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A COLIGAÇÃO ACREDITAR LOUSADA 
É UM PASSO EM FRENTE.

As Comissões Políticas Concelhias de Lou-
sada do PSD e do CDS-PP formalizaram em 
maio a coligação Acreditar Lousada para as 
eleições autárquicas de 2021, juntando-se as-
sim no apoio à candidatura de Simão Ribeiro à 
presidência da Câmara Municipal.

Na ocasião, Simão Ribeiro classifi cou a coli-
gação como “uma união de esforços em tor-
no de um projeto de futuro, orientado para 
a criação de políticas que não se limitem às 
pequenas obras ou a atividades económicas 
alicerçadas em baixos salários, mas que te-
nham como foco a melhoria dos rendimentos 
e das condições económicas dos lousaden-
ses, bem como a fi xação dos nossos jovens 
no concelho”.

“Este é um projeto que 
contará com o valioso contri-
buto do CDS-PP, mas que eu 
pretendo que seja supraparti-
dário”, sublinhou o candidato. 

“Quero e vou contar com 
os contributos de todos os 
lousadenses, independente-
mente dos seus ideais políti-
cos, pois a minha prioridade é 
o desenvolvimento de Lousa-
da, a terra onde cresci e onde 
vivo”, garantiu.

Já o presidente da Comissão Política Con-
celhia do CDS-PP, Pedro Amaral, justifi cou o 
apoio à candidatura de Simão Ribeiro com o 
facto de este ser “um lousadense que acumu-
la juventude, obra feita e uma grande expe-
riência política adquirida, nomeadamente, 
enquanto deputado à Assembleia da Repú-
blica, líder nacional da Juventude Social De-
mocrata e vereador na Câmara Municipal de 

Lousada”.

“Lousada necessita ur-
gentemente de dar um sal-
to em frente, de rejuvenes-
cimento, de seriedade e de 

transparência. Esta coligação 
representa tudo isso. Acredi-
tamos que o CDS-PP pode dar 
um grande contributo não só 
para a eleição de Simão Ri-
beiro, mas sobretudo para, em 
conjunto, concretizarmos um 
projeto autárquico comum que 
rompa com a estagnação em 
que o concelho se encontra”. 

Para Pedro Amaral, a coligação Acreditar 
Lousada é “uma lufada de juventude e ar 
fresco num concelho que está, há demasiado 
tempo, submerso numa governação esgotada 
e que já não tem mais nada para dar aos lou-
sadenses, a não ser os vícios de gestão que o 
tempo potenciou e a ausência de estratégia e 
políticas de futuro”.

Pedro Amaral
Presidente do CDS-PP Lousada 

Simão Ribeiro
Candidato a Presidente da Câmara 
Municipal de Lousada
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Sónia Ferreira
Mandatária da candidatura 
de Simão Ribeiro

“Simão Ribeiro tem o projeto 
que Lousada necessita”

BIOGRAFIA 

Sónia Ferreira nasceu a 13 de fevereiro de 
1981 e reside, desde sempre, na freguesia de 
Nogueira.

É casada e mãe de dois rapazes, o Francisco, 
com 11 anos de idade, e o Guilherme, com 8.

É advogada, com escritório em Lousada e, 
desde 2020, Presidente da Delegação de Lou-
sada da Ordem.

Fez parte do corpo associativo da Juventude 
Hóquei Clube – Lousada.

É membro da Associação de Pais da Escola 
Básica da Boavista, em Silvares, onde é presi-
dente na Assembleia Geral. 

Representou, por diversas vezes, o concelho 
de Lousada nas Jornadas Internacionais Nata-
ção.

Jogou vários anos hóquei em patins, nomea-
damente no Lousada Académico Clube.

Foi praticante de hóquei em campo e de sala 
no Juventude Hóquei Clube.

Sónia Ferreira, advogada, natural da 
freguesia de Nogueira (Lousada), é a 
Mandatária da candidatura de Simão Ri-
beiro à presidência da Câmara Municipal 
de Lousada.
A presidente da delegação de Lousada 
da Ordem dos Advogados não hesitou no 
momento de responder ao convite para 
apoiar o candidato da coligação Acredi-
tar Lousada, tendo em vista as eleições 
autárquicas do próximo dia 26 de setem-
bro.
Ela própria explica os motivos que a mo-
tivam a ser Mandatária de Simão Ribeiro.

O que a levou a aceitar ser Manda-
tária da candidatura de Simão Ribeiro 
à presidência da Câmara Municipal de 
Lousada, nas próximas eleições autár-
quicas?

Foram três motivos muito claros. 

Em primeiro lugar, porque conheço Si-
mão Ribeiro e sei que se candidata por 
amor à terra onde nasceu e porque tem 
um projeto para Lousada. Simão Ribeiro 
possui uma vida profissional estável, en-
quanto empresário, e não necessita da 
política por outros motivos que não se-
jam os de trabalhar, de facto, para o bem 
público. Se ele dependesse da política, 
teria continuado em Lisboa, onde foi de-
putado à Assembleia da República pelo 
PSD, depois de ter sido eleito presidente 
nacional da JSD. Tinha tudo para fazer 
uma carreira política na capital, mas não. 
Optou por regressar a Lousada, à sua 
terra, onde trabalha, reside e tem famí-
lia.  Onde faz questão que o filho cresça.

Em segundo lugar, porque Lousada 
precisa, urgentemente, de uma mudan-
ça, de alguém que agite as águas. São 

décadas de governação entregue à mes-
ma cor política. Essa perpetuação no po-
der, inevitavelmente, criou uma rede de 
influências que transformou o concelho 
numa espécie de monarquia. Quem go-
verna prepara o terreno para familiares e 
amigos lhe sucederem. Isso é perigoso.

“Lousada deixou, há 
muito, de ser governa-
da pelo mérito, mas pelo 
favor. É uma governação 
em circuito fechado e isso 
não é bom para a demo-
cracia.

Em terceiro lugar, porque Simão Ri-
beiro tem o projeto que Lousada neces-
sita para sair da estagnação em que se 
encontra há muitos anos. Lousada não 
pode continuar a ser um dos concelhos 
mais pobres do distrito do Porto. Não 
pode continuar a ver partir os seus jo-
vens, porque aqui não conseguem arran-
jar emprego, nem ter uma perspetiva de 
futuro. Isso preocupa-me muito, e Simão 
Ribeiro apresenta-se com uma estraté-
gia de desenvolvimento para o concelho, 
que é algo há muito inexistente. Lousada 
precisa de alguém que pense estrategi-
camente, que não governe a pensar em 
si e nos seus, mas a pensar em todos. De 
alguém que ouça, que dialogue, que vá 
a Lisboa reivindicar, que tenha capacida-
de e experiência de negociação, que seja 
uma lufada de ar fresco numa autarquia 
sem imaginação nem inspiração. Em 
suma, acredito que Simão Ribeiro traz 
transparência, seriedade e competência.
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Simão Ribeiro
Candidato à Presidência da Câmara Municipal de Lousada

O que o motivou a candidatar-se à 
presidência da Câmara Municipal de 
Lousada?

Em primeiro lugar, o facto de ser 
lousadense e de amar muito a minha 
terra. Depois, foi sentir que Lousada 
não pode continuar como está. 

Candidato-me porque 
sinto que Lousada ne-
cessita de alguém que 
pense estrategicamente 
o seu desenvolvimento. 
Que pense o presente e 
o futuro do concelho. É 
isso que me proponho 
fazer. Não isoladamen-
te, mas com o contribu-
to de todos os lousaden-
ses, das instituições, do 
movimento associativo, 
dos empresários…  

É isso que propõe aos lousaden-
ses?

Sim. Proponho que Lousada tenha 
uma estratégia de desenvolvimento 
pensada a 10 anos. Que aproveite a 
mais-valia que é a nossa localização 
geográfica central no Vale do Sousa, 
acrescida das boas acessibilidades 
que possui. 

Somos um concelho cen-
tral numa região, com 
uma ligação fácil e rá-
pida ao Porto, ao aero-
porto, a Espanha e, por 
consequência, ao resto 
da Europa. E não esta-
mos a saber aproveitar 
isso para atrair investi-
mento e, consequente-
mente, reter talento na 
nossa terra.

Por que razão fala tanto da neces-
sidade de atrair investimento?

Porque o nosso concelho necessita, 
com urgência, que aqui se instalem, 
por exemplo, empresas-âncora, em-
presas de base tecnológica, que te-
nham capacidade de dar emprego aos 
jovens lousadenses mais qualificados. 
Que constituam um valor acrescenta-
do para fixar os nossos jovens. Mas, 
convém referir, não é só de atração de 
novas empresas que falo. 

Refiro-me, também, à 
necessidade de ajudar a 
melhorar, modernizar e 
internacionalizar as em-
presas e a indústria que 
já existe em Lousada.

O futuro de Lousada depende dis-
so?

Sem dúvida. Lousada é o concelho 
com menor poder de compra e me-
nor índice de rendimentos per capita 
entre os 80 mais populosos do país, 
aqueles que estão acima dos 30 mil 
habitantes. Além disso, é o segundo 
mais pobre do distrito do Porto. Eu, 
como lousadense, não me conformo 
com isso. 

Lousada não tem futu-
ro se aceitar limitar-se 
a ser transformada num 
mero dormitório de con-
celhos vizinhos, que é 
aquilo que está a acon-
tecer. 

Não podemos continuar a ver os 
nossos jovens a terem que se deslocar 
para outros pontos do país para en-
contrarem um futuro, com empregos 
que os realizem profissionalmente e 
com bons salários. Um futuro onde 
encontrem felicidade profissional e 

“Juntos, vamos acreditar Lousada!”
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pessoal. Um futuro em que não tenham de se 
deslocar para longe da família, das suas raízes. 
É esse futuro que eu ambiciono para a terra 
que me viu crescer, é por esse futuro que me 
proponho lutar com todas as minhas forças.

Como é que se propõe atrair essas empre-
sas e esse investimento de que fala?

Trabalhando para criar as condições que elas 
procuram. Não só através dos meios que uma 
Câmara Municipal dispõe para atrair investi-
mento. Por exemplo, ao nível da celeridade pro-
cessual e da transparência, aliviando a terrível 
carga burocrática da autarquia. Mas, também, 
através da promoção do diálogo, da negocia-
ção, do esforço que é preciso fazer onde muitas 
dessas decisões são tomadas, nomeadamente 
junto do governo e da administração central. 

Trabalhando os contactos em 
Portugal e no estrangeiro, 
apostando numa estratégia de 
marketing territorial que pro-
mova as fantásticas condições 
geográficas que Lousada tem. 
Criando a marca Lousada e 
colocando Lousada no mapa. 
Para que eu não tenha que 
continuar a explicar em Lisboa 
e noutros pontos do país onde 
fica a minha terra. 

É uma pergunta natural, porque Lousada não 
se mostra ao resto do país, mas que me des-

gosta, porque é demonstrativa da estagnação 
deste concelho, de uma forma de gerir o Muni-
cípio que parou no tempo e deixou, há muito, 
de ter verdadeira ambição.

A juventude é, para si, um ponto importan-
te…

Claro que sim. Temos de começar já hoje 
a trabalhar para o futuro dos nossos jovens. 
Primeiro, porque será sobre eles que cairão 
as consequências das decisões tomadas nas 
eleições do próximo dia 26 de setembro. De-
pois, porque o seu sucesso será o sucesso de 
Lousada. Desde que, naturalmente, seja aqui 
que encontrem as condições necessárias para 
tal. E isso não passa apenas pela atração de 
investimento. Passa por uma estratégia global, 
que transforme todo o tecido socioeconómico 
de Lousada.

Explique-nos um pouco dessa estratégia.

Dou um exemplo. 

Enquanto presidente de Câ-
mara, lutarei pela criação de 
um polo universitário em Lou-
sada. Quero colocar a Ciência, 
a Inovação, o Conhecimento e 
todo o Talento ao serviço da 
valorização do nosso territó-
rio e da valorização do nosso 
capital humano. 

Se merecer a confiança dos eleitores e das elei-
toras de Lousada, irei trabalhar no sentido de 
estabelecer, em parceria com a Academia, no-
meadamente com as universidades do Porto e 
do Minho, uma estratégia integrada de desen-
volvimento para Lousada, pensada a médio e a 
longo prazo.

Já falou em abertura e diálogo. Essa será 
uma das suas imagens de marca enquanto 
presidente da Câmara Municipal de Lousada?

Sem dúvida. 

Quero, por exemplo, que os 
nossos autarcas de freguesia 
sejam decisores estratégicos 
e que, também eles, tenham 
nas suas mãos a capacidade 
de mudar para melhor o futuro 
dos lousadenses. Quero e vou 
contar com a sua colaboração, 
da mesma forma que pretendo 
acolher os contributos da so-
ciedade civil em geral.

 Essa é, aliás, uma das razões que me leva-
ram já, desde que decidi ser candidato, a reunir 
e auscultar os dirigentes das principais organi-
zações da sociedade civil lousadense. Eles são 
uma peça fundamental de toda a estratégia. 

Os lousadenses podem contar 
comigo. Todos juntos, estou 
certo, vamos Acreditar Lousa-
da.
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OS NOSSOS CANDIDATOS
ÀS JUNTAS DE FREGUESIA 

AVELEDA

PAULO ROCHA 
• Tem 51 anos e sempre residiu na 

freguesia de Aveleda.
• É casado e pai de dois fi lhos.
• Começou a trabalhar desde mui-

to cedo, tendo passado por várias 
empresas, até ingressar na Caixa 
Geral de Depósitos, onde traba-
lhou durante quase 30 anos.

• Integrou várias instituições des-
portivas, como o ADL, FC Paços 
de Ferreira, Aparecida FC, Roma-
riz FC e o ADRA, onde foi atleta e 
dirigente.

• Integrou o elenco da Junta de 
Freguesia de Aveleda entre 1996 
e 2000.

• Está aposentado desde 2020.

CAÍDE DE REI

LUÍS PEIXOTO
• Licenciado em Criminologia e 

pós-graduado em Ciências Mé-
dico-Legais, é natural e residente 
na freguesia de Caíde de Rei.

• Participa, desde cedo, de forma 
ativa na vida cívica e social da 
freguesia.

• É presidente do Cais Cultural de 
Caíde de Rei desde 2012, tendo 
tornado esta associação numa 
referência cultural da região. 

• É diretor e ator do grupo de tea-
tro Linha 5. 

• É fundador e presidente da Con-
fraria do Sarrabulho Doce.

• Integra a Assembleia de Fregue-
sia de Caíde de Rei desde 2013. 

CERNADELO E LOUSADA 
(SÃO MIGUEL E SANTA MARGARIDA)

VÍTOR MOREIRA
• Nasceu na freguesia de São Mi-

guel, há 45 anos. 
• É casado desde Maio de 1997, 

data em que passou a residir 
em Cernadelo. 

• Ali criou a sua própria empresa, 
a “Solvit”, que conta já 20 anos. 

• É pai do Vítor, de 20 anos, e do 
Tiago, de 15. 

• Foi diretor das camadas jovens 
da Associação Desportiva de 
Lousada, onde foi também te-
soureiro, entre 2015 e 2019, 
período em que o clube teve a 
maior ascensão.

CRISTELOS, BOIM E ORDEM

RENATO GOMES
• Tem 30 anos, é casado e reside 

em Cristelos.

• É Enfermeiro, com Especializa-

ção em Gestão de Unidades de 

Saúde.

• É Diretor-Técnico dos Cuidados 

Continuados Integrados do Hos-

pital da Misericórdia de Lousada.

• É Técnico Especializado em Saú-

de da Escola Secundária de Lou-

sada.

• É membro da Assembleia de Fre-

guesia na União de Freguesias de 

Cristelos, Boim e Ordem.

FIGUEIRAS E COVAS
FERNANDO 
MAGALHÃES

• Tem 53 anos.

• É casado e pai de um fi lho.

• É gerente de uma empresa de 

instalações de eletricidade.

• Tem um grande amor pela sua 

terra e o profundo desejo de con-

tribuir para o desenvolvimento e 

o bem-estar social.

• Participa ativamente na vida cívi-

ca e social da freguesia.

LODARES

JOAQUIM 
LUÍS MOTA
• Tem 40 anos de idade, é profes-

sor e gestor desportivo.
• Licenciado em desporto e com 

várias formações na área do as-
sociativismo e gestão, é conhe-
cido como um empreendedor, 
pessoa dinâmica e que gosta de 
fazer as coisas acontecer. 

• Foi presidente da Associação 
Desportiva e Cultural de Loda-
res, onde desempenhou vários 
cargos.

• Liderou a JSD de Lousada. 
• Foi membro da Assembleia de 

Freguesia durante 10 anos.

LUSTOSA E BARROSAS 
(SANTO ESTEVÃO)
ARMANDO 
COSTA E SILVA
• Tem 58 anos e reside em Lusto-

sa.

• É empresário.

• Desde sempre se caracterizou 

por ser um cidadão empreende-

dor e solidário, sempre preocu-

pado com o bem-estar da sua 

freguesia.

• É o atual presidente da Junta da 

União de Freguesias de Lustosa 

e Barrosas (Santo Estevão).

MACIEIRA

JOAQUIM CUNHA

• Nasceu há 48 anos, em França, e 

reside na freguesia de Macieira.

• É casado e pai de três fi lhos.

• É empresário da construção civil 

em Portugal e na Bélgica desde 

2007, promotor imobiliário.

• É também empresário no setor 

da hotelaria e restauração.

• Tem um percurso marcado pelas 

ações solidárias e pelo patrocí-

nio de várias associações.
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Chegou o dia
Aqui regressei 
Ao centro do mundo
E pronto estarei

Juntos estamos
E a uma só voz
Queremos mudar
Mudar para melhor

Acreditar
Acreditamos
Por ti Simão 
E por Lousada
Seremos capazes
Unidos e fortes
De acreditar Lousada

Pelo futuro
O momento é agora
Simão é mudança
Esta é a hora

Ser onde cresci
Uma força a valer
E a Lousada tudo dar
Não há mais tempo a perder

Acreditar
Acreditamos
Por ti Simão 
E por Lousada
Seremos capazes
Unidos e fortes
De acreditar...

Acreditar
Acreditamos
Por ti Simão 
E por Lousada
Seremos capazes
Unidos e fortes
De acreditar Lousada

Esperança e vida é aqui
Nesta Vila de Lousada
Caminhamos lado a lado
Nesta terra por nós amada

Num concelho melhor eu acredito
De um concelho vivo quero ser 
Uma terra que não olha a quem
De um povo feito para vencer 

Acreditar
Acreditamos
Por ti Simão 
E por Lousada
Seremos capazes
Unidos e fortes
De acreditar

Acreditar
Acreditamos
Por ti Simão 
E por Lousada
Seremos capazes
Unidos e fortes
De acreditar Lousada

O NOSSO HINO

MEINEDO

JOSÉ ANTÓNIO 
COELHO
• Tem 42 anos de idade.

• É casado e pai de duas fi lhas.

• Empresário de profi ssão.

• Presidente da Associação Ami-

gos Solidários de Meinedo.

• É Presidente da Comissão de 

Festas em Honra de Santo Tir-

so, desde 2019.

• É dirigente da Juventude Des-

portiva de Meinedo.

NESPEREIRA E CASAIS

JOSÉ OLIVEIRA 
NUNES
• Tem 57 anos e é comercial de 

profi ssão.
• Está envolvido, há mais de 40 

anos, nas associações de Nes-
pereira e de freguesias limítrofes.

• Foi membro da comissão de in-
fraestruturas do culto católico na 
freguesia de Nespereira. 

• Fez parte do núcleo da Cruz Ver-
melha de Lousada.

• Foi presidente do PSD Lousada e 
vogal da Associação Nacional de 
Freguesias.

• Entre 2005 e 2013, foi presidente 
da extinta Junta de Freguesia de 
Nespereira.

• É presidente da União de Fregue-
sias de Nespereira e Casais des-
de 2013.

NEVOGILDE

ANTÓNIO 
LEÃO DIAS
• Tem 66 anos e reside, desde 

criança, na freguesia de Nevo-

gilde. 

• É casado e pai de dois fi lhos.

• Funcionário do setor da panifi ca-

ção, é o atual tesoureiro do exe-

cutivo da Junta de Freguesia de 

Nevogilde, cargo que desempe-

nha há quase oito anos.

• Sempre manifestou preocupa-

ções sociais e o desejo de contri-

buir para o desenvolvimento da 

freguesia.

SILVARES, PIAS, 
NOGUEIRA E ALVARENGA

FAUSTO OLIVEIRA
• Tem 55 anos, é casado e pai de 

dois fi lhos.
• Licenciado em Teologia pela Uni-

versidade Católica, é sócio-fun-
dador da empresa Inforlousada.

• Foi professor de Educação Moral 
e Religiosa Católica.

• Tem uma vida associativa ativa, 
designadamente na Santa Casa 
da Misericórdia e na Banda Mu-
sical de Lousada.

• Foi presidente da Junta de Fre-
guesia de Silvares, eleito pela 
primeira vez em 2009.

• É o atual presidente da União de 
Freguesias de Silvares, Pias, No-
gueira e Alvarenga, desde 2013.

SOUSELA

DIOGO AIRES
• Tem 34 anos e reside, desde 

criança, na freguesia de Souse-

la.

• É casado e tem duas fi lhas.

• É cabeleireiro de profi ssão.

• Preside à Junta de Freguesia de 

Sousela desde 2017.

• Adepto de caminhadas rurais e 

atividades radicais, alia o espí-

rito jovem à responsabilidade 

social e à vontade de trabalhar 

pelo desenvolvimento e bem-

-estar da sua terra.

TORNO

VERA PEIXOTO
• Tem 40 anos e nasceu em Apa-

recida, terra onde sempre viveu.

• É casada e mãe de dois fi lhos.

• É licenciada em Inglês e Espa-

nhol.

• Pós-graduada em Técnica Su-

perior de Segurança no Traba-

lho.

• Sempre demonstrou grandes 

preocupações sociais e uma 

vontade forte de contribuir para 

o desenvolvimento da fregue-

sia.

OUÇA AQUI O HINO:
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José Pedro Aguiar-Branco
Ex-Ministro da Defesa Nacional

“Conheço o Simão Ribeiro há muitos anos. É um homem com competência técnica e capacidade de afirmação política. Que 
sabe conciliar aquilo que são os interesses de dimensão local, com uma visão estratégica e uma capacidade de afirmação em 
termos nacionais”.

“Com ele, Lousada irá projetar-se para lá das suas fronteiras geográficas, sem nunca esquecer também as suas dimensões 
próprias, as suas dimensões internas e sabendo sempre valorizá-las na afirmação no contexto nacional”. 

“Com Simão Ribeiro, Lousada ganhará um novo fôlego na sua capacidade de atrair investimento de fora, sem esquecer a 

valorização das gentes da sua terra. Com Simão Ribeiro, estou confiante que vale a pena Acreditar Lousada”.

“Lousada ganhará um novo fôlego”“

Luís Marques Mendes
Conselheiro de Estado e da 
Presidência da República

“Conheço muito bem o Simão Ribeiro e tenho acompanhado de perto a sua carreira política. Acho, por isso, que a sua candida-
tura à Câmara de Lousada é muito bem-vinda. É uma salutar pedrada no charco. Lousada é um concelho importante, mas precisa 
de mais ambição. Precisa de dar nas vistas. De visibilidade. De prestígio e notoriedade. Lousada precisa de se afirmar. E é aqui 
que Simão Ribeiro é uma grande oportunidade”.

“Simão Ribeiro não é uma pessoa qualquer. É um político sério, competente e trabalhador. É uma pessoa ousada e inovadora. 
E, mais do que isso, é uma pessoa com ambição. Que tem estatuto político e prestígio capaz de o emprestar para dignificar e 
projetar Lousada no tempo”.

“Esta é uma grande oportunidade para o concelho. Simão Ribeiro, para além de um autarca local, é um político nacional. Com 
um prestígio e um estatuto que só vão ajudar a melhorar o bem-estar e a visibilidade de todos os cidadãos de Lousada. Por isso 
o apoio e lhe desejo as maiores felicidades”.

“Uma grande oportunidade para o concelho” “

Teresa Morais
Ex-Secretária de Estado dos 
Assuntos Parlamentares e ex-Ministra 
da Cultura, Cidadania e Igualdade

“É um excelente candidato à Câmara de Lousada. Simão Ribeiro adquiriu uma experiência a nível nacional, que pode ser 
agora muito útil ao serviço da sua terra. Durante os anos em que o conheci e que com ele trabalhei, para além do domínio 
de questões de natureza nacional, sempre teve uma enorme preocupação e um grande empenho na defesa dos interesses de 
Lousada”.

“Lousada precisa de interromper um ciclo de mais de 30 anos de governação socialista e ter uma oportunidade para a sua 
modernização e o seu desenvolvimento. E para isso só tem um candidato: o Simão Ribeiro”.

“É um excelente candidato”“

Paulo Rangel 
Deputado ao Parlamento 
Europeu e Vice-Presidente do 
Partido Popular Europeu

“Eu conheço bem o Simão Ribeiro. Eu acredito no Simão Ribeiro, porque ele acredita em Lousada. Lousada tem sido, desde 
há muito, uma terra esquecida. Lousada é hoje um concelho fora do mapa. O Simão Ribeiro, com a sua juventude, com o seu 
dinamismo, com a sua visão do mundo, com os seus contactos internacionais, tem todas as condições para pôr Lousada no 
mapa, para Acreditar Lousada.

Lousada está na encruzilhada de várias autoestradas, tem ferrovia, está próxima de duas universidades prestigiadas como a 
Universidade do Minho e a Universidade do Porto, é um concelho que pode ser uma centralidade no Vale do Sousa e no norte 
de Portugal. Por isso, não há razão para continuar fora do mapa.

A única forma de Acreditar Lousada é acreditar em Lousada. E acreditar em Lousada é acreditar no Simão Ribeiro. Depois 
de setembro, o Simão Ribeiro, como presidente da Câmara, vai pôr Lousada no mapa”.

“Vai pôr Lousada no mapa” “


