Câmara Municipal de Lousada, tal como aconteceu o ano letivo 
passado, está a oferecer duas obras produzidas em exclusivo sobre 
Lousada aos alunos do 4.º e do 6.º ano das escolas do concelho.
"Contos do rio que corre", da autoria do escritor Álvaro Magalhães, 
é a obra destinada aos alunos que terminam o 1.º ciclo, frequentam 
o 4.º ano, e "O caderno de JB encontrado em Lousada", de António 
Mota, para os finalistas do 2.º ciclo, que se encontram no 6.º ano de 
escolaridade. 
Estas duas obras originais cujas narrativas se desenrolam no território 
do Lousada estão a ser oferecidas aos 1200 alunos de ambos os ciclos 
de ensino.
Para o Vereador da Cultura, Dr. Manuel Nunes, “é importante promover 
os hábitos de leitura junto dos mais novos, promovendo a consciência cí-
vica, histórica e ambiental e despertando um olhar crítica face ao mundo 
que os rodeia. Nesse sentido, estamos a dar continuidade à oferta de duas 
obras literárias escritas propositadamente para os alunos do concelho. 
Ao longo destes dois anos, estas duas obras chegaram às mãos de 2400 
alunos, por isso, é com orgulho que nos afirmamos, cada vez mais, como 
um concelho a ler!”. 

Durante a entrega de livros aos alunos, o Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Pedro Machado, destacou junto dos mais novos que 
“ler é benéfico, na medida em que proporciona o desenvolvimento de 

competências fundamentais para o percurso académico e de cidadania 
de cada um”.  
Relativamente ao livro "O caderno de JB encontrado em Lousada" 
o autarca afirmou que “certamente vão gostar de ler esta história, que 
retrata as questões colocadas por alguém da vossa idade, e que tem a 
particularidade de ter como cenário Lousada”.
A autarquia, em pareceria com a Rede de Bibliotecas de Lousada, vai 
realizar o I.º Concurso Literário “Ler Lousada”, tendo como ponto de 
partida as obras literárias entregues aos mais novos.
Novo projeto literário para o próximo ano
Um novo projeto editorial destinado aos alunos do 3.º ciclo das es-
colas do concelho de Lousada está já a ser preparado. 
De acordo com o Vereador da Cultura, Dr. Manuel Nunes, trata-se “de 
uma obra que pretende refletir, de forma criativa, dinâmica e inovadora, 
acerca dos desequilíbrios ambientais que assolam o futuro próximo e do 
impacto que terão no nosso quotidiano”.
A obra, de ficção, está concluída no início do próximo ano letivo e 
versa, mais uma vez, o território de Lousada.
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Lousada assinala o Ano Municipal do Desporto e no dia 28 de novem-
bro realizou-se a 1.ª Gala do Desporto que contou com a presença de 
mais de 400 pessoas.
A cerimónia teve como palco o Lousada Country Hotel, numa or-
ganização das associações desportivas do concelho com a Câmara 
Municipal. 
O apuramento dos nomeados para cada prémio foi assegurado pela 
Comissão Reguladora e as votações foram efetuadas pelas associa-
ções do concelho. 
O Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pedro Machado, destacou “o 
número muito significativo de associações, pela sua capacidade mobi-
lizadora, diversificação de ofertas e modalidades, e ainda a qualidade e 
sustentabilidade do trabalho desenvolvido”.

1.ª Gala do Desporto premiou 
atletas e associações

Associação de Hóquei de Lousada | Equipa do Ano

Jorge Furtado
Dirigente do Ano

Arnaldo Coelho
Treinador do Ano

AFALousada
Associação Desportiva do Ano

ADR Macieira
Mérito Desporto

Hugo Santos
Atleta Masculino do Ano

Rita Vilaça (representante)
Atleta Feminino do Ano
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Na categoria de prémios individuais os vencedores foram Hugo 
Santos, Atleta Masculino do Ano, enquanto o prémio para Atleta 
Feminino distinguiu Rita Vilaça. 
O prémio de Dirigente do Ano foi entregue a Jorge Furtado e o 
prémio Treinador do Ano a Arnaldo Coelho. A Rita Vilaça recebeu 
também a distinção de Atleta Revelação do Ano.
Na categoria de prémios coletivos foram distinguidos a Associação 
de Futebol Amador de Lousada (AFAL), como Associação Desportiva 
do Ano, a Associação de Hóquei de Lousada foi considerada a 
Equipa do Ano.
A categoria Homenagem e Distinção destacou Carlos Jorge Tavares 
com o Prémio Dedicação e o Hóquei em Campo foi considerada a 
Modalidade do Ano. António Augusto Silva, Vereador do Desporto 

da Câmara Municipal de Lousada, foi eleito como Personalidade 
do Ano.    
Foram ainda distinguidos todos os atletas lousadenses que inte-
gram as seleções nacionais. 
Os prémios foram entregues por personalidades de Lousada que 
estão ligadas ao desporto. José Dias, piloto de automóveis, Sara 
Catarina Ribeiro, atleta de Fundo e Meio-Fundo da Seleção Nacional 
de Atletismo, e Joaquim Valinãs, atleta e dirigente das formações 
de hóquei em campo da Associação Desportiva de Lousada e do 
Juventude Hóquei Clube.
A Gala, apresentada pela dupla José Luís Bessa e Rita Calatré, contou 
com a animação do Quarteto de Clarinetes e também de alunas de 
Ballet do Conservatório Vale do Sousa.

Carlos Tavares
Prémio Dedicação

Hóquei em Campo
Modalidade do Ano

António Augusto Silva
Personalidade do Ano

José Bessa e Rita Calatré
Apresentadores

Representantes da Categoria de Campeões Coletivos
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O Município de Lousada promoveu diversas iniciativas, desde dia 
25 de novembro até 5 de dezembro, no âmbito da “Diferença na 
Igualdade”.
No dia 25 de novembro assinalou-se o “Dia Internacional da 
Eliminação da Violência contra as Mulheres” que culminou com 
uma palestra alusiva ao tema, apresentada pela GNR Lousada, se-
guida de uma aula de Defesa Pessoal, com Porfírio Teles.    
No dia 2, quarta-feira, o destaque foi para a modalidade de 
Parahóquei e para a assinatura do protocolo entre a Associação 
Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual e a Federação 
Portuguesa de Hóquei.
Palestra, terapias e práticas
Seguiu-se a comemoração do “Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência”, no dia 3 de dezem-
bro com atividades promovidas pela autarquia e 
pelas Cooperativa Lousavidas, Ave Cooperativa de 
Intervenção Psicossocial e Associação Lousadense 
dos Deficientes, dos seus Amigos e Familiares. As 
ações tiveram início com uma palestra sobre o 

autismo e a  tarde foi dedicada às terapias e práticas de Reiki, de 
Pilates e Ioga como aliados das pessoas com deficiência.  O Espaço 
AJE também recebeu parte das comemorações com a atividade 
“Igual`Arte num Café”. 
O Dia Internacional do Voluntariado, comemorado no dia 4 de 
dezembro, incluiu um Passeio com os Voluntários, como sinal de 
agradecimento pelo trabalho que prestam nas instituições lousa-
denses. 
Para finalizar a semana “Diferença na Igualdade” realizou-se um 
jogo da Seleção Nacional de Parahóquei, no Complexo Desportivo.

Autarquia homenageia pessoas mais idosAs 
A Câmara Municipal dedicou o mês de outubro aos idosos tendo 
realizado diversas atividades junto dos seniores, que se estenderam 
ainda durante o mês de novembro.
A eleição da Miss e do Mister Sénior foi um dos pontos altos destas 
comemorações, no dia 25 de outubro, no Auditório Municipal. 
A visita à pessoa com mais idade em cada uma das freguesias do 
concelho foi outra das iniciativas. Assim, foram visita-
dos os munícipes mais idosos, com idades entre os 87 
e os 102 anos. Estas visitas incluíram ainda passagem 
pelo Lar Sousa Freire e Lar Lúcia Lousada e ainda o 

Centro Social e Paroquial de Sousela e a Associação de Solidariedade 
Social de Nespereira. 
Na maioria dos casos, os mais idosos mantêm-se ativos preenchen-
do o dia a realizar algumas tarefas em casa e outros as atividades 
existentes nos movimentos seniores que diversas freguesias têm em 
funcionamento.

Autarquia promove
“Semana da Diferença na Igualdade”
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O Auditório Municipal de Lousada voltou a registar casa cheia no 
dia 5 de dezembro para a apresentação do livro “Uma História do 
Desporto em Lousada”. 
Esta obra editada pela Câmara Municipal, da autoria do Prof. 
Luís Ângelo Fernandes, foi apresentada pelo prof. José Neto, 
com a moderação do Presidente da Assembleia Municipal Dr. 
Jorge Magalhães, com a intervenção do Presidente da Câmara 
de Lousada, Dr. Pedro Machado e ainda com o testemunho 

do Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto, Juiz António 
Madureira.
“Em boa hora o município decidiu proclamar 2015 como o Ano 
Municipal do Desporto. Quando o fizemos foi conscientes da impor-
tância que o desporto assume no concelho. Assim, no conjunto de ini-
ciativas que gizamos para este ano entendemos que era muito impor-
tante homenagear todas aquelas pessoas que dedicam ou dedicaram 

grande parte do seu tempo e da sua vida ao desenvolvimento despor-
tivo do concelho” – palavras do Presidente da Câmara Municipal de 
Lousada, Dr. Pedro Machado.  
Para o autarca trata-se de “uma obra de grande qualidade com um 
acervo de informação de grande pormenor e qualidade, que requereu 
muito trabalho e muita investigação. Vejo esta obra como um baú de 
memórias de família, que quando é aberto e se vê o que lá está dentro 
se fica de alma cheia e é isso que vai acontecer”. 

De acordo com o autor da obra, Prof. Luís Ângelo Fernandes, esta 
é “uma obra que procura reconstituir a origem, a evolução e a conso-
lidação do que poderemos chamar “Edifício Desportivo do Concelho” 
através de uma narrativa histórica de forma a também a compreen-
dermos a história de Lousada nesta vertente que também se articula 
com outros domínios da vida social, política, económica, cultural, es-
colar e ideológica do concelho. “

Concurso de Fotografia destaca o desporto
“Sentir Lousada no Desporto” – este foi o mote do 2.º Concurso de 
Fotografia promovido pela autarquia. Mais de 50 fotografias estive-
ram a concurso apresentadas por 11 participantes, na sua maioria 
lousadenses. 
Na categoria de Fotografia de Ação ou Movimento o pri-
meiro lugar foi atribuído a José Costa, no segundo lugar 
ficou Flávio Sousa e em terceiro Eduardo Ribeiro.
Na categoria de Perspetiva Criativa os premiados foram 
Flávio Sousa, André Guimarães e César Marques.

O 1.º prémio atribuído a cada uma das categorias foi de 250 euros, os 
segundos premiados receberam 150 euros e os terceiros classifica-
dos foram presenteados com livros editados pela autarquia. 

Apresentação do livro
“Uma História do Desporto em Lousada”
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Apresentação do Plano de 
Desenvolvimento Social 2020

Na dia 9 de dezembro foi apresentado e aprovado o Plano de 
Desenvolvimento Social de Lousada 2016-2020. 
Nesta reunião, que contou com a presença dos parceiros da Rede 
Social de Lousada, foram apresentados os três domínios de inter-
venção: Capital Humano, Potencial Económico e Emprego e Capital 
Inclusivo, através de 13 programas específicos, que integram cerca 
de 93 projetos.
Em cada um dos domínios foram apontados os problemas de 
modo a serem trabalhados, melhorando os resultados, inseridos no 
Modelo Lógico da Estratégia de Intervenção do PDS. 
O Modelo de Governação e o Plano de Ação (PA) foram apresenta-
dos estando assentes num compromisso estratégico e valorização 
política privilegiando a obtenção de compromisso e envolvimento 
dos parceiros e ainda a consulta e participação de todas as partes 
interessadas.
A apresentação deste instrumento de planeamento estratégico de 
desenvolvimento local abordou ainda a monitorização do Plano 
tendo sido abordados exemplos de indicadores a utilizar na Rede 
Social, bem como o Modelo Lógico da Rede Social.

Esta sessão foi também o ponto de partida para a apresentação do 
Guia de Recursos da Rede Social de Lousada, que será um comple-
mento do PDS, na medida em que os parceiros terão ao seu dispor 
uma lista de recursos físicos, materiais e humanos. Esta é também 
uma forma de permitir a cada um dos parceiros, ter uma perceção 
do potencial dos recursos no concelho no seu todo.
De acordo com a Vereadora da Ação Social, Dra. Cristina Moreira, 
“através deste trabalho realizado com os parceiros da Rede Social e com 
o contributo da equipa do Instituto de Estudos Sociais e Económicos 
(IESE), é possível planear o futuro do concelho, através de uma política 
participativa”.  
A importância deste trabalho passa, na sua maioria, por “articular os 
vários parceiros da Rede Social de modo a que o trabalho conjunto seja 
frutífero” – como destaca a autarca.


