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2ª. Mas não, sem antes efetuarmos uma aula de “Yoga do Riso”,
que permitiu a todos os presentes disfrutar de um momento muito
animado e cheio de sorrisos. Foi também momento da foto de
grupo, que este ano teve uma particularidade “especial”, em virtude da Montiqueijo ter-se aliado à Campanha Nariz Vermelho. E
pronto, lá estávamos nós prontos para a última etapa que nos
levava de novo de regresso ao Jardim Publico, disfrutando os
participantes de belas paisagens à sua passagem. Regressados, já
se encontrava à nossa espera um delicioso “porco no espeto”,
seguido de uma tarde animada para as crianças que puderam disfrutar do insuflável e pinturas faciais. A todos que voluntaria4’JUN - Decorreu na sede do GDL o mente contribuíram para o sucesso desta iniciativa, deixamos o
jantar seguido de espetáculo de cantares nosso muito obrigada. Os fundos angariados reverteram para a
alentejanos com o Grupo “Tem Avon- construção do novo Centro de Dia do CSP São Pedro de Lousa.
do”, promovido pelo Rancho Folclórico
de Lousa, com objetivo de angariação 9’JUN - O Sr. Presidente Nélson Batista marcou presença
de fundos para a Secção.
na Festa/ Convívio de final de ano letivo da EB1/JI de Lousa, que decorreu no Jardim Publico de Lousa, com propósito de
- Verificado o mau estado de conservação em
juntar alunos e família e dizer adeus a uns, que vão iniciar uma
algumas das vitrines colocadas pelas diferentes
nova etapa e até já a outros que continuam para mais um ano na
localidades, a Junta de Freguesia realizou em
escola. Solicitado, a JF prestou apoio logístico com a cedência
10 vitrines, trabalhos de manutenção com
de mesas, cadeiras e sistema de som.
colocação de novos acrílicos e aplicação de
corticite.
- Com o final do ano letivo, acaba também mais uma etapa
promovida pela JF Lousa que consiste no acesso gratuito às
5’JUN - Face aos sucessos regis- explicações de matemática, português e inglês destinados aos
tados em edições anteriores foi alunos residentes na Freguesia do 5º ao 12º Ano. Com resultacom grande satisfação que a JF dos traduzidos em sucessos ao longo dos anos, mostra também a
Lousa em parceria com a Mon- excelente aposta que o Executivo traçou logo no início do seu
tiqueijo realizou, o 5º Passeio primeiro mandato por acreditar que é no desenvolvimento educaPedestre “A Caminho do Cen- cional, que ser formam os jovens de amanhã.
tro”. A receção aos participantes decorreu no Jardim
Publico de Lousa, logo seguido de uma aula de zumba com
Coletividades
a Instrutora Dalila Salvador que ao longo de quase 30
Próximos Eventos
minutos pôs a mexer miúdos e graúdos. Já “bem desper- 1 a 4/07 - Festa Anual S. Pedro de Lousa - Fábrica da Igreja Paroquial
tos” e de “corpo aquecido” foi dado início ao Passeio e lá São Pedro de Lousa
partimos nós para a 1ª etapa com destino à Montiqueijo. 8 a 11/07 - Festas do Clube de Futebol de Montachique
Num percurso que se estendeu por 5 km, e já bem suados 29 a 31/07 e 1/08 - Festa Anual N. Sra. do Livramento - Grupo Recreachegamos à Montiqueijo que nos aguardava com uns belos tivo do Cabeço de Montachique
miminhos, o que nos permitiu refazer da 1ª etapa, rumo à 5 a 7/08 - Festa de N. Sra. de Monte Carmo - Ponte de Lousa
1’JUN - Para as Comemorações do Dia Mundial da
Criança, o Executivo levou até
junto dos mais pequenos um
espetáculo de magia onde ao
longo de uma hora as cerca de
250 crianças dos jardins de infância e escolas básicas da nossa
bela Freguesia assistiram e participaram em alguns dos truques
deixando a todos estupefactos. No fim foram distribuídos balões
a todos os meninos.
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10’JUN - Pelo 5º ano consecutivo a JF apoiada pelo GDLousa e ACLisboa realizou na
nossa Freguesia o 5º Prémio de Ciclismo – 3º
Prémio Juvenil Junta de Freguesia de Lousa. Prova de excelência já demonstrada em
edições anteriores, este ano não foi exceção e muitas foram as equipas e seus atletas presentes na competição, contando também não só
com o apoio de familiares e amigos, mas da população que deram
ânimo e força à sua passagem. Pelas 15h teve inicio na Carrasqueira com ligação às Salemas, a 2ª Prova Aberta de Crono
Escalada realizada numa extensão de 1800 m e com subida acentuada. Prova dura permitiu demonstrar a excelente forma física dos
ciclistas que disputaram esta etapa até ao último segundo. Dois
foram os prémios arrecadados pela equipa do GD Lousa. Os lanches
distribuídos pelos atletas foram gentilmente oferecidos pela Pastelaria Chafariz.
12’JUN – Festejos Santo António. Santo
casamenteiro, é também considerado um
símbolo de reunião dos lousanenses, que
no domingo à tardinha se deslocaram para
o Jardim Público de Lousa, já decorado a
preceito, para receber mais um Arraial de
Santo António, organizado pela JF Lousa. Os ânimos estão fortes e
a sardinha está no ponto, diz quem já a provou assim como o delicioso e saboroso caldo verde, queijo e pão confecionados pelas
empresas “cá da Terra” (Montiqueijo e Padaria Pereira & Leitão).
Antes de darmos início à tradicional musica popular portuguesa, a
cargo do Sr. Luís Sebastião, estiveram presentes com uma atuação
os alunos da Escola de Música e Banda Filarmónica da Freguesia de
Lousa, para a qual a Junta ofereceu os lucros que resultaram da
atividade de exploração do bar, com a venda de bebidas e café. Café
uma oferta da Kchem e o pão uma oferta da Padaria Pereira & Leitão.

a CAPACITARE. As sessões foram dinamizadas pela Drª Carla
Marina Santos e tiveram como objetivo trabalhar as competências
pessoais de cada um, focando a empregabilidade.
17’JUN - Cedência dos sistema de som e da Freguesia a Girar
para deslocação dos utentes do CSP São Pedro de Lousa até ao
Parque Municipal do Cabeço de Montachique para realização da sua
tradicional sardinhada.
- A Sra. Secretária Helena Mendes marcou presença no Sarau
de Ginástica, que teve a sua realização na sábado, dia 18’JUN,
promovido pela Secção de Ginástica do GDL marcando o fim de
mais uma época desportiva. Cedência do sistema de som JF Lousa.
24’JUN - A contive o Sr. Presidente Nélson Batista e Sra. Secretária Helena Mendes marcaram presença na Festa Final de ano
do JI das Salemas que decorreu pelas 17h, e juntou alunos e pais
na despedida.
- A JF Lousa apoiando e ajudando as suas coletividades, nos dias
24, 25 e 26’JUN prestou apoio logístico à Festa Anual de S. João
em Carcavelos e à Festa Anual de S. João em Salemas que decorreu
no dia 25’JUN.
26’JUN - Presença do Sr. Presidente da JF Lousa, Nélson Batista, nas comemorações do 129º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures.
- No decorrer
deste mês o Executivo procedeu
a
obras
de
melhoramentos
e conservação
com a pintura dos Fontanários localizados em Carcavelos e Fontelas.

- No decorrer deste mês foram iniciados
os trabalhos de construção do Ossário
Comunitário no Cemitério de Lousa.

- Foram terminados os trabalhos
de repavimentação na Rua da
15’JUN - Decorreram no Salão Nobre da Junta de Freguesia de
Capela e na Rua
Lousa duas sessões de Team Coaching promovidas pelo Gabine- Largo da Fonte em Salemas, assim como na Rua 25 de Abril
te de Inserção Profissional (GIP) da freguesia em conjunto com em Montachique.
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