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- No dia 8’Mai no Palácio do Correio-Mor em Loures ao som da
Orquestra de Sopro e Cordas da
Sociedade Recreativa e Cultural
de Pinteus teve inicio a II Cerimónia de Entronização da recém
criada, Confraria do Queijo Fresco
da Região Saloia, cujo seu principal objetivo é a promoção e divulgação do queijo fresco como parte integrante do património gastronómico da região saloia. A cerimónia contou com a presença das Confrarias que apadrinharam o projeto, nomeadamente a do Arinto de
Bucelas e a da Marmelada de Odivelas, de confrades
entronizados na I cerimónia entre eles o Sr. Presidente da
JF lousa Nélson Batista, assim como os novos entronizados que com enorme agrado acederam ao convite,
entre eles o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia
de Lousa, Francisco Ribeiro, e o Sr. José Maria Lourenço,
Presidente da Associação Luiz Pereira Motta.

que somente foi possível com o contributo dos funcionários e membros do Executivo da Junta de Freguesia; pelo
excelente profissionalismo dos atletas e sua equipas; do
Departamento do Desporto Cultura e do Departamento
Ambiente e Transportes Municipais da CM Loures; BVLoures; GNR Bucelas e por fim mas não menos importante
aqui deixamos também um especial agradecimento às
empresas que fazem jus ao nome da prova (Rota do
Queijo) - Tété e Montiqueijo, que gentilmente ofereceram os queijos aos atletas participantes e também à
Padaria Pereira & Leitão (Montachique) com a oferta do
pão. Não fossem estes dois dos produtos produzidos na
bela Freguesia de Lousa.

- 8’Mai - Face aos sucessos
demonstrados em edições
anteriores, pelo quinto ano
consecutivo realizou-se na nossa Freguesia a “5 Corrida Rota

Concelho de Loures, como
forma de mostrar o reconhecimento pelo trabalho dos
homens e das mulheres que compõem as corporações
do concelho, bem como divulgar as suas atividades.
Entre inúmeros convidados o Sr. Nélson Batista e o Sr.
Francisco Ribeiro, marcaram presença em representação da Junta e Assembleia de Freguesia de Lousa,
como forma de expressarem e enaltecerem o respeito
pelo trabalho dos bombeiros na comunidade.

- Nos dias 21 e 22’Mai foi assinalado pela CM Loures o Dia
Municipal do Bombeiro, com
realização pelas 21h no dia 21
da Sessão Pública de Homenagem aos Bombeiros do

do Queijo”. Prova pontuável
inserida no 32º Troféu Corrida
das Coletividades (CM Loures) contou com mais de uma
centena e meia de atletas distribuídos por diferentes
categorias, que ao longo de 8,100
Coletividades
metros competiram ao mais alto
Próximos Eventos
nível, pondo à prova as suas habili04/06 - Jantar da Feira Saloia - Rancho Folclórico do GDL
dades e esforços, não ditasse o tra05/06 - 5º Passeio Pedestre “A Caminho do Centro” - JF Lousa
çado do percurso, praticamente,
10/06 - 5º Prémio Ciclismo/ 3º Prémio de Escolas - JF Lousa/GDLousa
todo ele realizado em terra batida e
11/06 - 39º Aniversário Clube Futebol Montachique
de níveis acentuadas. Prova promo12/06 - Festejos Santo António - JF Lousa
vida pela JF Lousa, cabe-nos antes
24 a 26/06 - Festa Anual S. João Batista - ARCarcavelos Lousa
de mais realçar que é com enorme
25 a 26/06 - Festa Anual S. João Batista - URSSalemas
orgulho que anunciamos uma vez
01 a 04/07 - Festa Anual S. Pedro de Lousa - Fábrica da Igreja Paroquial
mais o sucesso alcançado este ano,
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- Contando com quase um
século de existência, mais
concretamente 98 anos, o dia
22’Mai foi palco para a realização da comemoração do
aniversário de uma das coleti-

Cerimónia contou ainda com a presença de S. Exa o
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo e de S. Exa a Secretária de Estado
da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia
Antunes.

vidades mais emblemáticas e históricas da Freguesia. - Como uma aposta do Executivo da Junta de FreguePresentes estiveram amigos e sócios num almoço cheio sia em trazer à memória, através da sua recuperação
de animação com o fantástico acompanhamento musical da Escola de Musica e Banda Filarmónica da Freguesia de Lousa e de Fernando Jorge. A Sra. Helena
Mendes, Secretária do Executivo esteve presente em
representação da JF Lousa a qual num gesto simbólico
e por forma a assinalar mais uma passagem deixou ficar
uma pequena lembrança. Em representação da CM
Loures marcou presença o Dr. Alfredo Santos.
e conservação alguns espaços emblemáticos da nossa
- No decorrer deste mês foram Freguesia foi realizado ao longo do mês obras de
realizadas obras de recupera- remodelação dos Lavadouros do Torneiro, que durante
ção do leito do rio junto ao muitos anos serviram às gentes daquela localidade.
Jardim Público, tornando-o
- Por solicitação da Junta de Freguesia, o SIMAR - Serviassim um local mais agradável
a quem por ali passe. No ços Municipalizados de Águas e Resíduos Loudecorrer deste mês foram realizadas obras de recupe- res|Odivelas procedeu a obras de melhoramento e
ração do leito do rio junto ao Jardim Público, tornando- requalificação ao nível da repavimentação na Rua Principal sito na localidade de Casais de Monte Gordo.
o assim um local mais agradável a quem por ali passe.
- O almoço para angariação de fundos da Capela de
Casais do Forno teve lugar no dia 15’Mai pelas 13:00h
no qual estiveram presentes mais de uma centena de
convidados, para degustar um belo guisado de favas e
um saboroso entrecosto no forno. A convite a Secretária do Executivo, a Sra. Helena Mendes marcou presença.
- A convite endereçado pela Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures, o Sr. Presidente Nélson Batista marcou presença na Cerimónia de Apresentação “Ética Desportiva para Todos”, que decorreu
no dia 25´Mai pelas 11h no Quartel dos BV Loures. A

- Cedência do Data-Show nos dias 1´Mai para o almoço convívio que decorreu no CF Montachique e do sistema de som no dia 14´Mai para a noite de Fados realizada pelo CSP São Pedro de Lousa, cujos fundos reverteram a favor da construção do novo Centro de Dia
daquela instituição.
Utilização da Lavadora P19 nos dias 2, 16 e 30’Mai para
lavagem dos pavimentos no Torneiro, Caminho das
Lapas, Casal do Barril e Bairro de Tocadelos.
Utilização do Corta-Canas nos dias 9, 10 e 11´Mai para
limpeza de bermas e passeios nas Fontelas, Casais de
Monte Gordo, Fontainhas e Casal das Lapas.
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