Gala Lausus 2018, Luís Antunes, Presidente da Câmara Municipal
da Lousã

São João das Mil Cantigas

Vai na Marcha multicolor

São João dos namorados

Inteirinho o coração

São João as raparigas

Vai o teu nome senhor

São loiras espigas

Dito com amor

D’olhos encantados

Ó meu São João!
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Cumprimentos:
Entidades: Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr.as e Sr.s Vereadores*,
Sr.s Presidentes de Junta, Sr.s Autarcas, Entidades Civis (Bombeiros) e
Militares (GNR), Cidadãos e Entidades de mérito, Ilustres Convidados (Bento
Rodrigues), Colaboradores da Autarquia* e desta Gala*, Comunicação
Social
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Caras e Caros Lousanenses,
Comecei com estes versos da “Marcha dos Joões”, de 1965, escrita pelo
poeta António Vitor – no ano em que se assinala o centenário do seu
nascimento e os 50 anos da sua morte – não só como forma de o
homenagear, mas também para enaltecer aquilo que nos transmite: o
amor, as cantigas, a Alegria de viver!
Faço-o, também, porque São João é sinónimo de alegria.
É a Alegria de celebrar a alma de um Povo, de um Concelho fantástico
que supera dificuldades, transpõe obstáculos e demonstra força para
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avançar, mesmo quando é atingida por situações difíceis como – por
exemplo – o incêndio de 15 de Outubro do ano passado.
É a Alegria do abraço no reencontro com aqueles que estão mais longe e
que voltam a casa para reviver, conviver e celebrar no nosso São João da
Lousã.
No melhor São João da Região!
É a Alegria de mostrar a qualidade do trabalho desenvolvido, em diferentes
áreas, permitindo-me nomear – por exemplo – a Mostra Comercial e
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Industrial e o espetáculo das Marchas como relevantes evidências dessa
dimensão.
É a Alegria de poder verificar e reconhecer nesta Gala o mérito de pessoas
e entidades que têm contribuído – de forma efetiva – para o
desenvolvimento do Concelho.
É a alegria de poder partilhar este momento com os Lousanenses e de sentir
que momentos como este contribuem para o reforço da nossa identidade
e do orgulho de “Ser Lousanense”.

Página 5

Muito Obrigado a todos e os meus parabéns, os nossos parabéns aos
homenageados, aos seus familiares, amigos, colaboradores, BEM HAJAM!
Aquilo que desejamos é que este momento constitua um estímulo adicional
para que continuem a contribuir para a valorização do nome Lousã!
Para mim / Para nós Executivo, momentos como este têm uma grande
importância.
Porque reconhecemos pessoas e entidades e esse gesto evidencia a nossa
convicção de que o desenvolvimento do Concelho resulta do contributo
de todos e de cada um dos Lousanenses, mas também porque nos confere
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força e entusiasmo para continuarmos a nossa missão de contribuir –
expressivamente – para a construção de um Concelho cada vez mais
atrativo e competitivo e em que as pessoas são o elemento central no
desenvolvimento estratégico definido.
É com esse foco que temos vindo a trabalhar.
Tendo consciência que há ainda muito por fazer e que os Lousanenses
merecem sempre mais e melhor, entendemos que temos concretizado
vários e importantes objetivos.
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Podia enumerar muitos exemplos, uns mais infraestruturais, outros de
natureza imaterial.
Uns de maior dimensão, outros de menor, mas igualmente importantes.
Como publicámos e foi distribuído recentemente via CTT o nosso Boletim
Informativo, vou apenas referenciar alguns, como por exemplo:
➢ A intensa, diversificada e qualificada oferta cultural que tem sido
proporcionada a toda a comunidade (onde se incluem organizações
do Município e de outras entidades)

Página 8

➢ A organização e apoio a eventos e projetos desportivos de grande
dimensão
➢ As ações de promoção do nosso magnífico Município
➢ A conquista da Bandeira Azul para todas as Praias Fluviais do
concelho, sendo que a Praia da Bogueira conquistou também a
Bandeira de Qualidade de Ouro, o que comprova o trabalho
realizado e que tem permitido conquistar a distinção de Município
ECO XXI – Bandeira Verde de Desenvolvimento Sustentável
➢ O importante trabalho de cooperação com as Juntas de Freguesia
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➢ Para

ampliar

as

respostas

àqueles

que

mais

necessitam

e

comprovando o título de Autarquia + Familiarmente Responsável,
aderimos também à Rede Solidária do Medicamento
➢ Através de várias iniciativas e projetos reforçámos o nosso
investimento

na

Proteção

Civil

e

nas

Florestas,

apoiando

financeiramente a constituição de uma Equipa de Intervenção
Permanente que ficará sediada nos Bombeiros Voluntários de Serpins,
(bem como executando ações de recuperação de linhas de água e
estabilizações de emergência de terrenos) e realizando, igualmente,
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operações preventivas de gestão de material combustível e diversas
ações de limpeza de faixas de proteção.
➢ Está neste momento em execução a nova rotunda na EN342 – junto
ao Centro de Saúde - que vai beneficiar – a vários níveis – a circulação
rodoviária em toda a zona envolvente e em particular a
acessibilidade a este importante equipamento. A concretização
deste “objetivo” resulta da persistência e da luta desenvolvida pelo
Executivo
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Minhas Senhoras e meus Senhores, Lousanenses,
Ao mesmo tempo que afirmamos a nossa satisfação pelo trabalho
realizado - com resiliência e competência - também vos manifestamos a
nossa ambição e coragem para continuar a lutar, a vencer desafios e a
concretizar novos e maiores objetivos.
Continuaremos a manter a nossa intervenção exigente relativamente à
concretização – dentro dos prazos definidos pelo Governo – do sistema de
mobilidade – Metro Bus – entre Serpins e Coimbra.
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Manteremos a reivindicação da construção de uma nova ligação – com
traçado mais a sul – entre Coimbra e Viseu, permitindo – entre outras coisas
– a criação de uma alternativa à Estrada da Beira e a potenciação do uso
da A13.
Para que possamos ter um País territorial e socialmente coeso, é imperioso
que o Estado implemente políticas públicas e concretize investimentos que
promovam o desenvolvimento dos designados territórios de baixa
densidade.
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As duas situações relativas a acessibilidades que vos referi são exemplos de
ações pertinentes para potenciar o desenvolvimento Concelhio e
Regional.

Sr. Presidente da Assembleia, Caras e Caros Lousanenses,
Apesar de alguns condicionamentos, vivemos num Concelho que
evidencia – a vários níveis e de forma consistente e continuada – dinâmica
e qualidade.
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É para nós, Executivo, uma forte inspiração o trabalho desenvolvido pelo
tecido empresarial do Concelho verificando – com grande satisfação – o
aparecimento de novos projetos, a ampliação de unidades, a inovação e
o desenvolvimento, existindo neste momento mais de 35 candidaturas
apresentadas e aprovadas aos vários programas do Portugal 2020, que
significam um investimento global de mais de 22 milhões de euros e a
captação de cerca de 13 milhões de euros de fundos comunitários.
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Também a Câmara Municipal tem conseguido – de forma sustentada e
coerente – captar fundos comunitários para a concretização de obras e
projetos.

Temos neste momento aprovados – em vários programas e para diferentes
objetivos, já executados, em execução, ou vias de – cerca de 4 milhões de
euros de fundos comunitários, que – tendo em conta a taxa de
comparticipação média – significam um esforço do Município de mais 1
milhão de euros. [Castelo]
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Um dos principais objetivos fixados para os próximos tempos é a
regeneração urbana.
Neste âmbito, propomo-nos realizar investimentos, por exemplo na
beneficiação desta sala de espetáculos, no Mercado Municipal e em ruas
e espaços públicos da nossa Vila.
Para esse efeito aprovámos um instrumento financeiro de 2 milhões de
euros que se destina às intervenções neste Cineteatro e no Mercado
Municipal, e temos aprovado no programa Centro 2020 cerca de 2,5
milhões de euros para as intervenções em ruas e espaços públicos.
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Apresentaremos, também, nos próximos dias uma candidatura para a
transformação da antiga Escola do Mercado em Loja do Cidadão.
Este conjunto de intervenções será um desafio ousado, que inclui algumas
ações disruptivas e que tem como objetivos principais a elevação da
qualidade de vida e de dinâmica sócio-económica.
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Caras e Caros Lousanenses,
Não posso terminar a minha intervenção sem reafirmar o nosso firme
compromisso de continuar a contribuir para a construção de um Concelho
Com Vida e que Convida.
Vamos prosseguir a nossa nobre e exigente missão com orgulho,
responsabilidade e honra de servir e representar todos os Lousanenses.
Sabemos que teremos de ser cada vez mais criativos e inovadores para
conseguir corresponder às necessidades e expetativas existentes.
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Teremos de apelar à nossa capacidade de transcendência e superação
para que o Concelho proporcione – cada vez mais – condições para que
todos aqui possam sonhar, concretizar sonhos e serem felizes!
Nós acreditamos que é possível!
Nós acreditamos nesta nossa
TERRA BONITA,
GARRIDA VILA COIMBRÃ,
COM SUA LUZ INFINITA,
E O SEU NOME DE LOUSÃ!
Muito Obrigado! VIVA A LOUSÃ!
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