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SERVIÇOS PÚBLICOS

A promoção da saúde é uma 
das prioridades de intervenção 
da Câmara Municipal de Loures, 
e, por essa razão, a Autarquia tem 
desenvolvido esforços junto das 
entidades competentes para dotar 
o Município de equipamentos de 
saúde adequados às necessidades 
da população. P08|09

Retrato 
da saúde 
no concelho
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EDITORIAL BREVES 

Aproxima-se a entrada em vigor dos novos 
preços nos passes sociais. A Câmara Municipal 
de Loures participou, de forma decisiva, numa 
das maiores conquistas da população, há muito 
reivindicada, que é o passe intermodal único 
em toda a Área Metropolitana de Lisboa, com 
preços entre 30 e 40 euros. 
Esta medida significará um investimento, 
pelo Município, de dois milhões e meio de euros 
por ano, valor muito significativo do nosso 
orçamento, mas que decidimos assumir, pelo 
que vai representar na redução dos custos 
de transporte de milhares de famílias do nosso 
concelho. 
Estamos a trabalhar igualmente na melhoria 
da rede rodoviária e a exigir do Governo 
a concretização da extensão do Metropolitano 
para o nosso concelho. Esperamos que estas 
medidas sejam um incentivo para uma maior 
utilização dos transportes públicos, com ganhos 
económicos, sociais e ambientais.
Neste início de ano damos continuidade 
à politica de proximidade e participação, 
nomeadamente com a iniciativa Mais perto 
de si!, indo ao encontro dos nossos munícipes 
e do território em que habitam, estudam 
e trabalham, gerando mais conhecimento 
e melhores decisões na gestão municipal.

Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

Importantes 
avanços. 
Continuar 
o trabalho!
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A Câmara Municipal de Loures aprovou, 
em Reunião de Câmara, a não assunção, 
no ano de 2019, das novas competências 
previstas na Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto, que determina a transferência de 
competências para as autarquias locais e 
para as entidades intermunicipais.
Recorde-se que já em setembro de 2018 
o Município de Loures havia manifesta-
do a necessidade de se proceder a uma 

EM 2019
Loures rejeita novas competências 

A Loures Parque assinou um Acordo de 
Empresa com o STAL – Sindicato Nacio-
nal dos Trabalhadores da Administração 
Local e Regional, Empresas Públicas, 
Concessionárias e Afins, com vista à sal-
vaguarda dos direitos e interesses dos 
trabalhadores da Empresa Municipal de 
Estacionamento de Loures.
O presente acordo assenta na garan-
tia de melhores condições laborais para 
os trabalhadores da empresa municipal 
que, a partir de 2019, auferirão um acrés-
cimo salarial resultante da aplicação das 
regras definidas na nova tabela de gru-
pos profissionais e salarial, para além da 
melhoria das condições de trabalho.

Loures Parque
Novo Acordo de Empresa 

correta avaliação e preparação da rece-
ção das novas competências, ao longo 
do ano de 2019, bem como de se conhe-
cer e analisar em detalhe os decretos-lei 
setoriais e os contratos de prestação de 
serviços a serem transferidos, de modo a 
que se possa proceder à preparação dos 
serviços municipais para acomodar as 
novas funções, e avaliar a correspondên-
cia  dos fluxos financeiros.

Abriu, em dezembro último, o maior cen-
tro de acolhimento para refugiados do 

REFUGIADOS
Novo centro de acolhimento 

país. Está localizado no concelho de Lou-
res e tem capacidade para 90 pessoas.
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EDUCAÇÃO E COESÃO SOCIAL

O projeto DançArte está a decorrer, neste ano letivo, 
nas escolas da rede pública do concelho de Loures.

“No âmbito do programa Educação 
com Arte, o Município promoveu, 
no ano transato, sessões de dança 
criativa em IPSS e, este ano, no 3.º 
ano do primeiro ciclo do ensino bási-
co contando com a participação de 
900 alunos”, disse o vereador para a 
área da Educação, Gonçalo Caroço, 
no Centro Escolar Quinta das Mós, 
em Camarate, no dia 7 de fevereiro.
O DançArte procura, através da 
sensibilização para a dança criativa, 
estimular as crianças para uma di-
ferente forma de expressão na rela-
ção com o corpo, com o movimento, 
com o espaço e com o meio que as 
rodeia.

Estão inscritas 36 escolas, distribu-
ídas pelos agrupamentos de São 
João da Talha, José Afonso e 4 de 
Outubro (Loures), Eduardo Gagei-
ro (Sacavém), Portela e Moscavide, 
Maria Keil (Apelação), Camarate e 
Santa Iria de Azóia.

DANÇA CRIATIVA

DançArte nas 
escolas do 
ensino básico

A Câmara Municipal tem vindo a proceder à mudança 
do mobiliário de várias escolas do concelho.

No que toca a refeitórios escolares, 
foram já abrangidas as escolas bá-
sicas Nº 1 e Nº 3 da Bobadela, Alto 
da Eira, Nº 5 de Santa Iria de Azoia, 
Vale Figueira, Unhos, Jardim de 
Infância da Apelação, Nº 4 de Ca-
marate, Fetais, Jardim de Infância 
da Quinta de São José, Sacavém, 
Jardim de Infância dos Terraços 
da Ponte, Dr. Catela Gomes em 
Moscavide, Montemor, Jardim de 
Infância de Salemas, Bemposta, 
A-das-Lebres, Zambujal e San-
to António dos Cavaleiros. No que 
respeita a mobiliário de salas de 
aula, foram renovadas as seguintes 
escolas básicas, num total de 33 
salas: Bobadela, Bartolomeu Dias 
em Sacavém, Jardim de Infância 
Quinta de São José, em Sacavém, 
Montemor, Infantado e Unidade de 

Ensino Estruturado da Escola Bási-
ca da Bobadela e Unidade de Apoio 
à Multideficiência da Escola Básica 
de Unhos). O novo mobiliário insta-
lado nos equipamentos escolares 
resultou de um investimento mu-
nicipal de cerca de 100 mil euros. 
Em 2019, além de mais mobiliário 
para escolas, o Município vai igual-
mente intervir nas seguintes áreas: 
renovação de mobiliário escolar 
para os refeitórios e salas de aula 
(valor estimado de 100 mil euros); 
renovação de estores em edifícios 
escolares (valor estimado de cinco 
mil euros); renovação de equipa-
mento hoteleiro para as cozinhas 
escolares (valor estimado de 40 mil 
euros); e renovação de aquecimen-
tos em edifícios escolares (valor es-
timado de 20 mil euros).

RENOVAÇÃO

Escolas recebem 
novo mobiliário

A Câmara Municipal de Loures assinalou, em 
dezembro, a Semana da Inclusão, através da 
iniciativa LRS Integra – Todos fazem parte!. 
O objetivo foi consciencializar para o 
reconhecimento da diferença enquanto valor 
e sensibilizar a comunidade para os direitos 
das pessoas com deficiência.

Entre as diversas iniciativas, des-
taque para um jantar às escuras, 
realizado no Refeitório Municipal de 
Loures, para várias atividades no 
Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, e para o Seminário Na-
cional Emprego para Todos. 
O Seminário, promovido pela Câ-
mara em parceria com o Instituto 
Nacional para a Reabilitação, teve 
como principais objetivos refletir 
sobre a implementação nacional da 
Convenção dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência das Nações 
Unidas. Em discussão esteve o 
combate à discriminação, conscien-
cialização para as capacidades de 
trabalho das pessoas com defici-
ência, face às novas realidades do 
mundo do trabalho e do emprego, 
análise das experiências bem-su-
cedidas e identificação dos desafios 
futuros na integração profissional 
de pessoas com deficiência no mer-
cado laboral.
A sessão de abertura ficou marca-
da pela intervenção de Bernardino 
Soares, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Loures, que começou por 

referir que “para uma vida e uma in-
tegração plena é indispensável que 
se garantam condições de acesso 
ao emprego”. O autarca fez ques-
tão de elencar uma série de medi-
das levadas a cabo pela Autarquia 
na área social, “seja na questão 
da melhoria das acessibilidades, 
em particular aos edifícios públi-
cos”, frisando que “está a terminar 
a intervenção em todos os edifícios 
municipais da cidade de Loures, que 
estavam carentes de adaptação 
para as necessidades das pessoas 
com deficiência e com dificuldades 
de mobilidade”.
Presente esteve também o Ministro 
do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social. Para Vieira da Silva é 
importante “que as políticas promo-
toras de integração no trabalho e as 
políticas promotoras de outro tipo 
de ações no campo da proteção so-
cial não sejam contraditórias”.

TODOS FAZEM PARTE

Semana da 
Inclusão

Várias iniciativas chamaram à atenção 
para a questão da inclusão
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Todos os meses há vinhos 
para provar

ECONOMIA
VINHO E GASTRONOMIA

Bucelas à Prova

O primeiro Bucelas à Prova de 
2019 realizou-se no dia 5 de janei-
ro, e trouxe até ao Museu do Vinho 
e da Vinha uma prova de vinhos 
do Monte do Roseiral, bem como 
uma degustação de produtos ve-
gan.
A iniciativa terá continuidade com 
mais provas de vinho, concertos, 
poesia, teatro, conversas, degus-
tações e apresentação de pro-
dutos endógenos, estreando-se 

Com o início do novo ano, a iniciativa, agora 
designada Bucelas à Prova, terá continuidade com 
mais provas de vinho e atividades complementares.

noutros equipamentos do Municí-
pio de Loures, como o Museu Mu-
nicipal de Loures, Museu de Ce-
râmica de Sacavém e Biblioteca 
Municipal José Saramago.
Para participar nesta iniciativa 
mensal basta confirmar a pre-
sença até à quinta-feira anterior 
à visita, através do número 211 
151 404 ou pelo correio eletrónico 
dei@cm-loures.pt. Consulte a pro-
gramação em www.cm-loures.pt.

REGIÃO SALOIA

Conferência 
debate 
importância dos 
produtos locais

Sabor Saloio foi o tema da confe-
rência para a valorização da gas-
tronomia e produtos locais, orga-
nizada pela A2S com o apoio da 
Câmara Municipal de Loures, e 
que contou com um leque variado 
de especialistas, que debateram 
questões como a importância da 
certificação e qualificação dos pro-
dutos locais, as tendências de con-
sumo de produtos agroalimentares, 

A A2S – Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Região Saloia promoveu, no dia 29 
de novembro, uma conferência sobre gastronomia 
e produtos locais, que teve lugar na Quinta das 
Carrafouchas, em Santo Antão do Tojal.

a diferenciação da marca “saloia”, 
as estratégias de valorização dos 
produtos locais, e onde diversos 
oradores apresentaram, ainda, ca-
sos de sucesso.
A conferência teve como objetivo 
contribuir para identificar diferen-
tes oportunidades e estratégias 
de valorização dos produtos locais, 
enquanto elementos culturais iden-
titários de uma região. 

TURISMO

Novo hotel na 
Portela

A nova unidade hoteleira da ca-
deia francesa B&B Hotels, a pri-
meira de raiz a ser construída em 
Portugal, apresenta-se como um 
Bed and Breakfast de três estre-
las, com capacidade para 188 
quartos.
A primeira pedra do futuro B&B 
Hotel Lisbon Airport foi lançada 
no dia 8 de janeiro, sendo este 
um projeto com um valor de obra 
de 7,8 milhões de euros, o que re-
presenta um investimento global 
de 15 milhões de euros. O Gru-
po Casais será a empresa res-
ponsável pela construção desta 

Foi lançada, no início do ano, a primeira pedra daquela 
que será a segunda unidade hoteleira do Grupo 
B&B Hotels em Portugal, que irá ocupar anteriores 
instalações industriais, localizadas na Portela.

unidade hoteleira, cujo projeto 
conta com a assinatura do arqui-
teto Fernando Rocha, da URBIS, e 
uma previsão de 16 meses para a 
sua execução.
Para o presidente da Câmara de 
Loures, Bernardino Soares, este 
projeto hoteleiro “representa um 
importante investimento para o 
Município, numa área que que-
remos potenciar: o turismo”. O 
autarca referiu também que o 
projeto do novo hotel se insere na 
valorização económica e urbanís-
tica daquela área do concelho de 
Loures”.
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AMBIENTE Saiba mais em 
www.cm-loures.pt

O Município de Loures foi distinguido com a 
Bandeira Verde ECOXXI, atribuída pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE), tendo atingindo, 
este ano, a sua melhor prestação, com um índice 
global superior a 80% de sustentabilidade local.

O programa ECOXXI visa identifi-
car e reconhecer as boas-práticas 
de sustentabilidade dos municí-
pios, através da avaliação de 21 
indicadores, traduzidos em ações 
e políticas de implementação, em 
torno de temas chave como: Edu-
cação Ambiental para o Desenvol-
vimento Sustentável; Sociedade 
Civil; Instituições; Conservação da 
Natureza; Ar; Água; Energia; Resí-
duos; Mobilidade; Ruído; Agricul-
tura; Turismo e Ordenamento do 
Território.
A atribuição da Bandeira Verde 
ECOXXI expressa o compromisso 
assumido pelos municípios para 
com os munícipes, no que respeita 
ao trabalho de sustentabilidade 
nas áreas ambiental, económica e 
social, dando ainda especial aten-

ção à importância da educação 
neste percurso.
Na edição de 2018, foram galar-
doados com a Bandeira Verde 47 
municípios, destacando-se, neste 
conjunto, as sete autarquias mais 
sustentáveis, nas quais se inclui 
Loures, que obtiveram um índice 
ECOXXI igual ou superior a 80%: 
Águeda, Alfândega da Fé, Guima-
rães, Loulé, Loures, Lousã e Pom-
bal.
A qualidade do desempenho do 
Município de Loures atingiu, este 
ano, a sua melhor prestação, rela-
tivamente ao índice obtido em edi-
ções anteriores (2009 – entre 50 
e 55%; 2013 – 50%; 2016 – entre 
60 e 70% e 2017 – entre 71 e 80%), 
conseguindo uma pontuação de 
80,1%.

RECONHECIMENTO 

Bandeira Verde 
ECOXXI

Já foram plantadas, simbolicamente, as primeiras 
árvores no local onde se irá situar o futuro Parque 
do Planalto do Catujal.

Foram plantadas, a 22 de no-
vembro, 18 árvores autóctones 
da floresta portuguesa, entre 
amieiros, carvalhos cerquinhos 
e cerejeiras bravas. Quando es-
tiver concluído, prevê-se que o 
parque, com uma área de 2,30 
hectares, venha a ter cerca de 
190 árvores de espécies autóc-
tones. Estima-se que o valor do 
investimento neste projeto ron-
de os 200 mil euros.
O parque vai contar com diver-
sos elementos dedicados à mú-
sica, um espaço infantil e juve-
nil baseado na mesma matéria, 
bem como de um anfiteatro ao 
ar livre. Um circuito de manu-
tenção, um espaço de lazer para 

idosos e zonas de estadia são 
outras das valências deste pro-
jeto, que prevê, também, um lo-
cal de recreio para cães. 

CATUJAL

Parque do
Planalto

O Município de Loures apresentou cinco 
candidaturas ao programa Lisboa 2020, no âmbito 
da eficiência energética.

Tratam-se de projetos que visam a 
implementação de medidas de efi-
ciência energética em infraestrutu-
ras e equipamentos que estão sob 
a gestão direta da Autarquia.
Para o efeito, foram seleciona-
dos três edifícios – o Pavilhão Paz 
e Amizade, em Loures, a Escola 
Básica nº 3 de Sacavém e o edifí-
cio do Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de 
Loures –, vários troços de estrada 
e o Parque Adão Barata, em Lou-
res, para renovação da iluminação 
pública.
As três intervenções ao nível do 
edificado, que representam um 
investimento superior a seiscentos 

mil euros, vão contemplar o isola-
mento das coberturas, a substitui-
ção de envidraçados, de sistemas 
de climatização e de iluminação 
interior, mas também a integração 
de energia solar térmica e a insta-
lação de painéis fotovoltaicos para 
autoconsumo.
No que diz respeito à iluminação 
pública, será instalada iluminação 
LED, preparada para a teleges-
tão e com regulação de fluxo, em 
diversos troços de estrada em Sa-
cavém, Santo António dos Cavalei-
ros, Infantado e junto ao Hospital 
Beatriz Ângelo, num investimento 
superior a novecentos e cinquenta 
mil euros.

PORTUGAL 2020

Eficiência 
energética

Boas-práticas 
de sustentabilidade
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ASSOCIATIVISMO

A Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Bucelas (AHBVB) inaugurou, 
no dia 8 de dezembro, as obras de ampliação 
e remodelação do quartel.

O investimento no espaço do parque 
de veículos foi de cerca de trezentos 
e setenta e cinco mil euros, na sua 
maioria suportado através de uma 
candidatura ao programa Portugal 
2020, e também financiado em ses-
senta mil euros pela Autarquia.
Relativamente às infraestruturas no 
quartel, a fase inicial de requalifica-
ção envolveu trinta mil euros, a zona 
envolvente ao parque de viaturas 
teve um custo de sessenta mil euros 
e o Núcleo Museológico representou 
vinte e seis mil euros.
Trata-se da “concretização plena de 
um sonho com décadas, que corres-
ponde à melhoria das condições de 
prestação de socorro”, destacou o 
presidente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino Soares, adian-
tando que, em 2019, será “reforçada 
a verba para o programa de apoio 
ao voluntariado nos bombeiros”.
À semelhança do que acontece 
no concelho de Loures, “é neces-
sário reforçar os estatutos sociais 
dos bombeiros com medidas que 

contribuam para a sua autonomia. 
Aguardamos, por parte da Adminis-
tração Central, uma lei de financia-
mento das associações que lhes dê 
clareza e transparência, assim como 
certeza dos apoios com que podem 
beneficiar”, aludiu o presidente do 
Município.
A corporação de Bucelas, empe-
nhada na reparação de algumas 
viaturas, conta com um veículo novo 
de operações específicas para o 
transporte de equipamentos de 
emergência em salvamento e de-
sencarceramento. Em 2019, “va-
mos iniciar um processo de diálogo 
para criar um quadro de apoio à 
aquisição de viaturas, que responda 
às necessidades das associações”, 
anunciou Bernardino Soares.
No decorrer da sessão solene, foram 
homenageados oito elementos da 
AHBVB com a Medalha de Altruísmo 
e agraciado, com o Crachá de Ouro, 
pelo sentido de responsabilidade e 
cumprimento do dever, o chefe Joa-
quim Manuel Ferreira Cardoso.

BOMBEIROS DE BUCELAS 

Obras de 
ampliação 
e remodelação 
do quartel 

A Câmara Municipal de Loures aprovou, em Reunião 
de Câmara, o Regulamento Municipal de Apoio às 
Instituições Sociais (RMAIS) e a revisão do Regulamento 
Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA).

A proposta referente ao RMAIS 
vai dotar o Município de um ins-
trumento que reúne os termos e 
condições, através dos quais as 
instituições se podem candidatar 
a diversos apoios. O novo regula-
mento define os critérios utilizados 
na atribuição de apoios de nature-
za financeira, material e logística às 
diversas entidades e organismos 
com fins de interesse público muni-
cipal, nomeadamente associações 
sem fins lucrativos, instituições de 
solidariedade social ou outras que 
exerçam a sua atividade na área 
social.
A concessão de apoios às insti-
tuições que, não tendo sede no 
concelho, desenvolvam ações de 
reconhecido interesse para os 
munícipes há pelo menos um ano; 
comparticipação anual fixa, a atri-
buir a todas as instituições, no va-
lor de mil euros; atribuição de apoio 
financeiro à comparticipação na 
despesa realizada não só com a 
aquisição de viaturas ligeiras, mas 
também de viaturas pesadas de 
passageiros; e comparticipação 
financeira do Município de 25 por 
cento do valor da despesa rea-

lizada pela instituição, em obras 
de construção e de adaptação de 
imóveis, não podendo ultrapassar 
o limite máximo de 100 mil euros, 
salvo exceções devidamente fun-
damentadas, são algumas das li-
nhas orientadoras do novo RMAIS. 

Apoio ao Associativismo
Aprovada foi também a proposta 
relativa à revisão do RMAA, a vigo-
rar desde 2015, após um período 
de quatro anos de suspensão.
A revisão surge no sentido de obter 
um regulamento, o mais ajustado 
possível à realidade da dinâmica 
associativa do concelho, com ajus-
tamentos que irão contribuir para 
a qualificação de uma rede de re-
cursos locais que responda às atu-
ais necessidades dos munícipes, 
assente nos princípios da equida-
de, transparência, rigor e imparcia-
lidade. De destacar a ampla parti-
cipação do movimento associativo 
concelhio na elaboração do pre-
sente Regulamento, bem como da 
Associação das Coletividades do 
Concelho de Loures e dos conse-
lhos municipais do Associativismo 
e da Juventude.

TRANSPARÊNCIA 

Apoios a 
instituições 
sociais e ao 
associativismo

Mais condições para 
o socorro das populações
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EM FOCO

O Município recebeu, a 29 de novembro, o primeiro 
seminário da Rede Municipal de Intervenção na 
Violência Doméstica de Loures (RMIVDL).

Organizado pela Câmara Muni-
cipal de Loures, o encontro teve 
como objetivo abordar a proble-
mática da violência doméstica no 
seu todo, desde a prevenção à co-
municação.
A violência é já considerada um 
crime-público, que assume várias 
formas e tipos – física, psicológi-
ca, económica, sexual, isolamento 
social e perseguição/stalking –. 
Loures tem uma rede que apoia 

vítimas de violência doméstica e 
de género, tendo em funciona-
mento, desde 2010, o Espaço Vida 
– Centro de Atendimento à Vítima 
do Concelho de Loures, em arti-
culação com diferentes parceiros 
locais, nomeadamente: Polícia 
de Segurança Pública, Guarda 
Nacional Republicana, Ministé-
rio Público – Secção Criminal do 
Tribunal de Loures, Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de 

DA PREVENÇÃO À COMUNICAÇÃO

Loures, Agrupamento de Centros 
de Saúde Loures-Odivelas, Dire-
ção Geral de Reinserção e Ser-
viços Prisionais, Instituto de Se-
gurança Social, Hospital Beatriz 
Ângelo, Ordem dos Advogados 
(Delegação de Loures) e Contrato 
Local de Segurança de Loures.

Fenómeno preocupante
O presidente da Câmara Munici-
pal de Loures marcou presença na 
sessão de abertura do seminário, 
salientando que a violência do-
méstica “é um fenómeno que pre-
ocupa cada vez mais a sociedade 
portuguesa e que, felizmente, saiu 
de um semianonimato que há al-
guns anos pairava sobre ele. Isso 
faz com que as medidas tomadas, 
para fazer face à consciencializa-
ção das pessoas perante este fe-
nómeno, sejam superiores e com 
resultados positivos”.
Bernardino Soares sublinhou a di-
mensão que a problemática da vio-
lência doméstica tem vindo a assu-
mir nos últimos tempos, pois está 
a transmitir-se para as gerações 
mais novas, “é um fenómeno que 
não tende a extinguir-se pelo de-
saparecimento das gerações mais 
velhas e isso significa que teremos 
ainda muitos anos de necessidade 
de combate a este crime-público, 
um combate que é prioritário pela 
sua importância social”. A sessão 

de abertura contou igualmente 
com a participação da secretá-
ria de Estado para a Cidadania 
e Igualdade, Rosa Monteiro, que 
lembrou que “este é um problema, 
um crime, que temos de lembrar e 
combater todos os dias na nossa 
intervenção setorial. Em 2017, as 
forças de segurança registaram 
mais de 26 500 ocorrências, onde 
a esmagadora maioria das víti-
mas foram mulheres, tendo sido 
afetadas quatro mil crianças, ví-
timas diretas destas situações de 
agressão e de violência”.

A violência é já 
considerada um 
crime-público, que 
assume várias formas 
e tipos – física, 
psicológica, económica, 
sexual, isolamento 
social e perseguição/
stalking.

Loures debate problemática 
da violência doméstica

Larga maioria das vítimas 
são mulheres
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A promoção da saúde é uma das prioridades 
de intervenção da Câmara Municipal de Loures, 
e, apesar de subsistirem dificuldades de 
acessibilidade aos serviços de saúde do concelho, 
a Autarquia tem desenvolvido esforços junto 
das entidades competentes para dotar 
o Município de equipamentos de saúde adequados 
às necessidades da população.

A Câmara Municipal de Loures reu-
niu, no passado mês de dezembro, 
com o Ministério da Saúde e com 
os responsáveis da Administração 
Regional de Saúde Lisboa e Vale 
do Tejo (ARSLVT), com o objetivo 
de concretizar a construção de três 
novos equipamentos de saúde, bem 
como a abertura do Centro de Saú-
de de Lousa em novas instalações 
e a reabertura de um equipamento 
na Bobadela.
As Unidades de Saúde de Santo 
Antão do Tojal e de Santa Iria de 
Azóia, que funcionam em edifícios 
que não são vocacionados para o 
efeito, nomeadamente em prédios 
de habitação, são as que necessi-
tam de resolução mais urgente.
No que a Santo Antão do Tojal diz 
respeito, a Câmara de Loures já 
indicou um terreno municipal à AR-
SLVT, na urbanização da Quinta do 

Aqueduto, para a construção de um 
novo equipamento de saúde que irá 
dar resposta às necessidades da 
população de Santo Antão, São Ju-
lião do Tojal e Fanhões.  
A Autarquia demonstrou-se tam-
bém disponível para a execução 
do projeto, construção de acessos 
e espaços exteriores, bem como do 
lançamento e fiscalização da em-
preitada de construção. A ARSLVT 
terá, ainda, de enviar o programa 
funcional do equipamento para 
preparação do contrato-programa 
e execução do projeto. O Ministério 
da Saúde assegurará o pagamento 
do valor da construção.

Centro de Saúde de Santa 
Iria avança em 2019
Já em curso está o processo de im-
plantação do novo equipamento em 
Santa Iria de Azóia, que irá dar res-

posta a 20 591 utentes. A Câmara 
Municipal, executou o projeto, as-
sim como realizará a construção de 
acessos e espaços exteriores, bem 
como do lançamento e fiscalização 
da empreitada de construção.  O 
Ministério da Saúde assegurará o 
pagamento do valor da construção. 
Prevê-se o início da obra para o se-
gundo semestre de 2019, no Bairro 
Terra de Frades, num terreno dispo-
nibilizado pelo Município há vários 
anos.
Um dos centros de saúde que tam-
bém possui grandes dificuldades de 
acessibilidade quer no seu interior, 
quer no exterior, é o atual equipa-
mento de saúde de Unhos/Apela-
ção. A construção de um equipa-
mento de saúde no Catujal, viria 
resolver os constrangimentos iden-
tificados, tendo a Autarquia dispo-
nibilizado, há largos anos, um terre-
no para o efeito. 
Mais a norte do concelho, o equi-
pamento de saúde de Lousa apre-
senta grandes constrangimentos de 
acessibilidade no seu interior. Por 
essa razão, a Câmara Municipal de 
Loures adquiriu um edifício na fre-
guesia com o objetivo de acolher a 
unidade de saúde. O contrato de 
utilização está preparado, estan-
do a ARSLVT e o Agrupamento de 
Centros de Saúde Loures-Odivelas 
a preparar a mudança das antigas 
instalações para o novo edifício ce-
dido pelo Município.
Já o encerramento da Unida-
de da Bobadela representa outro 
dos constrangimentos para a po-
pulação que, desde 2012, tem de 
deslocar-se a São João da Talha. 
No entanto, o Ministério da Saúde 
aceitou a possibilidade da reaber-
tura da unidade de saúde, face às 
necessidades objetivas dos utentes 
da Bobadela.
Na freguesia de Camarate, conti-
nua a verificar-se a urgente cons-
trução de uma unidade de saúde 
na freguesia, tendo em conta que 
continuam a haver grandes cons-
trangimentos no acesso à respos-
ta, atualmente localizada no Centro 

de Saúde de Sacavém. Já o equi-
pamento de saúde de Bucelas tem 
condições de acessibilidade e o es-
tado do edifício é razoável, neces-
sitando, no entanto, de reforço do 
pessoal médico. 

Indicadores de saúde
O acesso à saúde é um direito fun-
damental dos cidadãos e surge 
como um dos principais indicadores 
do desenvolvimento social.  O Hos-
pital Beatriz Ângelo, localizado na 
freguesia de Loures desde 2012, 
serve os concelhos de Loures, Mafra, 
Odivelas e Sobral de Monte Agraço, 
contando, ainda, o concelho de Lou-
res com uma rede de centros de saú-
de e equipamentos de diagnóstico, 
quer públicos, quer privados. Cerca 
de cinco dezenas de farmácias com-
pletam a rede de apoio à saúde no 
concelho. Conheça estes dados mais 
ao pormenor.

Hospital Beatriz Ângelo
Desde 2012 existe um hospital públi-
co no concelho de Loures, o Hospital 
Beatriz Ângelo, que abrange o ter-
ritório compreendido pelas uniões 
das freguesias de Camarate, Unhos 
e Apelação; Santo António dos Ca-
valeiros e Frielas; Santo Antão e São 
Julião do Tojal e pelas freguesias de 
Loures, Lousa, Fanhões e Bucelas.
As restantes freguesias do concelho 
de Loures são referenciadas para o 
Centro Hospitalar de Lisboa Central. 
Para além do concelho de Loures, 

LOURES

Retrato da 
saúde no concelho

Hospital Beatriz Ângelo

O acesso à saúde 
é um direito 
fundamental dos 
cidadãos e surge 
como um dos 
principais indicadores 
do desenvolvimento 
social. 
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este hospital abrange igualmente 
residentes nos concelhos de Odive-
las, Mafra e Sobral de Monte Agraço. 
No total, acede ao Hospital Beatriz 
Ângelo uma população de cerca de 
278 000 pessoas. 
O Hospital dispõe de 424 camas 
de internamento, 44 gabinetes de 
consulta externa, oito salas de blo-
co operatório, cinco salas de parto, 
três salas de cesarianas, 64 postos 
em hospital de dia e urgência médica 
geral de pediatria e de ginecologia-
-obstetrícia. Possui ainda um total 
de 1 437 trabalhadores, entre enfer-
meiros, auxiliares de ação médica, 
médicos, serviços administrativos e 
técnicos de saúde

Cuidados de saúde primários
A rede de unidades de saúde do 
Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) de Loures-Odivelas é cons-
tituída por oito Centros de Saúde: 
Loures; Santo António dos Cavalei-
ros; Bucelas; Santo Antão do Tojal; 
Lousa; Sacavém; Moscavide; Santa 
Iria de Azóia.
Nestes Centros de Saúde funcionam 
dez Unidades de Saúde Familiar 
(USF), duas Unidades de Cuidados 
de Saúde Partilhados (UCSP), duas 
Unidades de Cuidados Continuados 
(UCC), uma Unidade de Saúde Públi-
ca (USP) e uma Unidade de Recur-
sos Assistenciais Partilhados (URAP), 
onde se incluem médicos, enfermei-
ros, técnicos de serviço social, psi-
cólogos, higienistas orais, dentistas, 
fisioterapeutas e outros técnicos de 
saúde. O Agrupamento de Centros 
de Saúde dispõe, também, de um 
Centro de Atendimento e Tratamen-
tos Urgentes (CATUS).
Em 31 de dezembro de 2012 es-
tavam inscritos no ACES, 225 467 
utentes. Atualmente são 238 19.   
No entanto, verificou-se um aumen-
to muito acentuado dos utentes sem 
médico de família que passaram de 
29 129, em 2012, para 54 459, em 
2019.

Serviços de saúde privados
No concelho de Loures, ao nível dos 

serviços de saúde privados existem 
farmácias, clínicas de diagnóstico, 
clínicas de atendimento médico e 
enfermagem, um hospital privado 
– Hospital do Mar – e uma Unidade 
de Cuidados Continuados Integra-
dos, de média e longa duração – 
Casa de Santa Maria - Associação 
de Apoio a Profissionais do Hospital 
de Santa Maria.
O Hospital do Mar localiza-se na 
Bobadela, faz parte da Rede de 
Cuidados Continuados Integrados 
e possui as áreas de neuroreabili-
tação vocacionada para as demên-
cias, para a reabilitação e convales-
cença, bem como uma unidade de 
cuidados paliativos. Este hospital 
tem capacidade de resposta de 90 
a 120 camas, prestando cuidados 
de saúde permanentes a 30 uten-
tes.
A Casa de Santa Maria localiza-se 
em Camarate e possui Residência 
para Idosos (77 camas), Centro de 
Dia, Cuidados Continuados Integra-
dos de média (40 camas) e longa 
duração (36 camas), reabilitação, 
atendimento e ambulatório, des-
tinados aos profissionais dos Hos-
pitais de Santa Maria e Pulido Va-
lente, da Faculdade de Medicina de 
Lisboa e da Escola Superior de En-
fermagem de Calouste Gulbenkian, 
bem como aos respetivos cônjuges 
e familiares.

Farmácias
No concelho de Loures existem 50 
farmácias distribuídas da seguin-
te forma: Bucelas (1); Fanhões (1); 
Loures (11); Lousa (1); Santo Antão e 
São Julião do Tojal (2); Santo Antó-
nio dos Cavaleiros e Frielas (5); Ca-
marate, Unhos e Apelação (6); San-
ta Iria de Azóia, São João da Talha 
e Bobadela (9); Sacavém e Prior 
Velho (6); Moscavide e Portela (8).
No respeitante ao número de farmá-
cias por 1 000 habitantes no conce-
lho de Loures (0,2), verifica-se que 
este valor se encontra abaixo dos 
valores de referência médios na-
cionais e da Área Metropolitana de 
Lisboa (0,3).

Equipamentos 
de saúde

A rede de unidades de saúde do Agrupamento 
de Centros de Saúde (ACES) de Loures-Odivelas 
é constituída por oito Centros de Saúde: Loures; 
Santo António dos Cavaleiros; Bucelas; Santo Antão 
do Tojal; Lousa; Sacavém; Moscavide; Santa Iria 
da Azóia. 1

Hospital

8
Centros de Saúde

10
Unidades de Saúde Familiar (USF)

2
Unidades de Cuidados de 
Saúde Partilhados (UCSP)

2
Unidades de Cuidados Continuados (UCC)

1
Unidade de Saúde Pública (USP)

1
Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados (URAP)

1
Centro de Atendimento 

e Tratamentos Urgentes (CATUS)

utentes inscritos no Agrupamento 
de Centros de Saúde (ACES) de 

Loures-Odivelas

238 19 

utentes sem médico de família
54 459

Número
de utentes
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HABITAR
CONTROLO DE CHEIAS

Obra do Caneiro 
de Sacavém vai 
avançar

O objetivo desta obra, com um 
investimento global de 11,5 mi-
lhões de euros, é diminuir o risco 
e atenuar as vulnerabilidades na 
zona baixa de Sacavém, alvo fre-
quente de fenómenos de cheias 
que causam danos materiais a 
residentes, estabelecimentos co-
merciais e indústria, e colocam 
igualmente em risco a integrida-
de física das pessoas.
Esta intervenção é também in-
dispensável para a realização 
de outras obras, como a requa-
lificação da Praça da República, 
com arranjos dos passeios e do 
jardim.
Estão a ser realizadas as vis-
torias ao estado de conserva-
ção do edificado na área de in-
tervenção, previstas no âmbito 
do contrato da empreitada, de 
modo a garantir a salvaguarda 
dos interesses de proprietários 
e utilizadores quanto a eventuais 

A Câmara Municipal de Loures vai iniciar em abril 
a obra 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 na zona baixa de Sacavém. 

danos que ocorram no decurso 
dos trabalhos. 
A empresa Checkhouse, especia-
lizada neste tipo de serviços, será 
responsável pela execução das 
vistorias, bem como as demais di-
ligências necessárias, nomeada-
mente contacto com os proprietá-
rios, agendamento de vistorias e 
elaboração dos relatórios, auten-
ticação e depósito em notário.
Até abril, decorrem os procedi-
mentos para a implementação 
de medidas mitigadoras dos in-
cómodos que resultarão dos tra-
balhos – alternativas de trânsito, 
bolsas de estacionamento, cir-
cuitos de transportes públicos, e 
circulação de viaturas de socorro 
e emergência – que envolvem a 
participação de diversas entida-
des, com as quais a Câmara Mu-
nicipal de Loures tem trabalhado 
de modo a garantir que tudo es-
teja pronto para o início da obra.

O bairro Terras de Teresa, no Catujal, e o bairro 
Mariana Gaita, em São João da Talha, receberam, 
recentemente, os respetivos alvarás de loteamento.

No dia 1 de dezembro, a Câmara 
Municipal de Loures entregou o al-
vará de loteamento do Bairro Ter-
ras de Teresa, no Catujal, Unhos, 
legalizando assim mais um bairro 
de génese ilegal.
O bairro é constituído por 47 fogos 
habitacionais e dispõe de todas 
as infraestruturas, designada-
mente água, esgotos, eletricida-
de, rede viária, estacionamento 
e duas áreas com cerca de cinco 

mil metros quadrados, destina-
das a construção de equipamento 
que dê resposta às necessidades 
da população local e a um espaço 
verde de recreio e lazer, que valo-
rize aquele núcleo urbano.
Já o bairro Mariana Gaita, em São 
João da Talha, recebeu o alvará de 
licenciamento no dia 12 de janeiro. 
Neste caso, a superfície total de 
construção, de 22 mil metros qua-
drados, é composta por 67 lotes.

CATUJAL E SÃO JOÃO DA TALHA

Mais dois alvarás 
entregues

Foi aprovado, em Reunião de Câmara, o projeto 
de reconversão, na modalidade de operação de 
loteamento, do Bairro Tocadelos, na freguesia de 
Lousa.
A proposta prevê a aprovação do 
projeto de reconversão do Bairro 
Tocadelos, na freguesia de Lousa, 
delimitado como Área Urbana de 
Génese Ilegal (AUGI), na modali-
dade de operação de loteamen-
to, bem como a aprovação das 
condições para o licenciamento 
de pretensões particulares.
A presente operação urbanística 
delimita uma área de intervenção 

do loteamento de 106 435 m², de 
uma área total de prédios de 131 
557 m², sendo composta por 86 
lotes. O projeto de reconversão 
já se encontra enquadrado com 
o Plano Diretor Municipal (PDM), 
publicado a 18 de junho de 2015, 
assim como com o Regulamento 
Municipal para Reconversão Ur-
banística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (RMAUGI).

LOUSA

Reconversão do 
Bairro Tocadelos

Obra custará cerca de 
11,45 milhões de euros
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REVITALIZAÇÃO URBANA

Remodelação 
do Mercado 
de Sacavém 

Os trabalhos estão integrados 
no âmbito do Projeto de Revi-
talização do Centro Urbano de 
Sacavém, visando ali instalar o 
Serviço de Informação Municipal 
(SIM), com a disponibilização de 
serviços do Espaço do Cidadão, 
Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas (SIMAR) e da União das 
Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho. Em fase de finalização en-
contra-se o projeto do Largo 1º de 
Maio, onde o mercado se encon-
tra localizado.

Já tiveram início as obras de remodelação do 
Mercado de Sacavém, para instalação do Serviço de 
Informação Municipal e do Espaço do Cidadão, bem 
como de outros serviços.

O edifício do mercado foi cons-
truído em 1967, tendo sofrido, ao 
longo dos anos, algumas altera-
ções. Este equipamento, locali-
zado numa área vital do antigo 
centro urbano de Sacavém, é 
identificado como potencial dina-
mizador desta zona da cidade. 
O SIM ficará localizado na parte 
central do edifício, no piso zero, tal 
como a zona de espera, criando-
-se, deste modo, condições para 
a prestação de um serviço de 
qualidade à população da zona 
oriental do concelho.

Pelo sétimo ano consecutivo, o Município de Loures 
voltou a ser distinguido com a Bandeira Verde, 
pelo Observatório das Autarquias Familiarmente 
Responsáveis (OAFR), por boas- práticas adotadas 
no concelho.

Todos os anos, o Observatório das 
Autarquias Familiarmente Res-
ponsáveis distingue os municípios 
pelas boas-práticas em matéria 
de políticas de família, existentes 
a nível nacional, atribuindo-lhes 
bandeiras verdes.
As autarquias familiarmente res-
ponsáveis são avaliadas com 
base em duas vertentes: medidas 
de apoio às famílias do Municí-
pio – maternidade e paternidade; 
famílias com necessidades espe-
ciais; serviços básicos; educação 
e formação; habitação e urbanis-
mo; transportes; saúde; cultura, 

desporto, lazer e tempo livre; e 
cooperação, relações institucio-
nais e participação social –, bem 
como medidas de conciliação en-
tre trabalho e família para os fun-
cionários autárquicos.
Em 2018, o número de autar-
quias participantes cresceu 13% 
e o número de autarquias distin-
guidas 14,8%, o que se traduz em 
130 autarquias concorrentes e 70 
bandeiras verdes atribuídas pelo 
OAFR, tendo Loures garantido, 
mais uma vez, a continuidade da 
sua Bandeira de Autarquia + Fa-
miliarmente Responsável.

DISTINÇÃO

Loures é 
Autarquia + 
Familiarmente 
Responsável

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt

CONHECER PARA DECIDIR MELHOR

A qualidade de 
vida no concelho

Este estudo, que já está a ser 
efetuado pelo Centro de Estudos 
e Sondagens de Opinião (CESOP) 
da Universidade Católica, tem 
como objetivo conhecer a perce-
ção dos munícipes quanto à ofer-
ta existente no território e de que 
forma corresponde às suas ne-
cessidades e expetativas.
A recolha de informação está a 

A Câmara Municipal de Loures está a promover, em 
parceria com a Universidade Católica, um estudo 
sobre a qualidade de vida no concelho de Loures, o 
qual se pretende representativo e participado pelo 
maior número de munícipes.

ser efetuada através de entre-
vista (porta a porta) à população 
residente em todo o concelho de 
Loures, com idade superior a 18 
anos.
Os entrevistadores, devidamente 
identificados, irão fazê-lo nos dias 
úteis, entre as 17h30 e as 22h00 
e, aos fins de semana, entre as 
10h00 e as 19h00.
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Apresentação de projetos 
à população

PELO CONCELHO

Foram dois dias em que a sede do 
Município esteve instalada na As-
sociação Desportiva Bobadelense 
e o Executivo percorreu a freguesia 
e auscultou a população, ficando a 
conhecer ainda melhor os anseios, 
problemas e sugestões para melho-
rar esta localidade.
A manhã do dia 23 começou com a 
visita a uma empresa de referência 
no setor da geotecnia e estrutu-
ras de fundação – a Geocontrole. 
Seguiu-se um périplo por algumas 
escolas públicas, com o objetivo de 
conhecer as suas necessidades e, 
nalguns casos, apresentar os proje-

Nos dias 23 e 24 de 
novembro, a presidência 
da Câmara Municipal de 
Loures esteve Mais perto 
de si!, desta feita na vila 
da Bobadela.

tos de intervenção previstos. A tar-
de foi dedicada a visitar instituições 
de cariz social, como a Associação 
de Reformados Pensionistas e Ido-
sos, a Igreja e o Centro Paroquial e, 
já no final do dia, o Centro Portu-
guês para os Refugiados.
No sábado, dia 24, as visitas ao 
Bairro da Petrogal e à Quinta da 
Parreirinha foram acompanhadas 
pelas respetivas associações de 
moradores, que abordaram temas 
como a falta de estacionamento, a 
iluminação e muitas outras ques-
tões relacionadas com o espaço pú-
blico daqueles locais. A passagem 
pelo Agrupamento de Escuteiros e 
pelo Clube Recreativo Bobadelense 
fechou o programa de visitas desta 
presidência na Bobadela.

Novos projetos
Em jeito de balanço, a sessão pú-
blica encerrou a Presidência na 
Bobadela, com Bernardino Soares 
a apresentar novos projetos e in-

A Presidência 
na Bobadela

GESTÃO DE PROXIMIDADE

tervenções para esta vila da zona 
oriental do concelho, com desta-
que para o Plano de Pormenor da 
Quinta dos Remédios e a segun-
da fase do Percurso Ribeirinho de 
Loures, projeto que prevê a cons-
trução de um passeio pedonal e 
ciclável, desde a fronteira com Vila 
Franca de Xira, em Santa Iria de 
Azóia, até ao rio Trancão, ligando-
-o a Lisboa.
Na área da saúde, o presidente 

reiterou a necessidade de se conti-
nuar a exigir a reabertura do Cen-
tro de Saúde da Bodadela. Relati-
vamente à saída da A1, entre São 
João da Talha e Bobadela, “já en-
contrámos um desenho de solução, 
considerado viável pelas entidades 
da administração central, e esta-
mos agora a realizar um estudo de 
tráfego para confirmar a viabilida-
de” da articulação desta saída com 
a Estrada Nacional 10”, garantiu.

Reuniões com moradores
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PELO CONCELHO

O dia 8 de fevereiro arrancou com 
um encontro com empresários no 
Palácio dos Arcebispos, onde foi 
possível partilhar experiências e dis-
cutir projetos conjuntos para o futu-
ro, fundamentais para criar empre-
go e riqueza para o território.
O primeiro dia da Presidência no To-
jal continuou com visitas às escolas 
básicas de Santo Antão e São Ju-
lião do Tojal, locais onde o Executivo 
Municipal teve a oportunidade de 
contactar com professores, repre-
sentantes do agrupamento e encar-
regados de educação.
A visita ao Centro de Saúde do Tojal 
foi outros dos momentos com mais 
relevância, pois está previsto para 
breve o início da construção de um 
novo equipamento de saúde que irá 
dar resposta às necessidades da po-
pulação de Santo Antão, São Julião 
do Tojal e Fanhões.  
A Presidência no Tojal continuou com 
a visita às associações de reforma-
dos daquelas localidades, bem como 
à igreja de São Julião do Tojal e aos 
bombeiros do Zambujal, terminando 
com uma visita ao Bairro CAR e com 
uma reunião com todas as associa-
ções de moradores e de proprietá-
rios da União das Freguesias.
O segundo dia da Presidência no 
Tojal começou com uma visita ao 
Aqueduto setecentista de Santo An-
tão do Tojal, com o objetivo de ana-
lisar uma intervenção de modo a 
garantir a sua valorização, preserva-
ção e requalificação. Seguiu-se uma 
visita às instalações da Kuriakos TV, 
à Casa do Gaiato e ao Bairro Mu-
nicipal da Manjoeira, terminando a 
manhã com um almoço com os diri-
gentes do movimento associativo da 
União das Freguesias de Santo An-
tão e São Julião do Tojal, na sede do 

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, a administração da 
Câmara Municipal de Loures instalou-se na União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal. 
Sob o lema Mais perto de si! a Presidência no Tojal 
ouviu a população e apresentou projetos para 
aquelas localidades.

Grupo União Lebrense. A tarde teve 
início com uma visita ao terreno cedi-
do pelo Município de Loures ao Moto 
Clube do Tojal “Os Baldas” para a sua 
futura sede, onde o Executivo Muni-
cipal teve contacto com o projeto 
delineado para o local. Grande parte 
da tarde foi dedicada ao atendimen-
to à população pelo Executivo Mu-
nicipal, na Associação de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos de Santo 
Antão do Tojal, terminando com a 
sessão pública de encerramento no 
Clube União Recreativo de São Ju-
lião do Tojal.

Sessão pública debate  
necessidades do concelho
O salão da coletividade encheu para 
ouvir o presidente da Câmara de 
Loures, Bernardino Soares, apresen-
tar os projetos para o Tojal e para o 
concelho de Loures.
O autarca apresentou algumas no-
vidades, como o programa de adap-
tação ao meio aquático, em que, a 
partir do próximo ano letivo “todos 
os alunos do 1º ciclo vão ter a opor-
tunidade de frequentar as piscinas 
municipais e, assim, ter acesso a um 
programa de aprendizagem da na-
tação que é indispensável e muito 
importante para a sua formação fu-
tura” e a oferta das refeições escola-
res para o escalão B.

Novo centro de saúde  
e mobilidade
Abordado foi também o tema do 
Centro de Saúde de Santo Antão do 
Tojal que, de acordo com Bernardino 
Soares, “não tem condições ade-
quadas para a função que desem-
penha”. “Já fizemos saber, junto da 
ministra da Saúde e da Administra-
ção Regional de Saúde, que estamos 

A Presidência 
no Tojal

MAIS PERTO DE SI!

disponíveis para executarmos o pro-
jeto, construir os acessos e espaços 
exteriores, bem como fiscalizar a em-
preitada de construção. O Ministério 
da Saúde só tem de pagar o edifício”. 
Entre as prioridades das vias rodovi-
árias está a construção da rotunda 
de A-das-Lebres: “Já temos o di-
nheiro no orçamento. Falta-nos ob-
ter as autorizações necessárias por 
parte da Infraestruturas de Portu-
gal. Logo que isso esteja garantido, 
estamos em condições de lançar o 
concurso para a empreitada”, ga-
rantiu Bernardino Soares. A questão 
do Metro e do passe social foram ou-
tras das questões abordadas.

Transferência de competências 
para as freguesias
“Neste mandato ampliámos as com-
petências para as freguesias, trans-
ferindo, no total, cerca de 12 milhões 
de euros. Foi um aumento de 37% 
em relação ao mandato anterior”, 
disse o presidente da Câmara. “Des-
te valor, cerca de 880 mil euros são 
transferidos, anualmente, para a 
União das freguesias de Santo An-
tão e São Julião do Tojal”.
Bernardino Soares anunciou, ainda 
que, a partir de abril, “vamos entre-
gar também um carro a cada uma 
das freguesias para a recolha de 
monos”.

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt

Contacto com a população
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PATRIMÓNIO

Já está em curso a reabilitação do Palácio de Valflores, 
em Santa Iria de Azóia, que a Câmara Municipal prevê 
que esteja concluída em meados de 2021.

A primeira fase da obra, de con-
solidação estrutural da Quinta e 
Palácio Valflores, tem um valor 
estimado de cerca de 348 mil 
euros, beneficiando de um finan-
ciamento de 50% do PORLisboa 
2020.
A esta primeira fase seguir-se-ão 
mais duas, as quais se destinam 
à recuperação da cobertura, fe-
cho de vãos de portas e janelas, 
bem como ao restauro e proteção 
dos elementos arquitetónicos. No 
final da reabilitação, o valor do 
investimento ascenderá a 1,2 mi-
lhões de euros.

SANTA IRIA DE AZÓIA

Questão prioritária
No dia 1 de dezembro, realizou-
-se, na Sociedade Recreativa e 
Musical 1º de Agosto Santa Irien-
se, uma sessão pública de de-
bate com a população, na qual 
o presidente da Câmara Munici-
pal de Loures, Bernardino Soa-
res, sublinhou que a reabilitação 
do Palácio Valflores “foi sempre 
uma questão prioritária para 
este Executivo Municipal”, recor-
dando que “este projeto já não 
vai parar” e lembrando que “os 
fundos comunitários só podem 
ser aproveitados porque a Au-

tarquia dispõe de recursos pró-
prios para avançar”.
Quando o projeto estiver con-
cluído, o objetivo é implementar 
uma ligação cultural, patrimonial 
e ambiental, desde a várzea de 
Loures, passando pelo Parque 
Urbano de Santa Iria de Azóia, 
Palácio Valflores e terminando 
no passeio ribeirinho que está a 
ser desenvolvido junto ao rio Tejo. 
Para o presidente da Câmara, a 
Quinta e o Palácio Valflores po-
derão transformar-se num polo 
com uma mais-valia nas áreas 
da investigação, formação, ciên-
cias e cultura.

Património ímpar
O Palácio e Quinta de Valflores 
localizam-se em Santa Iria de 

Azóia e constituem um conjunto 
patrimonial quinhentista de valor 
ímpar. Trata-se de uma casa de 
campo senhorial, uma residência 
civil, construída no século XVI, de 
configuração renascentista.
Este é um dos poucos exempla-
res deste tipo de edificações, 
não só no distrito de Lisboa, mas 
também no resto do país. Exis-
tem já poucas casas senhoriais 
destes género e época, e, mais 
ainda, que tenham chegado até 
aos nossos dias com poucas al-
terações em relação à constru-
ção inicial.
O seu valor foi corroborado pela 
classificação como Imóvel de In-
teresse Público em 1982, diplo-
ma que estabeleceu igualmente 
uma zona especial de proteção.

Intervenção no monumento vai custar 
1, 2 milhões de euros

Palácio 
de Valflores 
está a ser 
reabilitado
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Dinamizada pela Rede de Bibliotecas Municipais 
de Loures e com uma série de atividades distintas, 
até 11 de maio de 2019 está a decorrer mais uma 
edição da Comunidade de Leitores, sob o tema 
Passar o tempo pelo tempo.

São dez as atividades que a ini-
ciativa Comunidade de Leitores 
tem para oferecer nesta tempo-
rada. Desde sessões de leitura e 
reflexão de livros, a visitas guia-
das ou exposições, há muito por 
onde escolher.
Como habitualmente, a maior 
parte das sessões da Comuni-
dade de Leitores realizam-se na 
Biblioteca Municipal José Sara-
mago, em Loures, e na Biblioteca 
Municipal Ary dos Santos, em Sa-
cavém. Santo Antão do Tojal, Lou-
res e Lisboa, recebem, também, 
esta iniciativa municipal.
As entradas, para cada sessão, 
são livres, estando, no entanto, 
sujeitas a marcação prévia.
No âmbito desta iniciativa, pas-
saram recentemente por Loures 
dois escritores, João Pinto Coelho 
e João Paulo Oliveira e Costa. O 
primeiro, autor do livro Os Loucos 
da Rua Mazur, marcou presença 
na Biblioteca Municipal Ary dos 

Santos, em Sacavém, numa ses-
são na qual relembrou o projeto 
Auschwitz in 1st Per-son/A Letter 
to Meir Berkovich, que juntou jo-
vens portugueses e polacos nos 
campos de concentração e exter-
mínio na Polónia, e deu origem ao 
livro Perguntem a Sara Gross, a 
sua primeira obra ficcional. 
Já João Paulo Oliveira e Costa 
participou numa edição da Comu-
nidade de Leitores que se realizou 
no Museu Municipal de Loures, na 
qual falou sobre o seu primeiro 
romance, O Império dos Pardais. 
A obra tem como pano de fundo a 
expansão portuguesa, no reinado 
de D. Manuel I.

LITERATURA

Escritores na 
Comunidade de 
Leitores

O Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, 
edição 2018/2019, vai ser entregue numa cerimónia 
pública a realizar no próximo dia 23 de abril, data 
em que se assinala o Dia Mundial do Livro.

O prémio, na modalidade de pro-
sa de ficção, tem o valor de três mil 
euros, e conta com o patrocínio da 
empresa EGEO – Tecnologia e Am-
biente.
O número de obras admitidas a 
concurso, nesta edição, ascendeu 
as três dezenas.
O Prémio Literário Maria Amália 
Vaz de Carvalho, instituído desde 
1993, tem como objetivo incenti-
var a produção literária em língua 
portuguesa, premiando, alternada-
mente, obras inéditas de prosa de 
ficção e de poesia, e ainda homena-

gear a memória da escritora e ati-
vista feminina que, ao longo da sua 
vida, contribuiu para a dinamização 
cultural do concelho de Loures.

EDIÇÃO 2018/2019

Prémio Literário 
Maria Amália 
Vaz de Carvalho

CULTURA

Biblioteca Ary dos Santos, em Sacavém, 
recebeu encontro

Todos os sábados, as bibliotecas municipais 
José Saramago, em Loures, e a Ary dos Santos, 
em Sacavém, recebem sessões de animação 
para crianças e respetivas famílias.

Com mais de 17 anos de existência, 
o projeto Sábados em Cheio, da Bi-
blioteca Municipal José Saramago 
(BMJS) é já uma referência, a nível 
nacional, na área da promoção da 
leitura e da animação em torno dos 
livros e das palavras. Ao longo de 

todos estes anos, foram realizadas 
perto de 600 sessões, com a pre-
sença de cerca de 27 mil participan-
tes. Já as animações inseridas no 
projeto Tardes Mágicas, que aconte-
cem todos os sábados, a partir das 
15h00, na Biblioteca Municipal Ary 
dos Santos, em Sacavém, são mais 
recentes. Começaram em 2016, 
contabilizando-se a participação de 
centenas de crianças e familiares.
Com estes dois projetos, a Câmara 
Municipal pretende aumentar os ní-
veis de literacia e estimular a leitura 
enquanto atividade de lazer.
Consulte a programação em www-
-cm-loures.pt.

LIVROS

Animação para 
as famílias



#24
Jornal Municipal
Fevereiro 2019 16

CULTURA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, visitou, no dia 29 de novembro, o Arquivo 
Nacional das Imagens em Movimento (ANIM), 
localizado no Freixial, na freguesia de Bucelas.

A visita às instalações, no âmbito 
das comemorações do septuagé-
simo aniversário da Cinemateca 
Portuguesa – Museu do Cinema, 
contou também com as presenças 
da secretária de Estado da Cultu-
ra, Ângela Ferreira, do presidente 
da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, e do presiden-
te da Junta de Freguesia de Buce-
las, Élio Matias.
No final da visita, Marcelo Rebelo 
de Sousa lembrou que “estamos 
perante um património material e 
imaterial. Material, porque existe 
aqui um espólio que é único, em 
termos de história do cinema por-
tuguês e internacional; Patrimó-
nio imaterial, que é o significado 
de tudo aquilo que está presente 
nesta casa”.
E acrescentou: “O Presidente da 
República, em nome de todos os 
portugueses, tem de agradecer a 
este punhado de heróis que, com 
a exiguidade de meios, conse-
guem salvar, preservar, restaurar 
e dar a conhecer este património”.
O ANIM foi inaugurado em 1996 e, 
atualmente, é a base de todas as 

atividades de preservação, pes-
quisa técnica e acesso sobre as 
coleções fílmicas, videográficas e 
digitais. A coleção de imagens em 
movimento conservadas no ANIM 
é muito diversificada e inclui os 
mais diversos tipos de suportes, 
tanto analógicos como digitais. A 
totalidade de títulos atualmente 
existente no arquivo ascende a 33 
mil, correspondendo a mais de 100 
mil materiais inventariados.
O ANIM dispõe de espaços clima-
tizados para melhor acondicio-
namento dos diferentes suportes 
cinematográficos: depósito para 
filmes em suporte de nitrato de 
celulosa; área de acondiciona-
mento de filmes em suporte não-
-inflamável; depósito de suportes 
videográficos e digitais.
Desde 1998 que o ANIM possui 
também um laboratório de res-
tauro fotoquímico, que se tornou, 
entretanto, o último em atividade 
na Península Ibérica.

70º ANIVERSÁRIO DA CINEMATECA

Presidente da 
República visita 
ANIM A Câmara Municipal de Loures continua a apostar 

na promoção de iniciativas culturais que consigam 
alcançar novos públicos descentralizados.

Um dos maiores exemplos des-
ta dinâmica cultural é a iniciativa 
Música em SI Maior, um ciclo de 
concertos que visa disponibilizar 
à população propostas musicais, 
gratuitas e descentralizadas.
Nesse sentido, no dia 2 de dezem-
bro, o Pavilhão Paz e Amizade, em 
Loures, foi palco do concerto Bar-
roco – Ninfa do Tejo, protagoniza-
do pela Orquestra Metropolitana 
de Lisboa, com a participação do 
maestro Enrico Onofri, mezzo-so-

prano Cátia Moreso e sopranos 
Mariana Castelo-Branco e Ana 
Sofia Ventura.
Mais recentemente, a Autarquia 
promoveu o concerto VIAJANDO 
(e rindo) COM MOZART!, realizado 
na Igreja de Santa Iria de Azóia. O 
espetáculo contou com a presen-
ça de um quarteto de cordas, to-
cado por Emanuel Salvador, Ana 
Madalena Ribeiro, Trevor McTait e 
Vanessa Pires, e com a narração 
de Tiago Manuel da Hora.

CONCERTOS

Música 
em SI Maior 

A Câmara Municipal de Loures promoveu concertos 
em várias localidades para dar as boas-vindas ao 
ano de 2019.

Protagonizados pelas bandas filar-
mónicas, orquestras ligeiras e gru-
pos corais, os concertos realizaram-
-se em várias salas do concelho de 
Loures, distribuídas por diversas 
localidades: Bucelas, Cabeço de 
Montachique, Casainhos, Fanhões, 
Infantado, Pinteus, Loures, Santa 
Iria de Azóia e Zambujal.

MÚSICA

Concertos de 
Ano Novo

Marcelo Rebelo de Sousa 
e Bernardino Soares

Concertos descentralizados
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Situado a 200 metros de altitude a 
meio da encosta do Cabeço de Mon-
tachique, o plano previa quartos para 
36 doentes em regime de internato 
gratuito, quartos para vigilantes, uma 
grande cozinha, refeitório, varanda de 
cura, farmácia, sala de pensos, arre-
cadações, banhos, forno crematório 
para pensos, desinfeção e enferma-
ria de isolamento. A consideração de 
14 moradias independentes poderia 
ajudar a contribuir financeiramente 
para o projeto.
O século XIX sofreu a epidemia da 
tuberculose que ocorria por toda a 
Europa. Em 1906, fora criada a va-
cina, mas a sua disseminação não foi 
suficiente. Esta doença respiratória e 
contagiosa tinha maior incidência na 
população mais pobre, em conse-
quência das deficientes condições de 
vida e de trabalho. Criaram-se sana-
tórios, para isolar e impedir a propa-
gação da doença.
Francisco Grandella é uma importan-
te personagem da história nacional. 
Convicto republicano, íntimo de Afon-
so Costa, fundou em 1881 a Loja do 
Povo no Rossio, onde abriu a moda a 
todas as classes. O facto de ter pin-
tado a fachada de vermelho obri-
gou-o a sair do local, mas o projeto 
continuou-o nos Grandes Armazéns 
Grandella.
Era um capitalista diferente, repu-
blicano, altruísta imparável, ajudava 
órfãos, pobres, artistas desempara-

dos e doentes carenciados, fundou 
o Clube dos Makavenkos, um grémio 
republicano, antimonárquico e an-
tieclesiástico, com valores humanitá-
rios e laicos como os maçons, a que 
a maioria pertencia. Este clube, as-
sociação gastronómica e filantrópica 
existente em Lisboa, entre 1884 e 
1919, com nome de uma etnia mítica 
do Japão e com a beneficência social 
e o culto da beleza feminina como 
objetivos; reunia nas caves do Teatro 
Condes, com extravagâncias e excen-
tricidades, que não ocultavam; Rafael 
Bordalo Pinheiro, Rosendo Carvalhei-
ra integravam os Macavenkos. 
Rosendo Carvalheira (1864-1919), 
arquiteto, maçon, republicano e um 
dos fundadores dos Makavenkos, tem 
ligação a Loures pelos primeiros de-
senhos para os Paços do Concelho 
e também a esta obra do Sanatório 
Albergaria Grandella, no Cabeço de 
Montachique. Aliás, era membro da 
Associação dos Amigos de Fanhões.
Portanto, é o Clube dos Makavenkos 
que, dono do terreno, em 1918, proje-
ta criar esta obra no Cabeço de Mon-
tachique, bem informados das suas 
qualidades e localização.
De facto, a escolha do Cabeço de 
Montachique para o Sanatório não 
fora por acaso. Os bons ares junta-
vam-se à boa água, à vida saloia de 
terra e animais. As águas do Cabeço 
de Montachique eram já conhecidas 
desde o séc. XVIII pelas suas qualida-

CABEÇO DE MONTACHIQUE

O terreno de 3 500 m2, 
hoje um campo de 
ruínas, em Tocadelos, 
foi comprado por 
Francisco Grandella a 
António Mateus Catarino 
e oferecido ao Clube dos 
Makavenkos, em 1918, 
para aí se construir um 
sanatório destinado 
ao internamento 
temporário para 
tratamento de raparigas 
pobres tuberculosas.

CULTURA

Ruínas cheias 
de história

des terapêuticas. No início do séc.XIX 
eram vendidas em Lisboa, pelo me-
nos até 1817, em garrafas de ½ cana-
da, 200 réis, de quartilho, 140 réis. 
Em final do séc.XIX, as águas férreas 
do Cabeço de Montachique eram re-
comendadas, havia várias nascentes, 
mas a mais importante era a da Es-
trada junto do Chafariz.
Contudo, a Grande Guerra veio aba-
nar os negócios, a instabilidade finan-
ceira que se instalou permitiu, apenas, 
ao Grandella/Clube dos Macavenkos 
lançar um folheto a convidar para o 
lançamento da primeira pedra, a 6 
de abril de 1919. O desenho de Ro-
sendo Carvalheira apresentava uma 
obra digna do seu autor, entretanto 
falecido.
As obras iniciaram, mas ficaram ina-
cabadas. O dinheiro conseguido e 
dado por Grandella serviu apenas 
para pagar as pedras transportadas 
por bois das pedreiras de Fanhões, e 
aos homens que ali trabalhavam. 
O grandioso projeto do Sanatório 
Albergaria Grandella acabou por 
ir parar à Assistência Nacional aos 
Tuberculosos, que não lhe deu con-
tinuidade, preferindo construir um 
novo sanatório junto à Estrada de 
Fanhões.
As ruínas ainda hoje impressionam: 
evocam um projeto de grande visão 
humanitária e filantrópica, que tinha 
no Cabeço de Montachique o lugar 
ideal para a sua concretização.

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt
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AGENDA
Março
Museus e património

Percursos pelo Património: 
Bucelas. Terra, Vinho e 
Culto 
9 março, 10h00
Bucelas
Duração: 2h30m Distância: 1,5 Km
Ponto de encontro: Museu do Vinho e da 
Vinha, Bucelas
Locais de interesse/visita: Museu do 
Vinho, Igreja paroquial de Bucelas,  
Núcleo Museológico Mário Roberto 
e quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Bucelas, Casa de Nossa Senhora 
da Paciência, Adega típica, Núcleo 
Museológico Luís Serra (Grupo Musical 
e Recreativo da Bemposta).

A Mulher na Antiguidade 
Tardia
9 março
15h00
Mercearia Santana - Sacavém
No âmbito da comemoração do Dia 
Internacional da Mulher, aborda-se 
o papel da mulher na Roma antiga, 
avaliando-se as conquistas e os 
retrocessos da própria História.
Oradora convidada: Filomena Barata 

A Multiculturalidade
em destaque
16 março
15h00
Museu Municipal de Loures
Loures é um concelho que apresenta 
uma ampla diversidade cultural. 
O Museu Municipal de Loures, no âmbito 
da exposição Loures. Narrativas de um 
Território, tem vindo a dar destaque 
às várias comunidades que habitam o 
território. 

Exposição 
Inauguração
Vivências quotidianas do Convento 
de Cristo após a extinção da Ordem, 
através da cultura material e 
documental 
23 março
Museu de Cerâmica de Sacavém
Esta exposição é o resultado de uma 
intervenção arqueológica na nitreira do 
Edifício das Necessárias do Convento 
de Cristo, realizada em 2015. O espólio 
recolhido consta de cerâmica, vidro, 
metais e osso. Neste acervo destacam-
se a quantidade e qualidade de faianças, 
nomeadamente as produzidas na 
Fábrica de Sacavém logo após a sua 
fundação e durante o seu período áureo, 
razão da parceria entre o Município de 
Loures e a Direção-Geral do Património 
Cultural.

Equinócio da Primavera
24 março
10h30
Museu Municipal de Loures

Visita temática ao Museu e jardim do 
Museu Municipal de Loures, do ponto de 
vista da mitologia e da forma como esta 
descreve o renovar da vegetação e de 
cada primavera. 
Visita guiada por Filomena Barata.
Colaboração da Associação Clenardus

Artes Visuais

Exposição 
Exposição dos alunos da licenciatura 
em Artes Visuais e Tecnologias 
da Escola Superior de Educação 
de Lisboa 
23 março a 11 maio 
Galeria Municipal Vieira da Silva
Sala Multiusos, Loures
No âmbito do acordo de colaboração 
celebrado com a Escola Superior de 
Educação de Lisboa. Exposição que 
visa promover novos valores no âmbito 
das artes, com a apresentação dos 
trabalhos desenvolvidos pelos alunos 
da licenciatura em Artes Visuais e 
Tecnologias, nomeadamente, desenho, 
pintura, escultura, fotografia, vídeo e 
têxteis. 

Exposição 
Fotografia, de Pedro Mónica – Acervo 
Municipal de Artes Plásticas
28 março a 11 maio
Edifício 4 de Outubro, Loures
Mostra de fotografia, da autoria de 
Pedro Mónica, que apresenta obras 
pertencentes ao Acervo Municipal de 
Artes Visuais, registos de diversas 
intervenções murais de carácter político, 
existentes em diferentes locais dos 
concelhos de Loures e Odivelas.

Teatro

O Fio da Linha 
do Horizonte, 
de João Lázaro
Pelo Te-Ato – Grupo 
de Teatro de Leiria
16 março, 15h00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos
Sacavém
Teatro para a Infância. 
Fusão da tradição oral do conto com 
o teatro. 
Duração: 45m 
Classificação etária: M/6 

Deixemos o Sexo 
em Paz, de Dario Fo 
Pelo Teatro Maria Paulos
22 março, 21h30
Auditório Tomás Noivo, Bucelas
Espetáculo em tom de comédia, 
profundamente didático, que tem 
alcançado imenso êxito junto do público 
em geral. É um divertidíssimo monólogo 
onde, a brincar, se trata muito a sério 
de assuntos que ainda são tabu. 
Duração: 75m; 
Classificação etária: M/12

Entrada livre

AGIR
9 março
22:00
Pavilhão
Paz e Amizade
Loures

Magicshot
Gaming
Festival

30 março

Pavilhão do Oriente
Moscavide

10:00 > 20:00

10:00 > 21:00

31 março

Jovem
Março
2019

Torneios, batalhas, jogos,
música, dança…
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Música

Azul recital-
performance
2 março
21h00
Igreja Nossa Senhora dos Remédios 
Bobadela
Trio Garrett  Piano: Melissa Fontoura 
Violino: João de Andrade  Violoncelo: 
Ângela Carneiro e Narração: 
Márcia Lima

Academia de Clarinete 
Marcos Romão dos 
Reis Jr.
30 e 31 março
10h00/13h00 - 14h00/18h00
Academia dos Saberes 
de Loures
Projeto de formação musical com 
direção pedagógica do maestro 
António Saiote. 
Corpo docente: Manuel Jerónimo 
e Cândida Oliveira (clarinete)
Audição com alunos 
e professores:
31 março, 18h00

Promoção da leitura

5ª edição do Festival 
Internacional de 
Cinema Infantil e 
Juvenil de Lisboa
19 a 22 março
Biblioteca Municipal Ary dos Santos
Sacavém 

Comunidade 
de Leitores
21 março, 21h00
Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos
Sacavém
Um grupo de leitores reúne-se 
informalmente para falar de livros 
e de leituras. 
Projeto que promove o 
conhecimento literário, incentiva 
à reflexão e socialização e convida 
à partilha da leitura com outras 
formas de arte.
Livro Como a sombra que passa, 
de António Muñoz Molina.

Sábados em Cheio
Animação em família
Todos os sábados 
15h00
Biblioteca Municipal José Saramago
Loures

Tardes Mágicas
Animação em família
Todos os sábados 
15h00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos
Sacavém

Abril
Museus e património

Conversas à volta da
Descolonização 
6 abril, 15h00 
Museu Municipal de Loures
Abordagem ao processo de 
descolonização, do ponto de vista das 
várias comunidades que residem 
no território de Loures. Ação 
complementada com mostra 
documental a disponibilizar na Sacristia 
do Museu Municipal de Loures.

Percursos pelo Património: 
Indústria. Fábricas 
e Pessoas 
13 abril, 10h00
Fábricas e pessoas, a história do 
concelho de Loures, dos meados do 
século XIX até aos nossos dias. 
Duração: 2h00

8!8!8! – A Luta pela 
Conquista do Tempo
13 abril, 15h00
Mercearia Santana
Sacavém
Tempo de trabalho, tempo 
de descanso e tempo para 
se fazer o que se quiser.
Apresentação de Pedro Penilo
 
Nos Jardins do 
Conventinho 
14 abril, 10h30
Museu Municipal de Loures
Tirando partido dos jardins da 
Quinta do Conventinho, fica o convite 
para atividades de meditação 
e introspeção.

Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios 
O Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios é celebrado a 18 de abril. 
Nesta data, promovem-se os 
monumentos e sítios históricos, 
valoriza-se o património e alerta-se 
para a necessidade da sua 
conservação e proteção.

Modinhas dos séculos 
XVIII e XIX
13 abril
21h00
Marina Pacheco (soprano) 
e Flávia Castro (cravo)
Igreja Matriz de Santo Antão do Tojal  
No âmbito da comemoração do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios, 
celebra-se o Conjunto Monumental de 
Santo Antão do Tojal, classificado como 
Imóvel de Interesse Público. 
Através da linguagem universal 
da música, associa-se este património 
classificado ao território percorrido 
pela Rota Memorial do Convento.
Integrado no projeto Música 
em SI Maior.

Meios de Comunicação 
no tempo de Napoleão
23 abril
10h00 / 14h00
Centro de Interpretação das Linhas 
de Torres e Forte da Ajuda 
Grande (Bucelas)
Atividade orientada ao público 
escolar (2º ciclo), no âmbito da qual 
se pretende transmitir conhecimentos 
sobre sistemas de comunicação 
em Portugal e na Europa, até início 
do séc. XIX, assim como a aprender 
a descodificar mensagem de códigos 
numéricos, nos modelos de telégrafo 
ótico Inglês.

Arqueólogo por um Dia
23 abril, 10h30
Sítio Arqueológico de Frielas
Atividade orientada ao público 
escolar (1º ciclo), no âmbito da qual 
se pretende transmitir conhecimentos 
sobre a prática arqueológica.

Filme  A Fábrica do nada,
de Pedro Pinho
27 abril, 15h00
Museu de Cerâmica de Sacavém

Promoção da Leitura

Férias nas Bibliotecas
8 a 12 abril
Biblioteca Municipal Ary dos Santos
Biblioteca Municipal José Saramago

Entrega do Prémio 
Literário Maria Amália 
Vaz de Carvalho
13ª edição
Modalidade Prosa de 
Ficção
23 abril, 21h00
Biblioteca Municipal 
José Saramago
Este Prémio, que conta com o patrocínio 
da empresa EGEO – Tecnologia 
e Ambiente, S.A., tem como finalidade 
incentivar a produção literária em 
língua portuguesa, premiando obras 
inéditas de autores de nacionalidade 
portuguesa ou naturalizados.

Sábados em Cheio
Animação em família
Todos os sábados 
15h00
Biblioteca Municipal José Saramago

Tardes Mágicas
Animação em família
Todos os sábados 
15h00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos 

Teatro

O Lagarto, 
de José Saramago
Pelo Teatro do Elefante
7 abril, 16h00
Grupo Dramático e Recreativo Corações 
de Vale Figueira. Um lagarto aparece 
no Chiado. 
Os populares fogem, assustados. 
Surgem a Força Aérea, a Polícia e o 
Exército. Gera-se o pânico e a confusão. 
O lagarto, por intervenção das fadas, 
que nunca aparecem na história, 
transforma-se então em flor e, 
finalmente, em pássaro. 
E, subitamente, sai voando.
Duração: 35m; Classificação etária: M/3

Música

Academia de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr.
13 e 14 abril
10h00/13h00 
14h00/18h00
Academia dos Saberes de Loures

Projeto de formação musical com 
direção pedagógica do maestro António 
Saiote.
Corpo docente: Jorge Almeida e 
Antonio Quítalo (trompetes), Paulo 
Guerreiro (trompa), Jarrett Butler 
(trombone) e Ilídio Massacote (tuba)
Audição com alunos e professores:
14 abril 
18h00

Programação sujeita 
a alterações.




