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PRÓXIMO EVENTO: 

LOUSA CONVIDA - VIVER O NATAL 

COM ESPERANÇA | 18.12.2020  

PROGRAMA EM DIRETO REDES  

SOCIAIS  

 

A Junta de Freguesia irá levar a cabo no dia 18’DEZ 

ao final da tarde a gravação em direto, do programa 

“Lousa ConVida - Viver com Esperança o Natal 2020”, 

através do Youtube e partilhado nas redes sociais com 

objetivo de minimizar os efeitos sentidos pela pande-

mia, que este ano impede as celebrações normais de 

Natal, de pessoas, empresas e instituições. 
 

Assista connosco em direto.  
 

Não perca este belíssimo evento que estamos a  

preparar para si! 

Lousa ConVida  

Viver com Esperança o Natal| 18.12.2020 



 

Telefones úteis: Bombeiros Voluntários de Loures: 21 983 99 99   •   GNR Bucelas: 21 968 88 00   •   Hospital Beatriz Ângelo (Loures): 21 984 72 00   •   Extensão Centro Saúde Lousa: 21 985 51 81/21 985 63 88 

Junta de Freguesia de Lousa Junta de Freguesia de Lousa 

O Natal é uma quadra de grande significado para todos nós. É sinónimo de fé, ale-

gria, Paz, de Amor e de Carinho mas, também, de alguma tristeza. Tristeza, por 

aqueles que já não se encontram entre nós, mas que perduram para sempre na 

nossa memória os bons momentos que passamos com eles. É, essencialmente 

uma festa da família e, por vezes, não conseguimos esconder emoções por aqueles 

que tanto amávamos e amamos.  

A requalificação do Jardim Publico de Lousa, representa uma intervenção profunda e multiface-

tada, recuperando e revitalizando um espaço emblemático da Freguesia de Lousa. 

Esta obra insere-se na estratégia de valorização dos equipamentos em espaço público definida 

pela Freguesia de Lousa.   

Trabalhamos diariamente para sermos uma freguesia moderna, inovadora e capaz de agregar 

valor.  

Mensagem de Natal  Jardim Público de Lousa  

Foi com um enorme orgulho e satisfação que a Junta de Freguesia aceitou a 

oferta, concebida pelo artesão Joaquim Franco, da Igreja São Pedro de Lousa. 

A Junta de Freguesia de Lousa agradece em nome da população esta grandiosa 

obra de arte. 

O espírito natalício de há uns anos atrás era vivido com menor materialismo e com menor mediatismo 

do que hoje se vive, mas, sem dúvida, era vivido com uma maior intensidade. Não significa que pense 

que a tradição do Natal se está a perder, pelo contrário, ela continua, e faço votos que continue a 

perdurar neste ano tão atípico.  
 

Este será o último ano em que, por força da Lei não me vou poder candidatar a Presidente da Junta de 

Freguesia de Lousa, me dirijo a todos vós como Presidente da terra que me viu nascer, crescer e que 

tanto me orgulha.  
 

Ao longo de todos estes anos, nunca deixei ninguém para trás, mas só foi possível com o apoio de 

todos, mas mesmo de todos. Assim e duma forma muito sentida e de coração, quero deixar uma pala-

vra de agradecimento para com os meus colegas de executivo, todos os eleitos da Assembleia de Fre-

guesia, assim como uma palavra de reconhecimento e gratidão para com os funcionários e colabora-

dores da Junta de Freguesia pelo empenho e dedicação.  
 

Sei que posso continuar a contar com o vosso contributo para tornar melhor e mais feliz a vida de 

todos que vivem, trabalham e visitam a NOSSA FREGUESIA.  
 

Por isso, neste momento especial para toda a comunidade, desejo Votos de um Feliz Natal e que o 

Menino Jesus esteja presente nos vossos corações dando-vos ânimo, força e coragem para em conjun-

to, ultrapassarmos os problemas do dia-a-dia e, assim, encontramos uma esperança renovada para 

2021 continuarmos a construir uma Freguesia e um Concelho mais Justo e solidário. 
 

 

Feliz Natal e um ano de 2021 com muita Saúde, Paz e Alegria! 
 

Um abraço amigo e fraterno. 
 

Nélson Batista 

Igreja São Pedro de Lousa 


