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Abertas as inscrições para a nova turma de RVCC com equivalência ao 9º/12º ano a 
iniciar em Setembro de 2021. 

 

Para mais informações entre em contato com o GIP de Lousa através do email 
gip.jflousa@gmail.com |964 226 107.  



 

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 

Mensagem de Esperança e Solidariedade Arte Urbana em Lousa 

Protocolo FFMS | ANAFRE 

No âmbito do Protocolo de Cooperação entre a Funda-
ção Francisco Manuel dos Santos (FFMS) e a ANAFRE, 
com o objetivo de enriquecer o espólio literário da Sala 
de Leitura da JF de Lousa, o Executivo manifestou inte-
resse em receber, a titulo gratuito, variadas publicações.  
Faça-nos uma visita. Requisite um Livro! 

Acesso a melhores habitações - Projeto CM Loures 

Este magnifico trabalho pode ser apreciado entre a Rua 25 de Abril e a Rua Padre Luís 

Francisco Germano, em Lousa. 

 

A arte urbana é hoje uma das imagens de marca de Loures.  
A Galeria de Arte Pública tem à sua disposição mais de meia centena de obras de street 
art, espalhadas um pouco por todo o concelho de Loures. 
 
No âmbito de parceria estabelecida entre o Município de Loures e a Freguesia de Lousa, foi 
possível  a realização de uma obra que reflete a identidade, a cultura e a vivência do terri-
tório de Lousa, criada por dois jovens artistas C’Marie e Egripto, para os quais deixamos o 
nosso especial agradecimento. 

Ao abrigo do Projeto "48 horas de voluntariado", os lobitos do 
Agrupamento 1401 São Pedro de Lousa entregaram a sua mensa-
gem de esperança e de solidariedade ao Sr. Presidente Nélson 
Batista. 
Esta mensagem encontra-se exposta na Junta de Freguesia de 
Lousa para todos os fregueses que a queiram visualizar. 

No âmbito da Estratégia Local de Habitação de Loures – Compo-
nente 1.º Direito, a Câmara Municipal de Loures vai dar início ao 
processo de recenseamento dos proprietários beneficiários diretos 
com o objetivo promover soluções habitacionais para pessoas que 
vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de 
capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habi-
tação adequada. 

Foram realizadas obras de conservação na localidade das Fontelas, 
com a pintura dos vários pontões, por forma a dar uma maior visi-
bilidade aos mesmos e assim prevenir acidentes rodoviários. 

Segurança Rodoviária 


