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Dia Internacional da Mulher Melhoramentos na Freguesia... 

Escuteiros Electrão 

 

 O Agrupamento 1401-São Pedro de Lousa participou ati-

vamente na campanha ‘Escuteiros Electrão’, tendo alcan-

çado um privilegiado segundo lugar, a nível nacional. No 

total, o grupo recolheu e entregou para reciclagem 975 

kg de pilhas usadas. 

O agrupamento agradece aos envolvidos - escuteiros, 

dirigentes, famílias e toda a comunidade de Lousa - o seu 

grande esforço e dedicação.  

De modo a incentivar a prática de exercício físico no exterior, a Junta de Freguesia, procedeu à 
colocação de 2 (dois) equipamentos fitness, na Rua D. Dinis I em Tocadelos. 

No dia 8’Mar, Dia Internacional da Mulher, o Executivo da Junta de Freguesia, agraciou as 
funcionárias com uma bela e "aromática" lembrança. E porque este dia, é de todas as mulhe-
res, em vários locais da freguesia, foram deixadas lembranças a todas as Lousenses, que en-
quanto avós, mães e filhas fazem de Lousa uma aprazível freguesia para se viver. 

Espaço Público ganha nova vida 

Projeto pensado há muito pelo Executivo da Junta de Freguesia, vai permitir a pratica de des-
porto amador em várias áreas, com o intuito de promover a prática do exercício físico saudá-
vel.  

Porque o nosso foco principal é a 

qualidade de vida das pessoas, a 

Junta de Freguesia realizou melho-

ramentos no jardim da Rua Miguel 

Torga em Cabeço de Montachique. 

Ginásio ao ar livre na 
Rua D. Dinis I em Tocadelos 

 

No dia 16’MAR 2021 iniciaram-se as obras de construção do 
Polidesportivo Descoberto no Casal do Barril em Lousa. 
 

Investimento Freguesia de Lousa 115.283,88€ 
Investimento Câmara Loures 33.816,12€ 
 

Início obra: 16.03.2021 
Conclusão: 02.07.2021 

Os resultados desta iniciativa de sucesso serão empregues na requalificação da sede dos escu-

teiros, sempre ao dispor das nossas crianças e jovens.  

Iniciada a colocação de novo pavi-
mento betuminoso em vários locais 
da Freguesia, nomeadamente, na 
Travessa Casal da Freixeira e no 
Cemitério Paroquial da Freguesia 
de Lousa.  

Construção de rampa de acesso na 
Travessa do Torneiro.  
O objetivo desta intervenção foi 
criar um acesso mais fácil e seguro, 
especialmente destinado às pesso-
as com mobilidade reduzida. 


