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REVITALIZAÇÃO URBANA

Câmara vai avançar com 
a Regularização Fluvial e Controlo 
de Cheias da Ribeira do Prior Velho, 
que contempla a construção 
de um novo caneiro, prevenindo 
a ocorrência de cheias na cidade 
de Sacavém. P06

Qualificação da 
cidade de Sacavém
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EDITORIAL BREVES

Aproximamo-nos de mais um aniversário do 
concelho e das Festas de Loures, que se realizam 
de 20 a 29 de julho próximos.
Sob o lema As pessoas são a nossa marca, as 
Festas de 2018 prometem ser palco de grande 
animação e destino de milhares de visitantes, 
vindos de toda a área metropolitana.
Como tem vindo a ser hábito nos últimos 
anos, preparámos para si um vasto programa 
cultural, concertos, teatro, exposições e outras 
manifestações culturais, com a presença de artistas 
de renome, que certamente será do seu agrado. 
Os agentes culturais locais também terão um papel 
destacado na programação, prova da importância 
que a Câmara Municipal atribui à capacidade 
e vitalidade do nosso movimento associativo.
Do vasto programa, destacamos os espetáculos 
dos The Gift, em São João da Talha, no dia 20, 
de Carminho, em Loures, no dia 26, ou ainda 
dos The Black Mamba, no dia 27.
Como já é tradição, entre 12 e 29 de julho 
realiza-se o Festival do Caracol Saloio, certame 
gastronómico que atrai para o concelho milhares 
de amantes desta iguaria.
E porque a vida no nosso concelho não para, 
os dias 20, 21 e 22 de julho terá lugar, na Portela, 
a iniciativa Mais perto de si. Nestes dias, 
o presidente da Câmara e todo o seu executivo 
percorrerão a freguesia numa jornada de contacto 
com a população, ouvindo os seus problemas, 
expetativas e anseios, pois só assim é possível 
melhorar o nosso trabalho e adequar a gestão 
municipal às necessidades das pessoas.

Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

Em Loures, 
as pessoas 
são a nossa 
marca

As novas tabelas contemplam diminuições nos tarifários, que entraram em vigor no 
dia 1 de julho, para jovens entre os 3 e os 12 anos de idade, pessoas portadoras de de-
ficiência, agregados familiares com cinco ou mais membros e agregados em que pelo 
menos um dos membros esteja em situação de desemprego.
As reduções de preços deverão abranger cerca de três mil utentes, constituindo uma 
poupança média anual para cada beneficiário de cerca de vinte euros.
Foram também aprovadas outras diminuições do tarifário, que entrarão em vigor no 
dia 1 de setembro, sendo a mais importante a dirigida aos jovens com idades com-
preendidas entre os 13 e os 15 anos, que passarão também a beneficiar de um des-
conto de 15% sobre os preços de referência, à semelhança do que acontece já com as 
crianças até 12 anos.

Ficha técnica
Diretor: Bernardino Soares
Redação, revisão, fotografia, grafismo e paginação: Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação 
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CÂMARA MUNICIPAL
Balanço Social 
de 2017
A Câmara Municipal de Loures apresen-
tou o Balanço Social de 2017, que faz o 
retrato dos trabalhadores do Município.
De acordo com este relatório, a Câmara 
de Loures dispõe de 2206 trabalhado-
res, vinculados da seguinte forma: 2116 
com Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado (CT-
FPTI); cinco com Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas a Termo Resolutivo 
(CTFPTR); 52 em Comissão de Serviço 
(CS); e 33 em regime de Mobilidade In-
terna (MI). Em 2017, o universo de traba-
lhadores mantém-se, à semelhança dos 
últimos anos, maioritariamente feminino 
com uma representatividade de 71,53% 
face aos 28,47% do universo masculino. 
O nível etário médio em 2017 corres-
ponde aos 49 anos, tendo um leque 
etário compreendido entre os 19 e os 
69 anos.

A Câmara Municipal de Loures já manifes-
tou, junto da administração da Caixa Ge-
ral de Depósitos (CGD) e do governo, a sua 
discordância face ao encerramento do 
balcão no Prior Velho. Em causa está o en-
cerramento da “única instituição bancária 
com agência na localidade, pelo que o seu 
encerramento irá privar os habitantes, o 
comércio local e as empresas no acesso a 
serviços bancários”, salientou o presidente 
da Câmara Municipal de Loures, Bernardi-
no Soares, no ofício enviado ao presidente 
do Conselho de Administração da CGD.     
Recorde-se que a vila do Prior Velho tem 
cerca de 7200 habitantes, dos quais 12% 
são população idosa (com mais de 65 
anos), e um número significativo de unida-
des económicas. 

PISCINAS MUNICIPAIS
GesLoures baixa preços 
das suas atividades

SERVIÇOS DE PROXIMIDADE
Câmara de Loures 
contra o encerramento 
do balcão da CGD no 
Prior Velho
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ECONOMIA
BUCELAS

Meeting discute 
agricultura 
biológica 
No âmbito da promoção do desenvolvimento rural 
no concelho de Loures, realizou-se, no dia 7 de 
maio, no Museu do Vinho e da Vinha, em Bucelas, 
o 1º Meeting Agricultura Biológica em Loures. 
Oportunidades e Sinergias. 

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Crescimento 
e inovação
Ao longo do mês de maio, a Câmara Municipal de 
Loures teve a oportunidade de conhecer a evolução 
das empresas do concelho e as suas estratégias 
futuras em termos de produção e expansão no 
mercado.

Promovido pela Câmara Munici-
pal de Loures, em parceria com a 
AGROBIO, o meeting teve como 
objetivo discutir as tendências de 
produção e do mercado, apresen-
tar as principais linhas de apoio 
financeiro, bem como abordar as 
oportunidades e sinergias que po-
dem potenciar e consolidar o clus-
ter de modo de produção biológi-
co, em Loures.
Este meeting contou com a parti-
cipação de oito produtores locais, 
que apresentaram as suas explo-

rações biológicas, com especial 
enfoque na área de produção, nos 
produtos produzidos e no aspeto 
diferenciador das suas explora-
ções, e ainda, com um painel dedi-
cado às contribuições de algumas 
entidades convidadas, as quais 
abordaram temas fulcrais na área 
da agricultura biológica.

Produção biológica 
em destaque

Reforçar a proximidade entre o 
Município e as empresas do conce-
lho é uma das missões da Câmara 
de Loures, através de visitas ao te-
cido empresarial local, ouvindo os 
empresários acerca da realidade 
dos seus negócios. 
Foi assim que, no dia 30 de maio, 
o Executivo Municipal visitou a em-
presa Daufood Portugal – conheci-
da por deter a marca Domino’s Piz-
za – com sede na zona industrial de 
Frielas. A Daufood Portugal é uma 
empresa portuguesa, com capital 
de investimento do grupo espanhol 
Cobega. A marca surge em Portu-
gal no ano de 2015, com a primei-
ra loja em Telheiras e, atualmente, 
conta já com 19 lojas próprias es-
palhadas pela região de Lisboa, 
empregando mais de 600 traba-
lhadores, 50 dos quais na sede, em 
Frielas. 
Anteriormente, a 16 de maio, foi 
a vez de o Pomar de São João 
da Talha, como é mais conhecida 
a empresa de António e Ricardo 
Paula, receber a visita da Câmara 
Municipal de Loures.  Situada na 
zona oriental do concelho, numa 
encosta sobre o rio Trancão, esta 
exploração agrícola, com cerca de 
5 hectares, produz, por ano, perto 
de 150 toneladas de maçã royal 

gala e pera rocha. Pelo facto de 
não ter capacidade de armaze-
namento e conservação, toda a 
produção, colhida manualmente, é 
vendida para empresas produto-
ras e armazenistas, sobretudo da 
zona Oeste, que depois distribuem 
pelos seus clientes.
A sede da EGEO – Tecnologia e 
Ambiente S.A., em Sacavém, tam-
bém recebeu a visita da Câmara de 
Loures, no dia 2 de maio, que ficou 
a conhecer em pormenor a ativida-
de desta empresa líder na gestão 
de resíduos em Portugal. A EGEO 
realiza, atualmente, mais de 160 
mil serviços de recolha de norte a 
sul do país e recicla cerca de 115 mil 
toneladas de resíduos industriais, 
encaminhando-os para uma nova 
vida e evitando a sua deposição 
em aterro. Tratam 100 mil tonela-
das de resíduos e evitam que 15 mil 
toneladas de fuel cheguem ao mar. 
Valorizam mais de 15 mil toneladas 
de resíduos industriais perigosos, 
evitando que 10 mil toneladas de 
óleos lubrificantes usados sejam 
queimados ou derramados, e ain-
da recuperam, anualmente, mais 
de três mil toneladas de solventes.

Visita à empresa Daufood 
Portugal
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A Câmara Municipal de Loures assinou, no dia 13 de 
junho, um protocolo de colaboração com a Chão dos 
Bichos – Associação, que tem como principal objetivo 
o controlo da população de animais errantes no 
concelho.

Neste protocolo, cuja assinatura 
decorreu no Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho, a Associação e a 
Câmara Municipal implementam 
no concelho o programa (CED) - 
Captura, Esterilização e Devolução, 
que consiste na captura, esteriliza-
ção e chipagem de felídeos silves-
tres e assilvestrados, devolvendo-
-os depois à sua colónia de origem. 
Estas colónias passarão a estar 
monitorizadas e supervisionadas 
pela Autoridade Médica Veterinária 
Municipal. O mesmo protocolo per-
mitirá ainda a existência de uma 
política sistemática de esterilização 
dos animais de companhia captu-
rados e recolhidos pelo Município e 
à guarda do Centro de Recolha Ofi-
cial (CRO).

Fomentar as adoções
A contrapartida financeira atribuí-
da pela Autarquia, no âmbito des-
te protocolo, cuja duração é de um 
ano, corresponde a 21 mil euros, 
que serão pagos em cinco tran-
ches, devendo a primeira ser paga 
a curto prazo, ficando as restantes 
condicionadas ao apuramento do 
número de ações realizadas, que 
constarão dos relatórios que a As-
sociação está obrigada a apresen-
tar trimestralmente.
Após as formalidades, o presiden-
te da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, referiu que este 
protocolo tem uma grande impor-
tância para o Município “porque vai 
permitir ter uma solução imedia-
ta para a esterilização de animais 
errantes”, mas também porque 
“permite-nos libertar espaço no 
Canil Municipal, por via da política 
de adoções que vamos, a partir de 
agora, fomentar com mais intensi-
dade”.

“Vemos este dia como sendo mui-
to importante, por ser um primeiro 
passo para uma série de coisas que 
queremos desenvolver nesta área 
e que, naturalmente, contarão com 
parcerias como esta que aqui hoje 
firmamos”, acrescentou.
Ana Sousa, presidente da Chão 
dos Bichos – Associação, salientou 
o facto de ser fundamental esta 
ideia da esterilização, “porque es-
terilizando, nascem menos animais, 
chegam menos ao Canil Municipal e 
à Associação, e esse é realmente o 
objetivo principal deste protocolo”, 
que Ana Sousa vê como um peque-
no, mas importante passo “para 
um futuro mais digno dos animais 
deste concelho”.
Além das partes envolvidas, estive-
ram também presentes na assina-
tura deste protocolo o vice-presi-
dente da Autarquia, Paulo Piteira, a 
vereadora Ivone Gonçalves e vários 
eleitos na Assembleia Municipal.

AMBIENTE

Cerimónia de assinatura 
do protocolo

PROTOCOLO ENTRE CÂMARA E CHÃO DOS BICHOS

Mais esterilização 
de animais e incentivo 
à adoção

Tratar os animais 
com dignidade
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SUSTENTABILIDADE

Loures InSS 
promove 
boas-práticas 
ambientais
O Parque Urbano de Santa Iria de Azóia (PUSIA) 
foi palco da 3ª edição da Loures InSS, feira do 
ambiente com diversas atividades de caráter 
ambiental.

PREVENÇÃO

Plano Municipal 
contra incêndios
A Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
(CMDF) de Loures apresentou, no dia 8 de junho, 
o Plano Operacional Municipal para 2018.

O Município de Loures, em parce-
ria com o Instituto Superior Técni-
co, promoveu, entre 2 e 5 de junho, 
a Loures InSS – Inovação, Socie-
dade e Sustentabilidade, que teve 
como objetivos transmitir boas-
-práticas ambientais e de cidada-
nia, bem como valorizar as poten-
cialidades ambientais do concelho 
de Loures.
A abertura da 3ª edição do Loures 
InSS foi assinalada com um conjun-
to de ações de caráter ambiental, 
com destaque para a inaugura-
ção simbólica da Rede de Oleões 
do Município de Loures, hastear 
da Bandeira Verde ECO XXI 2017, 
inauguração da peça de arte ur-
bana do artista português Bordalo 
II, e demonstração de obediência e 
agilidade de cães do Grupo Opera-
cional Cinotécnico da PSP.
A abertura oficial da feira contou 
com a participação de dezenas 
de alunos do Curso de Apoio à In-
fância e à Comunidade do IPTrans 
– Instituto Profissional de Trans-
portes, bem como de crianças e 

jovens do Agrupamento de Escu-
teiros 1243 – Bobadela e da As-
sociação Luíz Pereira Motta. O dia 
4 de junho foi dedicado às escolas 
do concelho de Loures, com a en-
trega de prémios do Programa O 
Círculo Mágico (2016/2017) e Eco-
valor (2017/2018), assim como a ex-
posição coletiva e a apresentação 
pública dos trabalhos do Progra-
ma O Círculo Mágico (2017/2018).
A 3ª edição da Loures InSS encer-
rou com um seminário, no dia 5 de 
junho, no auditório do Campus Tec-
nológico e Nuclear do Instituto Su-
perior Técnico, na Bobadela. Tendo 
como propósitos a inovação, socie-
dade e sustentabilidade, ao longo 
do dia abordaram-se assuntos re-
lacionados com a qualidade do ar, 
recursos marinhos, gestão de resí-
duos, mobilidade elétrica, eficiência 
energética, entre outros.

Peça de arte urbana 
de Bordalo II

O Plano Operacional Municipal, 
apresentado nas instalações do 
Serviço Municipal da Proteção Ci-
vil, deu a conhecer o modo como 
está organizado o Dispositivo de 
Defesa da Floresta Contra Incên-
dios no Município de Loures.
Deste modo, ficou definido que 
o período crítico vigorará de 1 de 
julho a 30 de setembro, devendo 
ser asseguradas as medidas es-
peciais de prevenção contra in-
cêndios florestais. Com este pla-
no, todas as entidades envolvidas 
nas ações de vigilância e deteção, 
primeira intervenção, combate, 
rescaldo e vigilância pós-incêndio 
ficam a conhecer previamente os 
canais de comunicação, formas 
de atuação, responsabilidades e 
competências de cada um, con-
tribuindo para uma resposta mais 
eficaz aos incêndios florestais.

Maior vigilância
Em termos de vigilância e dete-
ção, a vigilância fixa continua a ser 
assegurada pelo Posto de Vigia 
do Cabeço de Montachique que, 
entre 1 de julho e 30 de setembro, 
funcionará com três turnos de 8 
horas (24h/24H). Já a vigilância 

móvel contará com duas equipas 
de sapadores florestais, entre 1 de 
julho e 30 de setembro, divididos 
por dois turnos por dia: das 8 às 16 
horas e das 11 às 19 horas.
A primeira intervenção, o comba-
te, o rescaldo e a vigilância pós-
-incêndio serão assegurados pe-
los sete corpos de bombeiros do 
Município de Loures. As fases de 
combate a incêndios vão ser subs-
tituídas por níveis de prontidão, 
passando o dispositivo a estar 
permanente ao longo do ano, que 
é reforçado entre 15 de maio e 31 
de outubro. Assim, o “permanente 
nível I” vigora entre 1 de janeiro e 
14 de maio, o “reforçado nível II” 
entre 15 de maio e 31 de maio, o 
“reforçado nível III” entre 1 de junho 
e 30 junho e o “reforçado nível IV” 
entre 1 de julho e 30 de setembro, 
passando novamente para o “re-
forçado nível III” entre 1 de outubro 
e 15 de outubro, “reforçado nível II” 
entre 16 de outubro e 31 de outu-
bro e “permanente nível I” entre 1 
de novembro e 31 de dezembro.

Mais meios para uma resposta 
mais eficaz
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REVITALIZAÇÃO URBANA

DIMINUIR RISCOS DE CHEIAS

Qualificação 
da cidade de 
Sacavém

Foi aprovada a adjudicação da empreitada 
de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho, que contempla 
a construção de um novo caneiro, prevenindo 
a ocorrência de cheias.

O investimento global da emprei-
tada de Regularização Fluvial e 
Controlo de Cheias da Ribeira do 
Prior Velho cifra-se em 11,5 mi-
lhões de euros, suportados inte-
gralmente pela Câmara Municipal 
de Loures e por fundos comunitá-
rios. A obra contempla a constru-
ção de um novo caneiro (estrutu-
ra que drena as águas para o rio) 
na zona urbana de Sacavém, que 
substituirá o atual, bem como a 
construção de uma estação eleva-
tória na zona mais baixa, na Pra-
ça da República, que permitirá o 
bombeamento das águas pluviais, 
aumentando a capacidade de es-
coamento na zona, prevenindo a 
ocorrência de cheias.

Diminuir risco de cheias 
O objetivo é diminuir o risco e ate-
nuar as vulnerabilidades naquela 
área, alvo frequente de fenóme-
nos de cheias que causam danos 
materiais a residentes, estabele-
cimentos comerciais e indústria, e 
colocam também em risco a inte-
gridade física das pessoas.
“Trata-se de um problema que tem 
vindo a agravar-se nos últimos 
anos. Prova disso são as 17 inun-
dações que nos últimos dez anos 
ocorreram na zona baixa de Saca-
vém”, referiu o vice-presidente da 
Câmara de Loures. “Não podemos 
continuar a ignorar este assun-
to, fingindo que não temos ali um 
problema sério que afeta, não só a 
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www.cm-loures.pt

população daquela zona da cidade 
de Sacavém, mas também de toda 
a zona Oriental”, acrescentou Paulo 
Piteira.
“A candidatura foi apresentada, o 
projeto desenvolvido e esta será 
certamente uma obra de gran-
de importância para os próximos 
anos”, afirmou. “Será, aliás, a maior 
obra alguma vez lançada pela Câ-
mara de Loures em toda a sua 
existência”.
Paulo Piteira alertou, no entanto, 
para o facto de ser uma obra que 
“não estará isenta de dificuldades”, 
até porque “estamos a falar de 
quase um quilómetro de extensão, 
num eixo de circulação viária mui-
to importante da cidade, em meio 

urbano. Ainda assim, essas dificul-
dades não nos podem fazer recuar 
perante aquilo que é a oportunida-
de de resolvermos este assunto”.

Medidas mitigadoras 
de incómodos
De referir que a Câmara Municipal 
tem prevista a implementação de 
um conjunto de medidas mitiga-
doras dos incómodos resultantes 
dos trabalhos, assim como de um 
intenso plano de informação sobre 
estas medidas e sobre o decorrer 
da obra, incluindo a sua apresen-
tação pública, junto da população, 
que ocorreu no pasado dia 21 de 
junho. Foi ainda constituída uma 
comissão de acompanhamento a 

esta obra, que integrará a União 
das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, forças de segurança e so-
corro, e outras entidades locais, ou 
com intervenção, local relevantes 
para o bom desenvolvimento desta 
importante obra em Sacavém.

A qualificação da cidade de 
Sacavém é um objetivo ambicioso
De facto, o controlo das cheias é 
apenas uma das fases do plano 
de qualificação de Sacavém. A va-
lorização da cidade implica várias 
outras intervenções, entre elas, a 
requalificação da Praça da Repú-
blica, com arranjos dos passeios 
e do jardim, dando prioridade ao 
seu usufruto pelas pessoas; a ins-

talação do Serviço de Informação 
Municipal no espaço do Mercado 
de Sacavém, aproximando a Au-
tarquia dos cidadãos; a requalifi-
cação do largo 1º de Maio; a subs-
tituição da rede de abastecimento 
de água, já em curso, de modo a 
resolver os problemas frequentes 
de roturas e cortes no fornecimen-
to de água; o percurso ciclável já 
inaugurado em Sacavém, Portela e 
Moscavide, com cerca de dois qui-
lómetros de extensão; a abertura 
da Nova Frente Ribeirinha do Tejo, 
com um percurso pedonal e ciclá-
vel de acesso ao Estuário do Tejo, 
aproximando e devolvendo o rio 
aos cidadãos; e o percurso ciclável 
da várzea, entre Loures e Sacavém.

Ciclovia na Avenida 
Estado da Índia

Imagem virtual do novo atendimento 
municipal

Nova frente ribeirinha
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PELO CONCELHO

Nos dias 25 e 26 de maio, a freguesia de Lousa 
recebeu a presidência da Câmara Municipal 
com a Administração a instalar-se na localidade 
para a realização da primeira de uma série 
de iniciativas sob o lema Mais perto de si!

Foram dois dias de presença jun-
to da população e das forças vivas 
da freguesia, com um programa de 
trabalho intenso, que permitiu à 
gestão municipal aproximar-se das 
realidades locais.
O grande objetivo passou por aus-
cultar a população, visitar e tomar 
contacto direto com as situações 
a resolver, bem como promover e 
apresentar as opções municipais 
para cada local.
O primeiro dia começou com o has-
tear das bandeiras junto ao Grupo 
Desportivo de Lousa, coletividade 
da freguesia que durante os dois 
dias foi o ‘quartel general’ desta 
Presidência em Lousa.

De seguida, o Executivo Municipal 
visitou a exploração agrícola do 
produtor Jorge Esteves e efetuou 
uma deslocação à localidade de 
Casais do Forno e ao seu Grupo 
Desportivo. Ainda na parte da ma-
nhã, realizou-se uma visita à Esco-
la Básica de Lousa e decorreu um 
encontro com empresários. A parte 
da tarde teve início com uma des-
locação à empresa Tutiplast e ao 
Centro Social e Paroquial de Lousa. 
O primeiro dia da Presidência em 
Lousa terminou com o acompa-
nhamento de trabalhos de limpe-
za florestal, na Cabeça Grande, no 
âmbito da defesa contra os riscos 
de incêndio.

A PRESIDÊNCIA EM

Lousa
foi “capital” do 
concelho
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Próxima Presidência
na Portela entre 20 e 22 de julho

 
Ouvir a população e encontrar 
soluções
No dia 26 de maio, a manhã foi 
destinada a contactos com a po-
pulação, e visitas a diversas cole-
tividades e associações: Clube de 
Futebol de Montachique, Grupo 
Recreativo de Montachique, que 
está a celebrar o seu centenário, e 
União Recreativa e Social de Sale-
mas, onde decorreu um encontro 
com proprietários de terrenos ur-
banizáveis para atividades econó-
micas, em Tocadelos. 
Seguidamente, o Executivo Munici-
pal deslocou-se à Capela do Divino 
Espírito Santo e à União Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Pon-

te de Lousa. Para a última parte 
desta Presidência em Lousa ficou 
reservado o atendimento à popu-
lação, com mais de uma dezena de 
munícipes a serem recebidos pelo 
presidente da Câmara Municipal 
de Loures, Bernardino Soares, mo-
mento que antecedeu a sessão pú-
blica de encerramento desta inicia-
tiva, na qual foi feito o resumo do 
périplo de dois dias pela freguesia 
de Lousa.
A Presidência em Lousa não termi-
naria, no entanto, sem uma visita 
às futuras instalações da Junta de 
Freguesia e do Centro de Saúde de 
Lousa, um imóvel adquirido recen-
temente pela Câmara Municipal.

Lorewf uh uasd aosd
asdhbahsbd aisd Sessão de encerramento

Cerimónia do Hastear 
da Bandeira
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HABITAR
LOURES E APELAÇÃO

Requalificação 
de bairros 
municipais

A Câmara Municipal apresentou à população 
a requalificação de dois bairros municipais: 
Quinta das Sapateiras, em Loures, e Quinta da 
Fonte, na Apelação.

O projeto de requalificação do 
bairro municipal da Quinta das Sa-
pateiras, em Loures, foi apresen-
tado aos moradores numa sessão 
pública organizada pela Câmara 
de Loures, no dia 30 de maio.
A intervenção poderá ser dividida 
em três grandes áreas, sendo a 
primeira a requalificação dos pré-
dios municipais situados na Rua 
José Alfredo Dias e dos respetivos 
arranjos exteriores. As reparações 
incluem as coberturas, paredes 
exteriores e danos nas partes co-
muns (entradas, escadas e pata-
mares).  A segunda grande área de 
intervenção prende-se com os dois 
edifícios recentemente adquiridos 
pela Autarquia, no bairro. Ali, a Câ-
mara Municipal pretende instalar 
vários serviços municipais que se 
encontram dispersos e em insta-
lações alugadas por toda a cidade 
de Loures. Desta forma, garante-
-se novas vivências no bairro, esti-
mulando o comércio e promovendo 
a própria requalificação urbana de 
toda a zona.
A terceira e última parte deste 
projeto está ligada a várias outras 
intervenções de melhoramentos 
no bairro, mas, principalmente, à 

construção de uma nova via que 
virá do Hospital Beatriz Ângelo, 
passará junto à Escola Básica e 
terá continuação até ao Jardim 
Municipal Major Rosa Bastos.
Já em curso está a construção do 
novo parque infantil, um investi-
mento de cerca de 100 mil euros 
resultante de um acordo entre a 
Câmara Municipal e a Junta de 
Freguesia.

Reparação de edifícios e espaço 
público na Quinta da Fonte
O plano de intervenção neste 
complexo habitacional municipal, 
foi apresentado à população no 
dia 11 de maio. A intervenção não 
se cingirá ao edificado, abran-
gendo, também, as zonas envol-
ventes e demais espaços públicos 
do Bairro. Entre as intervenções, 
definidas no plano, contam-se a 
resolução de algumas anomalias 
existentes nas áreas comuns dos 
prédios, exteriores e interiores, 
como a remoção das coberturas, 
arranjo de fissuras ou a pintura 
das zonas degradadas. O espaço 
público também será alvo de in-
tervenções, incluindo a reparação 
de passeios e lancis.

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

Remodelação 
de condutas da 
rede de água

Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR) vão 
remodelar as condutas da rede de abastecimento 
de água em Santo António dos Cavaleiros. 

A empreitada, adjudicada pelos 
SIMAR à empresa Construbuild 
– Services Lda., representa um in-
vestimento superior a 500 mil eu-
ros e terá um prazo de execução 
previsto de um ano. 
Nesta primeira fase de substitui-
ção das condutas, os trabalhos 
compreendem cinco zonas distin-
tas: reservatório de Santo António 
dos Cavaleiros e Rua Camilo Cas-

telo Branco; avenidas Luís Mene-
zes e Condes de Avranches, ruas 
Camilo Castelo Branco e Fernando 
de Oliveira, Praceta José Bento de 
Araújo e Rotunda António Morais; 
Avenida Luís de Camões e Rua 
Guerra Junqueiro; Avenida Sal-
gado Zenha e ruas José Augusto 
Gouveia e David Mourão Ferreira; 
e ainda a Avenida Salgado Zenha 
e Rua Ary dos Santos.  
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ASSOCIATIVISMO

HOMENAGEM

Dia Municipal 
do Bombeiro

O Dia Municipal do Bombeiro foi comemorado, em 
Loures, nos dias 19 e 20 de maio, com um vasto 
conjunto de atividades, com destaque para a sessão 
pública de homenagem aos bombeiros do concelho.

A sessão pública de homenagem 
aos bombeiros do concelho de Lou-
res teve lugar na noite de 19 de maio, 
no Pavilhão da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de 
Sacavém. As insígnias, entregues 
pelo presidente e vice-presidente 
da Câmara de Loures, Bernardino 
Soares e Paulo Piteira, pelos verea-
dores Sónia Paixão, André Ventura 
e Ivone Gonçalves, e ainda pelo pre-
sidente da Assembleia Municipal de 
Loures, Ricardo Leão, tiveram como 
objetivo distinguir um bombeiro por 
cada corporação, pelo seu desem-
penho, espírito de missão, exemplo 
de excelência, sentido de profissio-
nalismo e dedicação à causa de-
monstrados em 2017. 
A sessão de homenagem aos bom-
beiros contou, ainda, com um con-
certo por parte da Banda da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões.
Mas muitas outras atividades fize-
ram parte do programa do Dia Mu-
nicipal do Bombeiro, com destaque 
para o Desfile Apeado e Motorizado, 
no dia 20 de maio, que percorreu a 

Rua da República até ao Parque 
Adão Barata, em Loures, local onde, 
na parte da manhã já haviam esta-
do em exposição os veículos e equi-
pamentos dos corpos de bombeiros 
do concelho. 
As atividades tiveram, no entanto, 
início com um seminário no auditório 
da Escola Secundária Dr. António 
Carvalho de Figueiredo, em Loures, 
subordinado ao tema Incêndios ru-
rais – Segurança no comportamen-
to do incêndio, que contou com a 
presença dos oradores Miguel Ga-
lante, engenheiro florestal, e Veróni-
ca Catarino, coordenadora do Cen-
tro de Formação Especializado em 
Incêndios Florestais na Escola Na-
cional de Bombeiros.

Bombeiros do concelho 
homenageados Seminário sobre 

incêndios rurais

Formação junto aos 
Paços do Concelho
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Gala da Educação 
homenageia agentes 
educativos

EDUCAÇÃO

A Gala da Educação esteve integrada na iniciativa Mostr’arte 
que decorreu no Pavilhão do Oriente, em Moscavide, entre 16 e 
18 de maio, e que teve como objetivo dar a conhecer os projetos 
educativos do concelho de Loures, divulgando o trabalho que 
tem vindo a ser desenvolvido ao longo do ano letivo.
A edição 2018 da Mostr’arte integrou, ainda, o espetáculo Rita 
e a Floresta dos Legumes, um projeto pedagógico de promoção 
de uma alimentação e estilos de vida saudáveis, dirigido 
a crianças da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico. O projeto contempla temas musicados pela cantora e 
compositora Rita Redshoes, bem como uma peça de teatro.
A Semana da Educação só ficou completa com a 3ª edição do 
Encontro de Universidades da Terceira Idade de Loures – UTIL 
2018, que juntou um total de quase 200 estudantes seniores 
no Pavilhão do Oriente. 

Mostra de projetos escolares

SEMANA DA EDUCAÇÃO

A Semana da Educação culminou, no dia 18 de maio, 
com uma gala no Pavilhão Oriente, em Moscavide, 
que distinguiu e homenageou os projetos realizados 
pela comunidade educativa do concelho de Loures.

Bernardino Soares, presidente da 
Câmara de Loures, e Maria Euge-
nia Coelho, vereadora com o pelou-
ro da Educação, entregaram os ga-
lardões a todos os agrupamentos 
de escolas, escola não agrupada, 
IPTRANS, instituições particulares 
de solidariedade social e associa-
ções de pais do concelho, numa 
noite de festa que teve como obje-
tivo celebrar a Educação.
“Esta gala acontece no final de 
uma semana em que se demons-
trou a grande vitalidade da educa-
ção e do ensino no nosso concelho”, 
começou por dizer Bernardino Soa-
res. “A comunidade tem na educa-
ção e no ensino um dos seus prin-
cipais fatores de desenvolvimento”, 
afirmou. “E para que tudo funcione 

bem, são necessárias boas infraes-
truturas e bons equipamentos. A 
Câmara continuará, por isso, a in-
vestir nas infraestruturas escolares 
da sua responsabilidade para que 
estas sejam cada vez melhores, 
dando prioridade àquelas que nes-
te momento têm mais dificuldades”.
A Gala da Educação 2018 abriu 
com a peça de teatro A Cidade 
dos Pássaros, levada à cena pe-
los alunos de Oficina de Expressão 
Dramática da Escola Secundária 
de Camarate. A cerimónia foi ain-
da abrilhantada com um desfile de 
moda, por parte do Agrupamen-
to de Escolas Nº 1 de Loures, que 
pretendeu dar a conhecer o pro-
jeto Eco Têxtil, e pela atuação do 
Conservatório D’Artes de Loures.

Espetáculo 
Rita e a Floresta de Legumes
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O concelho de Loures recebeu, pela primeira 
vez, a Mostra Internacional de Artes para o 
Pequeno Público, que apresentou um conjunto de 
espetáculos de teatro e artes performativas. 

Uma coorganização da Câmara 
Municipal de Loures e do Teatro 
Extremo – promotor de Sementes 
– 23ª Mostra Internacional de Ar-
tes para o Pequeno Público –, que 
promoveu um conjunto de espetá-
culos descentralizados. 
A primeira apresentação decorreu 
no Museu de Cerâmica de Saca-
vém, a 18 de maio, integrada nas 
comemorações do Dia Internacio-
nal dos Museus, com a Companhia 
Taleguinho, de Coimbra, a exibir a 
peça Costurar cantigas e histórias, 
para 120 alunos do ensino bási-
co do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro, de Sacavém. No 
dia 29, foi a vez da Escola Básica 
do Alto da Eira, em Santa Iria de 

Azóia, receber o espetáculo da 
Companhia La Bella Tour, de Es-
panha, tendo, no dia 30, os alunos 
do Agrupamento de Escolas João 
Villaret assistido à performance 
da Companhia Tanxarina (Espa-
nha), no Grupo União Lebrense, 
em A-das-Lebres. 
A encerrar a Mostra, no dia 31 de 
maio, esteve a Companhia La Bella 
Tour, apresentando um espetácu-
lo de artes performativas para o 
público em geral, no Parque Adão 
Barata, em Loures. 

MOSTRA INTERNACIONAL

Artes para o 
pequeno público

Espetáculo para os mais novos

EDIÇÃO Nº 3

Revista Educação 
em Loures

A Câmara Municipal de Loures 
lançou, no dia 14 de maio, o tercei-
ro número da revista Educação em 
Loures, publicação da Autarquia 
dirigida à comunidade escolar.
Nesta edição faz tema de capa 
os Modelos de Educação para o 
futuro, uma temática transversal 
a toda a publicação, com diver-

A Câmara Municipal de Loures lançou, no dia 14 
de maio, o terceiro número da revista Educação 
em Loures, publicação da Autarquia dirigida  
à comunidade escolar.

sos artigos assinados, notícias, 
reportagens e entrevista. Com 
periodicidade semestral, esta re-
vista está orientada para toda a 
comunidade escolar, tendo entre 
os seus objetivos, contribuir na re-
flexão para a construção de uma 
escola pública de qualidade, de-
mocrática e inclusiva.

Para assinalar o Dia Mundial da Criança, a Câmara 
Municipal de Loures promoveu, nos dias 1 e 2 de 
junho, um conjunto de atividades dedicadas aos 
mais novos. 

Jogos no jardim da Quinta do Con-
ventinho, pinturas faciais, oficinas de 
reciclagem de materiais, de pintura 
e de brinquedos em cartão, e mui-
tas outras atividades dinamizadas 
nos três museus municipais – Museu 
Municipal de Loures, Museu de Cerâ-
mica de Sacavém e Museu do Vinho 
e da Vinha (Bucelas). 

No dia 1 de junho, o destaque foi 
para uma sessão de partilha de 
memórias, experiências e histórias 
sobre brincadeiras e brinquedos de 
hoje e de antigamente, que decorreu 
no Museu Municipal de Loures e con-
tou com a participação de alunos do 
1º ciclo do ensino básico das escolas 
de Loures. 

NOS MUSEUS DE LOURES

Dia Mundial 
da Criança
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DESPORTO

Mais de duas centenas de ginastas participaram, 
no dia de 2 de junho, na 9ª Gala do Clube 
GimnoFrielas, que decorreu no Pavilhão Paz 
e Amizade, em Loures.

Ginástica acrobática e dança fo-
ram as modalidades apresen-
tadas neste sarau gímnico, que 
juntou centenas de pessoas no 
Pavilhão Paz e Amizade, para as-
sistir ao encerramento das ativi-
dades desenvolvidas ao longo da 
época desportiva 2017/2018.
Na ocasião, o vice-presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
disse que “é um enorme privilé-
gio poder assistir ao sarau que 
nos apresentaram aqui e que é a 
prova da excelência deste clube”. 
Paulo Piteira salientou, ainda, o 
apoio dos pais e dos dirigentes do 
GimnoFrielas, entre eles a presi-

dente da direção Lurdes Gouveia 
e o treinador Mauro Policarpo, 
que “levam a ‘bom porto’ o traba-
lho deste clube”. Presentes nesta 
gala estiveram também as presi-
dentes da Junta de Freguesia de 
Loures e da União das Freguesias 
de Santo António dos Cavaleiros 
e Frielas, Orlanda Rodrigues e 
Glória Trindade.

Cerca de uma centena de seniores do concelho 
reuniram-se, no dia 5 de junho, no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, para mais 
um convívio das coletividades que integram 
o Programa Municipal Desporto Sénior. 

O dia teve início com uma cami-
nhada pelo parque, seguido de 
um piquenique na zona de meren-
das. No final do almoço, como for-
ma de assinalar o encerramento 
da época desportiva 2017/2018, 
os representantes da Autarquia 
entregaram camisolas a todos os 
participantes.
Organizado pela Câmara Munici-
pal de Loures, este convívio con-
tou com a presença de alunos das 
nove classes do Desporto Sénior: 
Academia Recreativa e Musical de 
Sacavém, Associação Desportiva 
Bobadelense, Associação de Mo-

radores da Portela, Atlético Clube 
de Moscavide, Casa do Povo de 
Bucelas, Centro Cultural e Social 
de Santo António dos Cavaleiros, 
Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures, Grupo Re-
creativo Apelaçonense e Socie-
dade Recreativa e Musical 1º de 
Agosto Santa Iriense.

MONTACHIQUE

Convívio do 
desporto sénior

Pavilhão Paz e Amizade encheu 
para ver ginastas

Atletas seniores 
em ação

SARAU

Gala do 
GimnoFrielas
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Leituras, imagens e sons do 25 de Abril foi o tema 
do debate que decorreu, no dia 23 de abril, na 
Escola Secundária de Camarate, no âmbito da 
iniciativa Loures, um Conc(s)elho para a leitura.

Assinalar o Dia Mundial do Livro, 
comemorado a 23 de abril, foi o 
objetivo do debate Leituras, ima-
gens e sons do 25 de Abril que 
juntou, na Escola Secundária de 
Camarate, personalidades como 
Bernardino Soares, presidente 
da Câmara de Loures, o músi-
co Pedro Branco, o ator João de 
Carvalho e o cartoonista António 
Antunes.
A sessão serviu ainda de pretex-
to para abordar a Revolução do 
25 de Abril, que comemorou 44 
anos. “O Dia do Livro é tão pró-
ximo do 25 de Abril, que é uma 
grande felicidade podermos co-
memorá-los em conjunto”, disse 
Bernardino Soares. “Uma das coi-
sas mais importantes que o 25 de 
Abril nos trouxe foi a liberdade de 
podermos escrever, publicar e ler 
o que muito bem entendermos, e 
de cada um poder fazer as suas 
escolhas nessa matéria”.
António Antunes deu a conhe-
cer aos alunos um pouco do seu 
percurso profissional. O cartoo-
nista publicou os seus primeiros 
cartoons no diário lisboeta “Re-
pública”, em março de 1974. No 
final do mesmo ano, ingressou no 
semanário Expresso onde conti-

nua a publicar as suas obras. As 
suas crónicas, em forma de dese-
nho “sem texto”, apenas “com um 
título para direcionar as pessoas 
para leitura do cartoon”, como 
António Antunes fez questão de 
referir, “têm de ser claras e fáceis 
de perceber”. O ator João de Car-
valho enriqueceu o debate com 
a interpretação do poema Poeta 
Castrado, Não!, de Ary dos San-
tos, aproveitando, ainda, para 
fazer um elogio ao livro: “Um li-
vro nunca perde a bateria. É um 
computador permanente. Por 
mais que seja lido, encontramos 
sempre algo de novo. Um livro é o 
nosso melhor amigo”, afirmou.
E como o debate também se fez 
de sons, Pedro Branco (filho de 
José Mário Branco), cantautor, 
com várias influências de autores 
de referência, como Zeca Afonso 
ou Fausto, encerrou o encontro 
ao som da sua guitarra. Trova 
do Vento que Passa, Vampiros, 
A Morte Saiu à Rua e Eu Vim de 
Longe, foram algumas das mú-
sicas de intervenção ouvidas na 
Escola Secundária de Camarate.

CAMARATE

Dia Mundial 
do Livro

No âmbito do Novo Regulamento Municipal 
de Apoio ao Associativismo, a Câmara Municipal 
de Loures aprovou a atribuição de apoios 
ao movimento associativo no valor de 
336 mil euros.

Os Acordos de Colaboração e 
Contratos-Programa a que res-
peitam estes apoios foram assi-
nados, no dia 23 de junho, com os 
agentes do movimento associati-
vo, numa cerimónia que decorreu 
na Casa do Adro, em Loures. 
Depois do presidente da Câmara 
Municipal de Loures, Bernardino 

Soares, ter criticado os que dizem 
existir “um excessivo investimen-
to na cultura”, o vice-presidente, 
Paulo Piteira, recordou a evolução 
do volume de transferências para 
o movimento associativo, que este 
ano ultrapassa os 300 mil euros, 
“algo que não tem paralelo em 
todo o país”. 

ASSINADOS ACORDOS

Apoio ao 
Associativismo

CULTURA

Sessão na Escola Secundária 
de Camarate

NOVA PUBLICAÇÃO

Plurais, revista 
cultural

A nova publicação da Câmara Mu-
nicipal de Loures é constituída por 
uma grelha de seis rúbricas, onde 
poderá encontrar artigos, entrevis-
tas, opiniões de personalidades da 
vida cultural e, ainda, descobrir o 
património local e ficar a conhecer a 
agenda bimestral cultural. 

O lançamento da nova 
revista cultural Plurais 
decorreu, no dia 23 de 
junho, na Casa do Adro.
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Entre 23 de junho e 1 de julho, mais 
de uma centena de artistas inter-
vieram por diversos locais do con-
celho de Loures, para mostrar à 
população o que é a arte pública. 
Levar a arte pública a todo o con-
celho de Loures foi um dos gran-
des objetivos desta terceira edição 
do Loures Arte Pública (LAP), que 
apostou forte em novos circuitos 
por diversos locais do Município.
Ao longo dos nove dias desta edi-
ção do LAP, os participantes cria-
ram obras, que se juntam às 330 
já existentes por todo o concelho. 
Vindos da Alemanha, Argentina, 
Austrália, Bélgica, Brasil, Bulgária, 
El Salvador, Equador, Espanha, Es-
tados Unidos, França, Grécia, Itália, 
México, Polónia, Portugal, Repúbli-
ca Checa, Roménia, Rússia, Suíça e 
Uruguai, foram 21 as nacionalida-
des dos artistas que deram asas à 
imaginação e embelezaram o con-

CULTURA

celho de Loures com as suas obras.
A seleção dos artistas foi efetuada 
através de um rigoroso processo 
de seleção, tendo havido mais de 
400 intenções de participação, não 
tendo sido definida, como é hábito 
no LAP, qualquer temática para 
que os artistas tenham liberdade 
artística absoluta.
O primeiro dia de trabalhos termi-
nou com um jantar entre os artistas 
e a organização do LAP. A Câmara 
Municipal de Loures, organizadora 
desta iniciativa, proporcionou alo-
jamento, alimentação e todos os 
materiais necessários para a exe-
cução dos trabalhos dos artistas.

EDIÇÃO 2018

Loures Arte 
Pública

Mais de cem artistas participaram 
nesta edição

O Centro Cultural e Social de Santo António dos 
Cavaleiros foi o palco escolhido para a realização 
do espetáculo 25 de Abril, Sempre!, promovido 
pela Câmara Municipal de Loures no âmbito da 
iniciativa Loures Teatro – a Teia.

Levado à cena pela Companhia 
Teatral Embaixada do Conheci-
mento, 25 de Abril, Sempre! recor-
da os factos que levaram o país a 
ter um regime ditatorial, o Estado 
Novo, os movimentos antirregime, 
os protagonistas e os episódios 
mais marcantes da época. 
Uma viagem pelos acontecimen-
tos históricos que marcaram o 
país, trazidos ao palco por per-
sonagens populares e militares, 
numa peça de teatro com uma 

grande componente histórica, pe-
dagógica, contemporânea, e até 
interativa.
Loures Teatro – a Teia é uma ini-
ciativa da Câmara Municipal de 
Loures que se carateriza por pro-
porcionar à população um conjun-
to de espetáculos descentraliza-
dos por todo o concelho.

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

Loures 
Teatro – a Teia

Decorreu, entre 23 de junho e 1 de julho, a terceira 
edição do Loures Arte Pública, iniciativa que contou 
com a participação de mais de uma centena de 
artistas, na criação de novas obras de arte pública 
por todo o concelho.

Teatro no Centro Cultural e Social 
de Santo António dos Cavaleiros
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Música em Si Maior

Nos dias 4, 5 e 6 maio a música barroca esteve 
em destaque com a realização de três concertos 
integrados na temporada 2018 do Música em SI 
Maior, iniciativa da Câmara Municipal de Loures. 

O Ciclo teve início na Igreja Ma-
triz de Unhos, com um concerto 
do Coríntio Ensemble, um trio de 
trompas naturais, composto por 
Gilbert Camí, cofundador deste 
ensemble, Bernardo Silva e Bru-
no Rafael, que interpretou música 
antiga, com instrumentos da épo-
ca, com um repertório de música 
de câmara da era clássica e ro-
mântica.
No dia seguinte foi a vez da Igreja 
de Santo Antão do Tojal acolher o 
Bando de Surunyo, um ensemble 
português especializado na inter-
pretação de temas dos séculos 
XVI e XVII, que se apresentou com 

um repertório dedicado ao amor 
e à devoção, com músicas que se 
cantavam em Portugal, Espanha e 
Itália durante o renascimento e as 
primeiras décadas do barroco.
O último concerto deste ciclo de 
música barroca – Violoncelo Bar-
roco e Cravo – aconteceu na Igreja 
Matriz de Sacavém, interpretado 
pelos violoncelistas Filipe Quares-
ma e Paulo Gaio Lima, e a cravista 
Flávia Almeida Castro.

LOURES

Ciclo de 
Música Barroca

Josias Chaveiro e os π&F venceram o Festival de 
Música Moderna 2018, organizado pela Câmara 
Municipal de Loures.

Os vencedores terão a oportuni-
dade de realizar um concerto, dia 
28 de julho, no âmbito das Festas 
de Loures, no Palco Jovem.
Em segundo lugar classificou-se 
o grupo Titan Shift e na terceira 
posição, a formação La Gardère. A 
final, que se realizou no dia 9 de 
junho, no Parque Adão Barata, em 
Loures, contou ainda com a atua-
ção das bandas Lions Like Zebra, 
Ground Control e Kit.
“Foi uma noite dedicada à cultura 
e que evidenciou o trabalho das 
chamadas bandas de garagem. 
O Município de Loures tem pro-
curado dar visibilidade aos jovens 
talentos em iniciativas específicas. 

Existe muito talento escondido, em 
diversas áreas, que necessita ser 
mostrado e estas bandas fizeram-
-no. Que esta iniciativa constitua 
um incentivo para continuarem a 
trabalhar, até porque nós vamos 
continuar a apoiar o vosso traba-
lho e empenho”, enalteceu o vice-
-presidente da Autarquia, Paulo 
Piteira.
A este evento bianual concorrem 
projetos coletivos ou individuais, a 
nível nacional, que ainda não te-
nham sido alvo de contrato disco-
gráfico. Os prémios são atribuídos 
pela originalidade, qualidade de 
execução, interpretação e compo-
sição.

JOVENS

Festival de 
Música Moderna

Vice-presidente da Câmara entrega 
prémio aos vencedores

Banda vencedora da 
edição 2018

As pessoas são a nossa marca
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AGENDA
20 a 22 julho
São João da Talha
Junto ao Pavilhão José Gouveia

20 julho (sexta-feira)
18:00 | Feira da Ladra 
22:00 | The Gift

21 julho (sábado)
14:00 | Torneio de Xadrez Festas 
de Loures 
18:00 | Feira da Ladra  
18:00 | › Grupo de Danças 
e Cantares do Catujal  
› Desfile da Fanfarra da 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Camarate  
› Banda Filarmónica da Freguesia 
de Lousa 
› Orquestra Ligeira da Sociedade 
Recreativa e Musical 
1º de Agosto Santa Iriense 
› Orquestra Ligeira da Academia 
Sons e Harmonia 
› Grupo de Concertinas 
Os Desafinados - Catujal 
› Grupo Coral da Liga dos Amigos 
da Mina de São Domingos
22:30 | Apagão – Companhia 
Artelier? 

22 julho (domingo)
18:00 | Feira da Ladra   
20:00 | Titan Shift
2º lugar no Festival 
de Música Moderna 
de Loures 
21:00 | La Gardère
3º lugar no Festival 
de Música Moderna 
de Loures 
22:30 | Beatbombers 
(IDA World Champions) 

26 a 29 julho
Loures
26 julho (quinta-feira)
9:00 | Paços do Concelho
Cerimónia do Hastear 
da Bandeira 
20:30 | Salão Nobre 
dos Paços do Concelho
Inauguração da exposição Venham 
mais 5 
Patente até 3 agosto
“As pessoas são a nossa marca” 
é o mote para reconhecer os jovens 
valores que fizeram o seu percurso 
escolar em Loures e singraram no 
mundo profissional
21:00 | Paços do Concelho
Atribuição de Condecorações 
Municipais 
22:30 | Palco Loures 
Carminho

27 julho (sexta-feira)
19:00 | Cineteatro 
de Loures 
Cara a Cara – Espetáculo que 
resulta da Oficina de Movimento 
e Voz, de Margarida Mestre com 
alunos da Escola Básica da 
Apelação 
Animação de Rua
Durante o horário das Festas
20:00 | Gypsy Jazz –  Miss 
Manouche
21:00 | Carripana – Laboratório de 
Artes e Media do Algarve (LAMA)
› Entre Pedras e Flores - Dança de 
Rua - Catarina Keil e Roni Szabo
› Coro e Fanfarra Kimbanguista – 
Igreja Kimbanguista
› Rafa Girafa – Companhia 
Artelier?
› Mimo’s Dixie Band
21:45 | Palco Jovem 
Mano Burraz 
22:00 | Palco Mundos 
Agora Muda Tudo
Maria João
Nuno Côrte-real 
& José Luís Peixoto
Ensemble Darcos
23:00 | Palco Jovem
The Black Mamba
23:30 | Palco Mundos 
Caruma

28 julho (sábado)
14:00 | Junto aos Paços 
do Concelho
Torneio de Xadrez Festas 
de Loures
19:00 | Cineteatro 
de Loures 
Cara a Cara – Espetáculo que 
resulta da Oficina de Movimento 
e Voz, de Margarida Mestre com 
alunos da Escola Básica da 
Apelação 
20:00 | Junto aos Bombeiros 
de Fanhões
Caminhada Festas de Loures
Animação de Rua
Durante o horário 
das Festas 
20:30 | As Bodas – Companha 
da Esquina
› Spontaneous Art – Atelier SER
› 3G – Projetos de Intervenção 
Artística (PIA)
› Artes Circenses – Gato Ruim
› One Man Band – Encerrado 
para obras
21:00 | Palco Jovem
Josias Chaveiro e os π&F Banda 
vencedora do Festival de Música 
Moderna de Loures

21:30 | Palco Mundos
Vozes d’Africa
Calú Moreira (Cabo Verde) 
Liliana Almeida (Angola)
Nilsa Brown (Moçambique)
22:00 | Palco Jovem
Voodoo Marmalade
23:00 | Palco Mundos 
Serva La Bari 
23:30 | Palco Jovem
DJ Marfox 

29 julho (domingo)
17:00 | Jardim Major Rosa Bastos
Feira Saloia com produtores 
agrícolas e grupos etnográficos
18:00 | Palco Mundos
Rancho de Folclore e Etnografia 
“Os Ceifeiros da Bemposta”
18:30 | Palco Mundos
Rancho Folclórico 
do Grupo Desportivo 
de Lousa
Animação de Rua
Durante o horário 
das Festas 
19:00 | Entomologie. Et Toi? – 
Isaurel Cie de Cirque Dansé
19:30 › Fado no Pé – Silvana Peres 
› Dança Angolana – Juventude 
Angola em Portugal
› Dança Indiana – Templo de Shiva 
20:30 | Palco Jovem
Patuska (MC Zambujal) 
21:00 | Palco Jovem
Big Up - Reggae  
21:30 | Palco Mundos
Fado de Longe convida Ana 
Lains  
22:30 | Palco Loures
Resistência

A decorrer
Festival do Caracol Saloio
e Feira de Artesanato
12 a 29 julho
Loures
17:00 › 24:00 | Junto ao Pavilhão 
Paz e Amizade

Grande Prémio de Ciclismo 
das Festas de Loures
15 julho
Loures
15:00 | Partida em Lousa 
e chegada aos Paços 
do Concelho 

2ª Corrida “Festas de 
Loures 2018”
22 julho
9:30 | Partida e chegada ao 
Parque Adão Barata

Concurso de Montras
23 a 31 julho
Loures › Camarate › Moscavide

Feira de Rua
26 e 27 julho
21:30 › 00:30
28 e 29 julho
19:00 › 00:30
Rua da República

Jogos do Movimento 
Associativo
29 julho
16:00 | Piscinas de Loures
Gesloures

Exposição Municipal
Praça da Liberdade 
(Durante o horário 
das Festas)

Espaço Ambiente
Jardim Major Rosa Bastos
(Durante o horário das Festas)   
› Campanha de sensibilização: 
Conheça os novos oleões do 
Município. 
A ‘Olina’ espera por si. 
› Pinturas faciais
› Insuflável
› Cama elástica 

Gastronomia do Mundo
Jardim Major Rosa Bastos
(Durante o horário das Festas)
› Gastronomia típica 
de Angola, Cabo Verde 
e Brasil
Secretariado Diocesano de Lisboa 
da Obra Pastoral dos Ciganos – 
Centro Verdine
› Gastronomia típica da Índia
Associação de Solidariedade 
Templo de Shiva
› Gastronomia típica de São Tomé 
e Príncipe
Associação Torre Amiga 
› Gastronomia típica da 
comunidade cigana
AMUA – Associação de Moradores 
Unidos da Apelação

Gastronomia portuguesa
ARPI do Pinheiro de Loures
AMSAC - Associação 
de Moradores de Santo António 
dos Cavaleiros
CURPI São João da Talha - 
Comissão de Reformados 
Pensionistas e Idosos SJT
Doces, cafés e capilés
Centro Social e Paroquial de Lousa
Associação Luiz Pereira Motta
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Saiba mais em 
www.cm-loures.ptAGENDA

A Presidência na

Portela
20 | 21 | 22 | JULHO | 2018

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

Programa
20 de julho

9:00 Hastear da Bandeira do Município. 
Instalação da sede do concelho na Associação de Moradores da Portela

10:00 Visita à Escola Básica da Portela. Contacto com a comunidade escolar
11:15 Visita à Escola Básica Gaspar Correia. Contacto com a comunidade escolar

14:00 Visita aos principais pontos de desenvolvimento urbanístico 
em curso na Portela

 
21 de julho

10:00 Visita ao Bairro da Quinta da Vitória
11:30 Visita à Urbanização do Cristo Rei

14:30 Visita à Piscina Municipal
15:30 Reunião com representantes da Associação de Moradores da Portela

17:00 Presidente e vereadores em atendimentos com a população
21:00 Sessão pública/debate sobre a Portela, com o tema 

“Portela, qualidade e sustentabilidade”
 

22 de julho
9:00 Contacto com a população no Centro Comercial da Portela

10:00 Encontro com os comerciantes do Centro Comercial da Portela



GIFT
THE

SÃO JOÃO DA TALHA
JUNTO AO PAVILHÃO 
JOSÉ GOUVEIA

20JULHO
22:00

LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

26 JULHO
22:30

LOURES
JARDIM MAJOR ROSA BASTOS

27 JULHO
22:00

CARMINHO

MARIA JOÃO
NUNO CÔRTE-REAL 
& JOSÉ LUÍS PEIXOTO
ENSEMBLE DARCOS

AGORA MUDA
TUDO

LOURES
LARGO 4 DE OUTUBRO

27 JULHO
23:00

LOURES
LARGO 4 DE OUTUBRO

28JULHO
22:00

LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

29JULHO
22:30

THE BLACK
MAMBA

MARMALADE
VOODOO

RESISTÊNCIA

ENTRADA LIVRE

MÚSICA
EXPOSIÇÕES
DESPORTO
TEATRO
ANIMAÇÃO DE RUA

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures

Apoios:Patrocinador
oficial:

Patrocinador:


