
O “ASSESSOR” DO PRESIDENTE 

 

O Lourenço Lousa é um jovem de 16 anos, nascido e residente em Fanhões, que frequenta o 10.º 

ano e tem uma grande paixão: tudo o que se relacione com autocarros. 

E como se o estudo e essa paixão não bastassem, ainda consegue ter tempo para dedicar um 

enorme interesse às coisas da sua terra, que o levou a fazer, no computador, uma maquete da 

aldeia, com a maior parte das ruas, monumentos e símbolos. 

E como se tudo isto já não bastasse, este jovem tão rico em interesses criou um site na Internet, 

onde publica informações regulares acerca dos acontecimentos locais mais importantes, divulga 

paisagens, obras e melhoramentos e tudo o que considera relevante. É o caso, entre muitas outras, 

das notícias sobre o pequeno sismo sentido na freguesia, do incêndio urbano do passado dia 6 de 

Março, da nova paragem no Largo da Igreja, da marcação da estrada Fanhões-Ribas de Baixo ou da 

reparação do relógio de sol. 

Lourenço Lousa gosta de percorrer a freguesia e, quando lhe parece que alguma coisa não está 

bem, carece de manutenção ou de melhoramento vai falar com o presidente Jorge Simões, para 

lhe transmitir a sugestão. E o presidente, como dialoga com todos os habitantes da freguesia e sabe 

ouvir a juventude, reage bem e, geralmente, acolhe e agradece as sugestões deste “assessor” que, 

mais tarde, no seu site, dá a notícia tendo a modéstia de não referir que a sugestão partiu dele. 

Foi o caso, por exemplo, da Fonte Velha de Fanhões e dos lavadouros anexos que, por estar aberta, 

se prestava a actos menos lícitos praticados durante a noite, que originavam lixos permanentes. 

O nosso jovem constatou o facto e alertou o presidente da Junta de Freguesia, que mandou vedar 

aquele local, assegurando assim a sua preservação nocturna. 

Estes e outros exemplos que poderia referir demonstram que, antes mesmo de a idade lho impor 

como dever cívico, o Lourenço Lousa se comporta já como um cidadão exemplar. E essa atitude 

merece ser aqui referida e destacada. 

 

A gravura que segue representa a imagem tridimensional informática de um autocarro criado pelo 

Lourenço Lousa em que tudo, desde a pintura ao mais ínfimo pormenor como a máscara do 

motorista, é da autoria deste jovem talentoso e invulgarmente interessado pela terra onde nasceu: 

Fanhões. 

 

12-04-2021 

Manuel Poirier Braz 


