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Projeto de Voto n.º 78/XV/1ª

De Congratulação pela Celebração dos Cinquenta Anos de Atividade Artística do Mágico 

Manuel Sousa Louro Mendes 

Manuel Sousa Louro Mendes, nascido em Braga no dia 24 de abril de 1954, o Artista 

Bracarense “KARTER MENDES”, perfaz em 2022 CINQUENTA ANOS de uma carreira que tem 

o reconhecimento de todos aqueles que assistiram/assistem aos seus especáculos que 

rondam na sua totalidade, já cerca de seis mil. 

Ainda jovem não perdia uma oportunidade sempre que uma Companhia Circense fazia 

paragem na capital do Minho, para assistir a um espetáculo, muitas vezes observando entre 

as estruturas do Circo e as lonas que lhe davam cobertura, aquela que veio a ser a sua paixão 

pelo Ilusionismo. A arte da Magia consagrou-o enquanto Artista popular, como um MÁGICO 

de excelência, por todos aqueles que já o puderam aplaudir.

No ano de 1972 então com dezoito anos, fez a sua estreia com a sua primeira 

apresentação pública, no Salão Paroquial de S. João do Souto em Braga. Registo também para 

várias participações no Festival de Artes Mágicas da Figueira da Foz, nos anos: 1972, 1977, 

1979 e 1982

Em 1983, na senda daquilo que iria repetir por muitos anos com múltiplas iniciativas, 

organiza o 1º Festival de Artes Mágicas de Braga.

Regista nos cinquenta anos de carreira várias passagens pela Televisão, participando 

em vários programas da RTP1 (Praça da Alegria), TVI (Você na TV) e Porto Canal;

Participou ainda em programas radiofónicos da Rádio Renascença, Rádio Festival, 

Rádio Voz do Neiva e Antena Minho.

Em reconhecimento do seu Altruísmo e da sua capacidade de agregar vontades para 

ajudar o próximo, Pessoas ou Instituições, no ano de 1997, é homenageado pela Cruz 

Vermelha de Braga, quando celebra as “Bodas de Prata” de carreira artística.

Em 2005, como consagração da sua dedicação e qualidade quer no mundo associativo, 

mas também no desempenho artístico, recebe o Galardão de "Artes Tradicionais Populares", 
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da Associação "A Nossa Terra" (DIRENOR).

Em 2016, foi condecorado pela Câmara Municipal de Braga, com a Medalha de Mérito 

da Cidade de Braga, grau prata.

Neste mesmo ano funda a Associação Cultural e Recreativa “Fado com Arte”, 

promovendo através do fado as nossas tradições e a expressão da identidade da cultura do 

país, símbolo que a UNESCO distingue como Património Imaterial da Humanidade. 

A celebração das “bodas de ouro” correspondentes aos 50 anos de carreira de Karter 

Mendes, contou com várias manifestações culturais, e atos de Solidariedade, como foi o caso 

da Gala Mágica Internacional de Braga, cuja receita reverteu para o Instituto Novais e Sousa, 

Instituição de apoio à área da deficiência, ajudando assim à construção de um Lar Residencial 

para os seus Utentes em Braga.

Assim, a Assembleia da República congratula-se pela celebração dos CINQUENTA 

ANOS de atividade Artística do Mágico Karter Mendes, saudando a sua longevidade, 

humanismo e o altruísmo sempre colocados nos objetivos da sua exemplar carreira.

Palácio de São Bento, 01 de junho 2022

As/Os Deputadas/os Grupo Parlamentar do PSD

Firmino Marques

Paulo Rios de Oliveira

Luís Gomes

Fernanda Velez

André Coelho Lima

Bruno Coimbra

Alexandre Poço

Carlos Cação

Carlos Eduardo Reis

Clara Marques Mendes
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Jorge Paulo Oliveira

Maria Gabriela Fonseca.

Cláudia Bento

Guilherme Almeida

Gustavo Duarte

Inês Barroso

Maria Emília Apolinário

Cristiana Ferreira

Firmino Marques

Hugo maravilha

João Marques

João Montenegro

Pedro Melo Lopes

Rui Vilar


