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PALAVRAS PRÉVIAS

Carestia de géneros, miséria, fome, doenças, instabilidade so-
cial: há precisamente um século, o concelho de Lousada atraves-
sou um período dramático, agravando ainda mais as já depaupe-
radas condições das classes pobres. A acrescentar ao quadro, já 
de si doloroso, sobreveio a partida de centenas de jovens para a 
frente da Primeira Grande Guerra, onde vários morreram e to-
dos experimentaram a crueldade do mais sangrento e mortífero 
conflito mundial até à data. Previa-se uma guerra rápida, mas 
arrastou-se, aquém e além-mar, por quatro longos anos, na lama 
e no frio, nas trincheiras e no cativeiro, nos tiros, gases e explo-
sões, no stress e na angústia, na doença e na morte.

Por ocasião do 1.º Centenário da batalha de La Lys, evocá-
mos o sacrifício e heroísmo dos militares Lousadenses e de suas 
famílias, prosseguidos na exposição Cidade dos Sacos, criativa 
expressão do poema memorialístico do soldado José Ribeiro de 
Magalhães, aludindo à barreira de sacos de terra no parapeito 
das trincheiras.

Para que o passado não morra com aqueles que tombaram, 
e para que a memória não se apague, a Oppidum, neste número 
duplo 2018/2019, aprofunda e atualiza uma homenagem sempre 
incompleta.

Felicito os responsáveis da Revista e todos os colaboradores 
por mais uma edição que, constituindo, igualmente, uma volta 
a Portugal nos caminhos da Arqueologia, da História e do Pa-
trimónio, permite ao Município de Lousada partilhar com o país 
novas e interpelantes abordagens investigativas.

Pedro Machado

Presidente da Câmara Municipal de Lousada
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