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REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR

Vários equipamentos escolares 
do concelho serão alvo de 
intervenção ao nível dos edifícios 
e dos logradouros, já a partir 
do verão 2019, num investimento 
municipal superior a oito 
milhões de euros. P13|14
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EDITORIAL BREVES 

Merece consenso a afirmação de que 
a qualidade dos serviços públicos de Saúde 
é essencial para garantir a igualdade 
de acesso a este direito.
 Foi por isso que a Câmara Municipal dedicou 
dois dias em exclusivo à área da Saúde, 
em que constatámos as insuficiências 
e avançámos com propostas. 
Constatámos o desinvestimento em recursos 
humanos pelo Ministério da Saúde, que faz 
com que tenhamos no concelho mais de 
50 mil pessoas sem médico de família 
e elevadas carências de enfermeiros, 
administrativos e outros profissionais.
Perante a carência de instalações de Saúde 
adequadas, a Câmara assumiu o processo de 
construção de quatro novos centros de saúde. 
Santa Iria de Azóia, com a empreitada já em 
concurso e obra a iniciar ainda em 2019; 
Santo Antão do Tojal e Catujal, com projetos 
em execução; Camarate com terreno 
selecionado e em processo de estudo prévio.
Em todos estes casos, a Câmara disponibiliza 
o terreno, suporta o projeto e uma parte 
importante dos custos de construção, 
ultrapassando largamente as suas 
responsabilidades nesta matéria.
É preciso que, em simultâneo, o Governo 
assuma as suas responsabilidades.

Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

Saúde, uma 
prioridade! 
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O Presidente da República, acompanha-
do pelo presidente da Câmara Municipal 
de Loures, Bernardino Soares, elogiou a 
atuação do Município de Loures, assina-
lando que “não tendo sido possível ne-
nhum esquema com a participação do 
Estado, teve de ser a Câmara a encontrar 
soluções em tempo recorde”. “Encontrar 
uma solução num mês é excecional” e tal 

FAMÍLIAS REALOJADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL
Presidente da República visita Quinta do Mocho  

O Dia Mundial do Refugiado, que se assinala a 20 de junho, celebra não só a coragem 
e a resiliência dos refugiados, mas também de quem lhes presta apoio.
Para celebrar esta data, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino 
Soares, recebeu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Loures, um grupo de re-
fugiados de várias nacionalidades, bem como a equipa do Conselho Português para 
os Refugiados.

SOLIDARIEDADE
Município associa-se ao Dia Mundial do Refugiado 

“só foi possível devido ao papel do presi-
dente da Câmara”, disse.
Recorde-se que perante a ausência de 
respostas das entidades governamen-
tais, para a resolução da situação destas 
14 famílias, estas foram realojadas, pela 
Autarquia de Loures, em casas muni-
cipais na Quinta do Mocho, Apelação e 
Prior Velho.

Desde 1990 que Loures não recebia uma etapa da Volta a Portugal, reentrando agora 
no calendário de um dos maiores eventos desportivos realizados em Portugal.
Refira-se ainda que Loures é o único concelho da Área Metropolitana de Lisboa a re-
ceber uma etapa da Volta a Portugal em 2019, sendo, em simultâneo, o território mais 
a Sul desta edição.
A caravana da Volta vai estacionar em Santo António dos Cavaleiros, trazendo a festa 
da Volta ao concelho de Loures.

CICLISMO
Loures recebe etapa da Volta a Portugal 
em Bicicleta 



03#25
Jornal Municipal

Julho 2019 

AMBIENTE

O Município de Loures celebrou, no dia 21 de maio, 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências com as freguesias do concelho, que 
visaram a transferência de meios financeiros e 
cedência de viaturas para a recolha de resíduos.

Estabelecer mecanismos de coo-
peração, visando garantir a reco-
lha, transporte e entrega ao des-
tino final de resíduos urbanos que, 
pelo seu volume, forma e dimen-
são, não possam ser recolhidos 
pelos meios normais, foi o objetivo 
destes contratos com as fregue-
sias do concelho.
Esta medida visa aumentar a efi-
ciência e a eficácia na recolha de re-
síduos, nomeadamente dos monos, 
representando um encargo anual 
do Município de Loures de cerca de 
560 mil euros, envolvendo também 
a colaboração dos Serviços Inter-
municipalizados de Águas e Resí-
duos de Loures e Odivelas (SIMAR). 
Com esta conjugação de esforços, a 
Autarquia pretende ainda otimizar 
a gestão de resíduos, no sentido de 
diminuir as deposições em aterro e 
aumentar a taxa de reciclagem.
O presidente da Câmara Municipal 
de Loures assinou os protocolos e 
entregou as chaves às freguesias de 
Bucelas, Fanhões, Lousa e Loures, 
bem como às uniões das freguesias 

de Moscavide e Portela, Sacavém e 
Prior Velho, Santo Antão e São Ju-
lião do Tojal e Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela. No 
dia 16 de junho foi assinado o proto-
colo com a União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação.
 “Com o aumento da produção de 
resíduos tem havido dificuldades, 
apesar do aumento da capacidade 
dos SIMAR, em responder a todas 
as exigências da recolha de monos 
que existem um pouco por todo o 
concelho”, explicou Bernardino Soa-
res. Por essa razão, “entendeu a 
Câmara que era indispensável en-
contrar uma solução que pudesse 
contribuir para pôr fim a esta ques-
tão. Em conjunto com os SIMAR, e 
com cada uma das freguesias, de-
senvolveu-se um processo de ne-
gociação e de acerto de pontos de 
vista, que culminou num acordo que 
permitirá a entrega, a cada uma das 
freguesias, de uma viatura para re-
colha de monos, para além de um 
financiamento para recursos huma-
nos, combustível e outros gastos”.

RESÍDUOS URBANOS

Câmara delega 
competências 
nas freguesias 
para a recolha 
de monos   

Já teve início a intervenção de Regularização Fluvial e 
Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, que terá 
uma duração total de 540 dias, distribuídos por 14 
fases.

A empreitada, adjudicada à em-
presa DST – Domingos da Silva 
Teixeira S.A., representa um inves-
timento global de onze milhões e 
meio de euros, suportados pela 
Câmara Municipal de Loures e por 
fundos comunitários.
A  empreitada contempla a cons-
trução de um novo caneiro (estru-
tura que drena as águas para o rio) 
na zona urbana de Sacavém, bem 
como a construção de uma esta-
ção elevatória na Praça da Repú-
blica, que permitirá o bombeamen-
to das águas pluviais, aumentando 
a capacidade de escoamento na 
zona.
O objetivo desta obra é diminuir o 
risco e atenuar as vulnerabilidades 
na zona baixa de Sacavém, alvo 
frequente de fenómenos de cheias 
que causam danos materiais a re-
sidentes, estabelecimentos comer-
ciais e indústria, e colocam tam-
bém em risco a integridade física 
das pessoas.
O auto de consignação da cons-

trução da obra foi assinado no dia 
23 de abril, no Serviço de Informa-
ção Municipal, sediado no nº 36 da 
Avenida São José, em Sacavém, 
serviço que irá estar de portas 
abertas aos munícipes no decurso 
de toda a obra.
Para a realização dos trabalhos 
compreendidos nesta primeira fase  
foi necessário implementar à cir-
culação alternada do trânsito, com 
recurso a sinalização luminosa, na 
Rua Miguel Bombarda (EN 250), 
numa extensão de cerca de 40 
metros.
Esta intervenção é indispensável 
para a realização de outras inter-
venções previstas, nomeadamente 
a requalificação da Praça da Re-
pública, com arranjos dos passeios 
e do jardim.

CONTROLO DE CHEIAS 

Obra do Caneiro 
de Sacavém já 
começou

Mais meios para recolha de monos

Objetivo é evitar cheias na zona 
baixa da cidade
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AMBIENTE
MOBILIDADE

Loures insiste 
na extensão do 
Metropolitano na 
área do concelho

 “A extensão desta estrutura pe-
sada em ferrocarril no concelho 
de Loures é uma questão priori-
tária, não apenas para responder 
às necessidades deste concelho, 
mas a nível metropolitano”, rei-
terou o autarca, lembrando que 
esta solução servirá “para aliviar 
o trânsito na cidade de Lisboa, 
não só dos que se deslocam a 
partir de Loures, mas de todos os 
que se deslocam de Mafra, Torres 
Vedras, Cadaval, Sobral de Monte 
Agraço, zonas que, cada vez mais, 
realizam movimentos pendulares 
para Lisboa, e que beneficiariam 
também desta resposta que te-
mos vindo a propor”.
Uma resposta que implica um 
importante, mas essencial, inves-

O presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, voltou a reivindicar a 
necessidade da extensão do Metropolitano a 
Santo António dos Cavaleiros, Loures, Portela e 
Sacavém, durante a conferência Mobilidade e 
Sustentabilidade na Área Metropolitana de Lisboa, 
que decorreu, no dia 7 de maio, em Loures.

timento em infraestruturas pesa-
das, que irá contribuir de forma 
decisiva para “uma rede metro-
politana de transportes moderna, 
amiga da população e do ambien-
te, e potenciadora do desenvolvi-
mento económico, da criação de 
riqueza e de emprego”, acrescen-
tou Bernardino Soares durante a 
conferência organizada pela rádio 
TSF e pelo Município de Loures, 
durante a qual se deu também 
grande destaque à implementa-
ção do passe social único.

PROJETO ClimACT

Conferência 
debate 
importância dos 
produtos locais

Enquanto parceiro do projeto eu-
ropeu ClimACT, o Município de 
Loures acolheu o evento final do 
projeto, que contou com a presen-
ça de dezenas de alunos e profes-
sores das escolas-piloto dos paí-
ses parceiros: Portugal, Espanha, 
França e Gibraltar.
Os participantes foram recebidos 
no auditório do Centro de Edu-
cação Ambiental, no PUSIA, para 
uma manhã de atividades, que 
começou com as apresentações 
dos projetos desenvolvidos pelas 
várias equipas das escolas par-
ticipantes, voltadas para a meta 

O Parque Urbano de Santa Iria de Azóia (PUSIA) 
recebeu, a 10 de maio, o encerramento do 
projeto ClimACT, desenvolvido sob coordenação do 
C2TN – Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares do 
Instituto Superior Técnico.

global de redução de emissões de 
carbono nas escolas. 
Foi igualmente dinamizado 
um peddy paper no parque, bem 
como uma visita à exposição In-
setos em Ordem e sessões de 
cinema imersivo, através de um 
planetário com projeção a 360 
graus.
Este projeto foi implementado em 
39 escolas-piloto, distribuídas por 
Portugal, Espanha, França e Gi-
braltar, sendo que, dos nove esta-
belecimentos de ensino nacionais 
envolvidos, cinco pertencem ao 
concelho de Loures.

PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2019

Prémio Município 
Mais Sustentável

O galardão, entregue no dia 21 
de maio, distingue a prioridade 
dada no Município à sustentabi-
lidade, patente em diversas me-
didas e iniciativas atualmente 
em execução.
A criação da Agência Municipal 
de Energia e Ambiente, a aposta 
na eficiência energética, o traba-
lho da Agência de Investimento - 
Loures Investe e do Loures Inova 
– Centro de Negócios e Incuba-

O Município de Loures recebeu o prémio Município 
Mais Sustentável/GALP, no âmbito da Portugal Smart 
Cities Summit 2019/Green Business Week.

ção, na criação de um ambien-
te propício ao desenvolvimento 
económico, a App “Mais perto de 
si” para comunicação de proble-
mas/questões no espaço públi-
co, a aposta nos transportes co-
letivos, o trabalho de educação e 
sensibilização ambiental e ainda 
o investimento na regularização 
de linhas de água, são alguns 
exemplos de medidas inseridas 
nesta estratégia.

Conferência Mobilidade 
e Sustentabilidade na AML
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MONTACHIQUE

Novo guia para 
percurso pedestre

AMBIENTE

A Câmara Municipal de Loures assinou protocolos 
de colaboração com as associações SOS Animal e 
CLICK Positivo, a 14 de maio, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, no âmbito da proteção animal. 

A Associação Grupo de Socorro 
Animal de Portugal – SOS Ani-
mal – vai assegurar serviços ve-
terinários urgentes, 24 horas por 
dia, incluindo fins de semana. Este 
serviço destina-se aos animais ao 
cuidado da Autarquia e para os 
que, vítimas de acidentes, tenham 
sido recolhidos pelos serviços mu-
nicipais. O acordo estabelece, 
também, a realização de consultas 
médico-veterinárias gratuitas e 
o acesso aos serviços do Hospital 
Veterinário Solidário, em Lisboa.
Relativamente ao protocolo com a 
Associação CLICK Positivo, o gran-
de objetivo é estimular a adoção 
dos animais que estão ao cuida-
do do Município. A associação terá 

a seu cargo o acompanhamento 
dos animais alojados no Centro de 
Recolha Oficial de Loures (CRO).  
A colaboração inclui a realização 
de formações, destinadas aos fun-
cionários do CRO, e ações de sen-
sibilização em escolas do concelho.
Na ocasião, o presidente da Câ-
mara Municipal de Loures, Bernar-
dino Soares, chamou a atenção 
para o investimento da Autarquia 
“em meios próprios”, destacando 
as obras no CRO, que incluem o 
aumento da capacidade de alo-
jamento e uma sala de cirurgia, 
o reforço de pessoal e a recente 
afetação ao serviço de uma nova 
viatura vocacionada para recolha 
de animais sinistrados.

SERVIÇO DE RECOLHA OFICIAL 

Proteção 
animal com 
mais apoios

Está disponível o novo espaço online sobre a atividade da 
Unidade de Serviços do Veterinário Municipal na área dos 
animais de companhia. Deste modo, fica facilitado o acesso 
à informação sobre campanhas de adoção e animais exis-
tentes no CRO Municipal, Programa CED, voluntariado e 
informações úteis sobre obrigações legais e regulamenta-
res a observar por quem tem ou deseja ter um animal de 
companhia. 

Saiba mais em:
https://app1.cm-loures.pt/
veterinariomunicipal2019

INTERNET 

Loures lança espaço 
digital sobre animais 
de companhia

A Câmara Municipal tem disponível um novo guia 
para um percurso pedestre no parque.

Desde o mês de junho que os vi-
sitantes do Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, em Fa-
nhões, têm à sua disposição um 
guia de percurso pedestre para 
descobrirem as diferentes espé-
cies de carvalhos existentes no 
parque.
À descoberta dos Carvalhos é o  
nome do guia, elaborado pelo 
biólogo João Rodrigues, para um 
percurso pedestre que se pode 
efetuar naquele parque muni-
cipal, no âmbito da iniciativa Há 
Vida em Montachique. O guia in-
clui informações sobre a flores-
ta autóctone portuguesa, dando 
particular relevo às oito espécies 
de carvalhos existentes no país. 
O Parque conta com cinco dessas 
espécies de carvalhos e com esta 

ajuda pretende-se que os visitan-
tes possam identificá-las e conhe-
cê-las.
O guia está disponível na receção 
do Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique. Também pode optar 
pela solução mais ecológica e des-
carregá-lo para o seu telemóvel 
através do Sítio da Autarquia.

Assinatura de protocolos
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SAÚDE

A Câmara Municipal de Loures e a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
assinaram, a 22 de maio, um acordo para a 
instalação da Unidade de Saúde de Lousa num 
imóvel da Autarquia. 

O presidente da Câmara Municipal 
de Loures, Bernardino Soares, e o 
presidente do Conselho Diretivo da 
Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), 
Luís Pisco, assinaram um acordo 
de cedência de um imóvel munici-
pal, onde será instalado o Centro 
de Saúde de Lousa. Integrada no 
Agrupamento de Centros de Saú-
de (ACES) Loures – Odivelas, esta 
unidade médica vem cumprir um 
desejo antigo da população da fre-
guesia de Lousa, que tem mais de 
três mil habitantes.
Para Bernardino Soares, o acordo 
é mais um capítulo do trabalho que 
a Autarquia tem desenvolvido no 
sentido de “promover uma melhor 
saúde para todos os habitantes”, 
salientando que “essa promoção 
passa pela assunção de respon-
sabilidades acima do que são as 
nossas competências”, ao nível das 
infraestruturas.
“É evidente que o problema da saú-
de não se resolve apenas com in-

fraestruturas. Resolve-se também 
com profissionais”, afirmou o presi-
dente do Município, que apelou ao 
Ministério da Saúde para fazer “um 
esforço por forma a completar as 
necessidades que temos no nosso 
concelho”, alertando para a enorme 
escassez de profissionais de saúde, 
com particular realce para os mé-
dicos de família que estão longe de 
atingir os números desejados. 
A chave do imóvel municipal, situa-
do na Rua Heróis do Ultramar, em 
Lousa, foi entregue após a assina-
tura do acordo. 
A ARSLVT será responsável pelas 
obras de adaptação e pela sua 
conservação. O contrato celebrado 
tem uma vigência de 50 anos, re-
novando-se automaticamente por 
períodos idênticos.

CONTRATO ASSINADO

Câmara cede 
imóvel para 
unidade de saúde 
de Lousa

PROJETO PILOTO

Alimentação 
biológica nas 
escolas

Apresentar o projeto piloto Ali-
mentação Biológica nas Escolas, 
desenvolvido no âmbito do plano 
de ação da Estratégia Nacional 
de Agricultura Biológica, e trazer 
à discussão questões e desafios 
que se colocam a diferentes ní-
veis, desde a produção, à confe-
ção e ao fornecimento das refei-
ções em modo biológico, foram 
os objetivos deste 2º Meeting de 
agricultura biológica organizado 
pelo Município de Loures.
O encontro contou com a presen-
ça de seis produtores locais – Ca-
sal da Junqueira, Firmino Jesus, 
Horta do Adão, Quinta da Cruz, 
Frutos da Coutana e Rui Simão –, 
que começaram por apresentar 
as suas explorações biológicas. 

A Câmara Municipal de Loures, em parceria com 
a AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura 
Biológica, promoveu o 2º Meeting Agricultura 
Biológica em Loures, que decorreu no dia 20 
de maio, na Biblioteca Municipal José Saramago, 
em Loures. 

Seguiu-se um painel dedicado às 
contribuições apresentadas pe-
las diversas entidades convida-
das, as quais abordaram temas 
centrais na área da alimentação 
biológica.
Os contributos apresentados pe-
las várias entidades participantes 
neste encontro em muito contri-
buíram para a partilha de siner-
gias, possíveis parcerias e a pro-
cura de soluções que preocupam 
tanto os produtores, em modo 
biológico, como o consumidor fi-
nal, que nesta reunião se centrou 
nas escolas.

Alimentação biológica 
em destaqueAssinatura do acordo
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SAÚDE
MAIO, MÊS DO CORAÇÃO

Via Verde AVC

Esta ação foi realizada em parce-
ria com o Hospital Beatriz Ângelo 
(HBA) e teve por objetivos alertar 
para os sintomas e formas de pre-
venção das doenças cardiovas-
culares, que são a principal causa 
de morte em Portugal, e por outro 
lado divulgar o serviço Via Verde 
AVC.
Ao longo da sessão foram aborda-
dos assuntos como os fatores de 
risco para os Acidentes Vasculares 
Cerebrais (AVC), maioritariamente 
causados por tabagismo, sedenta-
rismo, alimentação desequilibrada 
e abuso de bebidas alcoólicas, bem 
como a importância de reconhecer 
os sintomas denominados pelos 
três F’s: Face assimétrica; Falta de 

No âmbito da iniciativa Maio, Mês do Coração, 
a Câmara Municipal de Loures promoveu uma 
sessão informativa sob o tema Via Verde do AVC, 
realizada no dia 15 de maio, na Biblioteca Municipal 
José Saramago. 

forças num braço e Fala alterada.
Existem 29 unidades de AVC dis-
tribuídas pelo país, que permitem a 
rápida identificação e encaminha-
mento através da Linha 112 para 
tratamento médico imediato.
Estiveram presentes na dinamiza-
ção da sessão o neurologista Nuno 
Inácio, o neurorradiologista Pedro 
Vilela e Ana Miranda, da equipa 
médica da Urgência do HBA.

O Município de Loures assinou, no dia 30 de abril, uma 
Carta de Compromisso que visa a sua adesão à Rede 
de Municípios Embaixadores da Vacinação. 

Sendo a promoção da saúde e a 
prevenção da doença uma das 
áreas prioritárias da intervenção 
do Município de Loures, a adesão 
à Rede dos Municípios Embaixa-
dores da Vacinação é encarada 
como uma mais-valia na concer-
tação de estratégias locais de 
sensibilização para a importân-
cia da vacinação, nomeadamen-
te junto das populações mais 
vulneráveis.    
A Carta de Compromisso foi as-
sinada, na Amadora, pelo presi-
dente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino Soares, por 

uma representante do ACES de 
Loures e Odivelas, pela direto-
ra da Direção-Geral da Saúde 
(DGS), Graça Feitas, e pelo pre-
sidente da Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, Luís Pisco, no âmbito da 
Semana Europeia da Vacinação 
– 24 a 30 de abril –, promovida 
pela Organização Mundial da 
Saúde.

EMBAIXADORES DA VACINAÇÃO

Loures assina 
Carta de 
Compromisso

???????????????????
?????????????

Embaixadores da Vacinação

Prevenção das doenças 
cardiovasculares
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SAÚDE

O périplo teve início no dia 6, com a 
visita à Unidade de Saúde de Santo 
António dos Cavaleiros, seguida da 
visita à Unidade de Saúde de Loures 
e a um encontro com a equipa da 
Unidade de Cuidados na Comunida-
de de Loures.
Sempre na presença da direção do 
Agrupamento de Centros de Saúde 
Loures-Odivelas e da Administração 

Durante os dias 6 e 7 de junho, o Executivo Municipal 
levou a cabo uma série de visitas, reuniões e contactos 
com utentes e profissionais de saúde do concelho, 
exigindo mais investimento nesta área para o 
Município.

Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, o primeiro dia terminou com 
uma visita à Farmácia Nova de Lou-
res e com uma reunião do Conselho 
da Comunidade do Agrupamento 
de Centros de Saúde de Loures e 
Odivelas.
O segundo dia da iniciativa Mais 
perto de si! – Saúde começou bem 
cedo, com o contacto com a popu-

Câmara 
Municipal 
exige mais 
investimentos 
na área da 
Saúde

MAIS PERTO DE SI!

lação de Unhos, seguido de uma 
visita à Unidade de Saúde desta 
localidade. O Executivo Municipal 
deslocou-se depois à Unidade de 
Saúde da Apelação. Após esta visita 
e contacto com utentes, o presiden-
te da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, procedeu a uma 
declaração, na qual salientou que 
“temos vindo a verificar as condições 
de várias infraestruturas de saúde 
e, hoje em particular, a inadequação 
das unidades de Unhos e da Apela-
ção, o que confirma a determinação 
da Câmara em avançar com a cons-
trução do Centro de Saúde do Catu-
jal, tal como também decidimos em 
relação ao novo Centro de Saúde de 
Santo Antão do Tojal, lançando, nos 

próximos meses, o concurso para a 
elaboração do projeto, fazendo com 
que este processo ande, ao mesmo 
tempo que se vão  acertando, com 
o Ministério da Saúde, as condições 
para a sua construção”.
Bernardino Soares explicou que “são 
dois centros de saúde muito impor-
tantes para a vida destas popula-
ções, os atualmente existentes ga-
rantem uma resposta mínima em 
resultado do esforço dos profissio-
nais e da sua organização, conse-
guindo colmatar algumas necessida-
des, mas em condições muito difíceis”.
Por outro lado, revelou, “os novos 
centros de saúde serão também um 
contributo para procurar fazer com 
que o Ministério da Saúde coloque 
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mais médicos e mais enfermeiros. 
Nós temos mais de 50 mil pessoas 
sem médico de família no nosso con-
celho e esse é um problema grave. 
O Ministério da Saúde tem de ter em 
atenção as carências no nosso con-
celho na sua política de contratação 
e colocação de médicos, enfermei-
ros e administrativos”.  
A iniciativa continuou depois com a 
visita ao terreno cedido pela Câma-
ra Municipal para a construção do 
futuro Centro de Saúde de Unhos e 
Apelação, no Catujal, e a deslocação 
às instalações cedidas pelo Municí-
pio para a prestação de cuidados de 
Psiquiatria e Saúde Mental à Popu-
lação Adulta de Loures Oriental, em 
Sacavém.

O segundo dia terminou com a visita 
e reunião com a administração do 
Hospital Beatriz Ângelo e um encon-
tro com a grande maioria das far-
mácias do concelho de Loures.
A saúde é uma das áreas de inter-
venção pública com maior impacte 
na vida das populações. Por essa 
razão, trata-se de uma área que 
está no centro das prioridades do 
Município de Loures, seja na sua ati-
vidade própria, seja na exigência de 
mais e melhores respostas do Minis-
tério da Saúde.

Visita ao Centro de Saúde de Loures

Visita à Farmácia Nova de Loures
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“Foi uma jornada de grande in-
tensidade”, referiu o presidente da 
Câmara Municipal de Loures, Ber-
nardino Soares. “Levamos daqui 
trabalho para fazer, mas também 
um conhecimento mais aprofun-
dado da freguesia”.
Depois do hastear da bandeira do 
Município e instalação da sede do 
concelho no Centro Pastoral de 
Moscavide, o dia 5 de abril come-
çou com uma visita ao Centro de 
Saúde de Moscavide, passando 
depois pelo Comando Metropoli-
tano de Lisboa da PSP, seguido de 
uma visita à CREACIL e às escolas 
da Quinta da Alegria e Catela Go-
mes.
A tarde ficou reservada para as 
visitas à Comissão Unitária de Re-
formados, Pensionistas e Idosos de 
Moscavide, bem como ao Centro 
Social e Paroquial de Moscavide, 
à CREVIDE e ao futuro espaço do 
Serviço de Informação Municipal.

Durante os dias 5 e 6 de abril, a administração da 
Câmara Municipal de Loures instalou-se na Freguesia 
de Moscavide. Sob o lema Mais perto de si! a Presidência 
em Moscavide ouviu a população, visitou e tomou 
contacto direto com as forças vivas daquela localidade.

Após uma breve visita à sede da 
União das Freguesias, o dia termi-
nou com reuniões com o movimen-
to associativo e com os demais 
parceiros para a apresentação da 
2ª fase da revitalização do centro 
urbano de Moscavide.
O segundo dia da Presidência em 
Moscavide arrancou com uma vi-
sita ao Quartel dos Bombeiros Vo-
luntários de Moscavide e Portela, 
onde ainda houve tempo para uma 
reunião com a direção, para depois 
a comitiva seguir para o Mercado, 
passando pela Avenida de Mos-
cavide e por outras ruas, onde o 
Executivo teve a oportunidade de 
contactar com os comerciantes. 
Grande parte da tarde foi dedica-
da ao atendimento à população 
pelo Executivo Municipal, no Cen-
tro Pastoral de Moscavide, termi-
nando com a sessão pública de 
encerramento no mesmo local. Na 
ocasião, Bernardino Soares desta-

cou o novo Regulamento Municipal 
de Apoio às Instituições Sociais 
“que, pela primeira vez, existe no 
Município e que vai poder ser apli-
cado, com toda a transparência, 
no apoio às instituições da área 
social”, sublinhando o facto desse 
apoio ter “triplicado”. O presidente 
não esqueceu os bombeiros, para 
os quais a Câmara Municipal “tem 
vindo, sistematicamente, a au-
mentar o apoio”.  Bernardino Soa-
res abordou ainda algumas ques-
tões relacionadas com a habitação 
e com a Lei das Rendas.

Revitalização urbana
Para Bernardino Soares, a inter-
venção realizada na Avenida de 
Moscavide melhorou a capacida-
de de acolhimento às pessoas que 
entram em Moscavide, bem como 
a circulação pedonal. “Não há ne-
nhum centro de vila ou cidade que, 
para ter maior dinâmica, não tenha 
melhorado as condições para os 
peões”, apontou. Para a segunda 
fase da revitalização está prevista 
a construção de um novo Mercado. 
“Queremos lançar um concurso, 
através do qual seja disponibiliza-
da uma área para que um parceiro 
privado construa um equipamento 
e, como contrapartida, um novo 

mercado com um estacionamento 
de 300 lugares, o que irá permitir 
minorar o problema de estaciona-
mento na freguesia, e uma praça 
pública”.
Bernardino Soares destacou, 
igualmente, as obras no futuro 
espaço do Serviço de Informação 
Municipal na antiga esquadra da 
PSP. O futuro edifício de atendi-
mento municipal juntará três va-
lências: atendimento relativo a 
questões relacionadas com a Câ-
mara Municipal (licenças, certidões, 
pagamento de taxas, entre outras 
questões); atendimento relaciona-
do com os Serviços Intermunici-
palizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas; e atendimento 
para assuntos do foro da Agência 
de Modernização Administrativa, 
que normalmente são disponibili-
zados nas Lojas do Cidadão.
Bernardino Soares anunciou ou-
tras intervenções na freguesia, no-
meadamente no jardim público, no 
largo da igreja e na praceta Adão 
Barata, bem como no parque de 
estacionamento subterrâneo junto 
ao Condomínio do Oriente, que fi-
cará a cargo, na sua totalidade, da 
Loures Parque, aumentando, tam-
bém ali, a oferta de estacionamen-
to para a freguesia de Moscavide.

A Presidência 
em Moscavide

MAIS PERTO DE SI!
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A Câmara de Loures assinou contratos 
interadministrativos com oito freguesias do 
concelho, no valor de cerca de 460 mil euros.

INVESTIMENTOS LOCAIS

Freguesias 
recebem mais 
460 mil euros

SÃO JOÃO DA TALHA

Entregue alvará 
da célula 1 
do Bairro da 
Fraternidade

O presidente da Câmara Munici-
pal de Loures, Bernardino Soares, 
lembrou que se trata “do segundo 
alvará do ano 2019 na freguesia 
de São João da Talha”.
Este alvará de loteamento da cé-
lula 1 irá permitir que “134 lotes de 
terreno rústicos se tornem urba-
nos, de forma a que os proprietá-
rios possam legalizar as habita-
ções existentes”, frisou o presidente 
da Comissão de Administração do 
Bairro da Fraternidade, António 
Alexandre.
Bernardino Soares aproveitou a 
ocasião para lembrar que depois 
de “restabelecida a confiança entre 
os bairros e a Câmara Municipal, 
indispensável para que estes pro-
cessos avancem, está a ser possí-
vel concretizar a legalização de um 
conjunto significativo de bairros 
de génese ilegal”, nomeadamente, 
nesta união de freguesias em que 
as equipas técnicas da comissão 
de administração e do Município 
conseguiram “com grande empe-
nho e capacidade de ultrapassar 

A Câmara Municipal de Loures entregou, no dia 13 
de abril, mais um alvará de loteamento no Bairro da 
Fraternidade, na União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela.

problemas, chegar a este resulta-
do”. Nesta cerimónia, além da en-
trega do alvará de loteamento da 
célula 1, foi ainda assinado o con-
trato de urbanização da célula 4, 
com vista à contratualização dos 
projetos referentes à operação de 
loteamento de mais uma célula do 
Bairro da Fraternidade.
Bernardino Soares recorda que 
depois da entrega do alvará da 
célula 8, “a entrega do alvará da 
célula 1 e a assinatura do contra-
to de urbanização da célula 4, que 
aqui fizemos hoje, significa que há 
um caminho que está a ser feito e a 
dar resultados concretos aqui para 
o Bairro da Fraternidade”.
Recorde-se que a decisão do Exe-
cutivo de incluir no regime de in-
tervenção municipal o Bairro da 
Fraternidade foi essencial, pois 
permitiu a divisão do bairro em vá-
rias células, o que torna o processo 
mais rápido. “Seria muito mais difí-
cil estarmos a tratar todo o bairro 
ao mesmo tempo”, concluiu o au-
tarca.

Os contratos interadministrativos 
de investimento assinados 
destinam-se a:
Junta de Freguesia de Bucelas
› Requalificação do mercado

Junta de Freguesia de Fanhões
› Requalificação do parque infantil de Casainhos

Junta de Freguesia de Loures
› Remodelação do espaço público na localidade do Fanqueiro

Junta de Freguesia de Lousa
› Construção do parque infantil no Cabeço de Montachique

União das Freguesias de Moscavide e Portela
› Construção do parque de recreio canino na Portela
› Requalificação do espaço de jogo e recreio no Jardim 
Almeida Garrett
› Substituição do pavimento do espaço de jogo e recreio 
no Jardim de Moscavide
› Construção de bolsas de estacionamentos junto às pracetas 
Copacabana e Ipanema, na Portela
› Requalificação do Largo da Rua Francisco Marques Beato 
› Construção do espaço de jogo e recreio no Bairro Municipal 
da Quinta da Vitória, bem como na requalificação do lago 
ornamental na mata da Urbanização do Cristo Rei

União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho
› Criação de pavimento confortável em vários arruamentos 
da freguesia

União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 
› Pavimentação da Rua José Augusto Gouveia, na Manjoeira

Novo passo na legalização 
de habitações

da Câmara, Bernardino Soares. 
Os cerca de 460 mil euros foram 
transferidos para as freguesias 
no mês de junho, e representam 
cerca de 50% da verba disponível 
no orçamento de 2019 – um mi-
lhão de euros – para este tipo de 
protocolos, previstos na lei como 
uma das tipologias possíveis de 
concretização da delegação de 
competências dos municípios nas 
freguesias, visando aumentar a 
capacidade de resposta.

O objetivo é assegurar investi-
mentos no espaço público e a con-
cretização de obras em áreas ou 
equipamentos delegados.
“Estamos a formalizar um conjunto 
de protocolos com oito freguesias 
e para catorze projetos diferencia-
dos, que irão significar a constru-
ção, reconstrução e reparação de 
elementos importantes da via pú-
blica ou de equipamentos impor-
tantes para a vida das pessoas”, 
referiu, na ocasião, o presidente 
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Bernardino Soares, presidente 
da Câmara Municipal de Loures, 
e Gonçalo Caroço, vereador com 
o pelouro da Educação, entrega-
ram os galardões a todos os agru-
pamentos de escolas, escola não 
agrupada, IPTRANS, instituições 
particulares de solidariedade so-
cial e associações de pais e encar-
regados de educação do concelho.
“A Câmara de Loures continua a 
apostar, decisivamente, na área 
da educação, com iniciativas que já 
estão em prática há alguns anos”, 
disse o presidente da Câmara, 
exemplificando com “o apoio social 
e pedagógico através do material 
escolar, a intervenção das equipas 
multidisciplinares, o incentivo aos 
projetos socioeducativos”, desta-
cando a isenção de pagamento das 
refeições escolares para o escalão 
B. “Mais de 50% das crianças do 1º 
ciclo do nosso concelho têm refei-
ções escolares gratuitas”, reforçou.
O autarca quis, ainda, salientar 
o projeto de Adaptação ao Meio 
Aquático, que irá permitir aos alu-
nos do 1º ciclo a frequência de au-
las de natação nas piscinas muni-
cipais. “É um projeto que vai exigir 
muito de todos, pois teremos de 
enfrentar novos desafios de orga-
nização e de logística, mas vamos 
em conjunto encontrar as soluções 
para que os nossos meninos pos-
sam ter acesso à aprendizagem da 
natação”.
Bernardino Soares abordou tam-
bém a aposta, por parte do Mu-
nicípio de Loures, na renovação 
das infraestruturas escolares. “As 
infraestruturas não são tudo. Não 
há boas escolas sem bons profes-
sores e auxiliares, nem sem a par-
ticipação dos pais. No entanto, é 
evidente que o estado do edificado 

Realizou-se, no dia 23 de maio, no Pavilhão Paz e Amizade, a Gala da Educação, 
um dos pontos altos da Semana da Educação 2019, que teve como objetivo 
homenagear os agentes educativos do concelho de Loures. 

escolar tem muita importância na 
forma como as atividades são de-
senvolvidas”.
“Este ano vai ser lançado mais um 
conjunto de obras de renovação de 
várias escolas do nosso concelho. 
Estamos, até, a intervir para além 
daquilo que é a nossa responsabi-
lidade, utilizando meios da Câma-
ra para responder a necessidades 
que não têm sido satisfeitas pelo 
Ministério da Educação”, alertou.

Muitas atividades
A Semana da Educação contem-
plou, ainda, a exposição ArtEsco-
la, um espaço de divulgação da 
criatividade e das artes produzi-
das por docentes e não docentes 

das escolas do concelho de Lou-
res, através da exposição coletiva 
de trabalhos artísticos elaborados 
a partir de vários materiais e téc-
nicas.
No programa deste ano destaque, 
ainda, para o espetáculo integra-
do no Projeto de Promoção do 
Interculturalismo Livres e Iguais, 
realizado no dia 21 de maio, que 
contou com a participação de Car-
lão, e no dia 22, para o IV Encontro 
das Universidades da Terceira Ida-
de de Loures.
A Mostra de Projetos Escolares 
que esteve patente no Pavilhão 
Paz e Amizade foi abrilhantada 
com o espetáculo da Maria Vas-
concelos – As Canções da Maria.

Semana 
da Educação

A Câmara Municipal 
de Loures apresentou, 
no dia 28 de maio, a 
4ª edição da revista 
Educação em Loures, 
momento integrado 
na mesa redonda 
subordinada ao tema 
Educação inclusiva, que 
teve lugar na Escola 
Dr. António Carvalho 
Figueiredo.
Para o presidente da 
Câmara Municipal de 
Loures, a revista “tem 
conseguido conquistar 
um lugar de referência 
como espaço de reflexão, 
na área educativa do 
concelho”.
“Procurámos sempre que 
esta revista não fosse 
só para professores e 
educadores, nem apenas 
para divulgação das 
atividades das escolas 
e do Município na área 
da educação, mas que 
fosse tudo isto e mais 
alguma coisa, no sentido 
que deve ser acessível 
e atrativa para todos e, 
ao mesmo tempo, densa 
e especializada. Penso 
que temos conseguido 
esse equilíbrio”, referiu 
Bernardino Soares.

REVISTA

Educação
em Loures

Pavilhão Paz e Amizade,
em Loures
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A Câmara Municipal de Loures vai 
proceder à remodelação e amplia-
ção de diversos edifícios escolares, 
bem como dos respetivos logra-
douros, de modo dotar as escolas 
de melhores condições de ensino e 
aprendizagem.
Um investimento superior a oito 
milhões de euros, que vai permitir 
criar novas salas de aula e de jar-
dim de infância, reduzindo turmas 
com horários duplos e aumentando 
a resposta às listas de espera nos 
jardins de infância, mas também 
ampliar cozinhas e refeitórios, por 
forma a garantir que mais esco-

Vários equipamentos escolares do concelho serão alvo de intervenção ao nível dos 
edifícios e dos logradouros, já a partir do verão 2019, num investimento municipal 
superior a oito milhões de euros.

las possam assegurar  a confeção 
local das refeições, disponibilizan-
do um maior número de refeições 
diárias, tomadas com conforto e 
comodidade. A requalificação dos 
logradouros e campos de jogos 
está também contemplada neste 
investimento.
A Escola 2,3 João Villaret, no In-
fantado,  vai ser beneficiada com a  
construção do pavilhão gimnodes-
portivo,  respondendo a uma ne-
cessidade curricular para os alunos 
e permitindo à comunidade local a 
utilização do pavilhão para a práti-
ca desportiva .

Ano letivo 2019/2020 
começa agora

Escola Básica Nº 3 de Sacavém 
› Criação de mais uma sala no 
pré-escolar para dar resposta 
à lista de espera existente;
› Ampliação da cozinha para 
permitir confeção local;
› Melhoramento da zona do 
refeitório;
› Melhoramento das condições 
da biblioteca escolar;
› Novas salas de apoio e de 
pessoal
› Adequação das instalações 
sanitárias para pessoas com 
mobilidade reduzida;
› Requalificação do logradouro 
com a colocação de novos 
equipamentos e marcações 
no campo de jogos.  

Escola Básica Nº 3 
de Unhos 
› Aumento do número de salas 
de aula;
› Construção de raiz de dois novos 
edifícios, um para a biblioteca 
escolar e outro para o jardim 
de infância;
› Ampliação da cozinha para 
permitir confeção local;
› Melhoramento da zona do 
refeitório;
› Novas salas de apoio e de 
pessoal;
› Adequação das instalações 
sanitárias para pessoas com 
mobilidade reduzida;
› Requalificação do logradouro 
com a colocação de novos 
equipamentos e marcações no 
campo de jogos.  

Jardim de Infância 
da Bobadela 
› Criação de mais uma sala além 
das três já existentes;
› Novas instalações sanitárias 
para alunos e professores;
› Aumento da área útil do
refeitório;
› Reformulação do espaço da copa;
› Criação de zona de arrumos;

Intervenções 
previstas

› Substituição da cobertura do 
pátio interior;
› Intervenção geral ao nível 
da cobertura, caixilharia e 
pavimentos;
› Colocação de sistema de 
iluminação de baixo consumo, 
painéis solares e sistema de 
reaproveitamento de águas 
pluviais.  

Escola Básica da Flamenga 
› Criação de mais três salas de 
aula, o que permitirá a redução 
de horários duplos;
› Ampliação da cozinha para 
permitir confeção local;
› Melhoramento e aumento 
da zona do refeitório;
› Novas salas de apoio e de 
pessoal;
› Adequação das instalações 
sanitárias para pessoas com 
mobilidade reduzida;
› Criação de biblioteca escolar;
› Reorganização do espaço exterior 
com novas áreas de recreio;
› Reabilitação dos brinquedos 
existentes e ampliação das áreas 
cobertas;
› Remodelação do edifício dos 
balneários;
› Reabilitação do pavimento do 
campo de jogos com tratamento 
e pintura.

Escola Básica Nº 3 da Bobadela 
› Reimplantação do campo 
de jogos;
› Colocação de pavimento e de 
mobiliário urbano adequado;
› Reparação da vedação 
e muretes;
› Plantação de novas árvores.

Escola Básica da Portela 
› Ampliação da cozinha com 
instalação de novo equipamento;
› Remodelação do refeitório;
› Instalação das quatro salas 
de jardim de infância no edifício;
› Relocalização e criação de 
melhores condições na Unidade 
de Ensino Estruturado; 
› Substituição da cobertura do 
edifício;
› Substituição integral do 
mobiliário escolar.

Escola Básica 2,3 João Villaret 
› Construção do pavilhão 
gimnodesportivo para a prática 
de várias modalidades, com 
pavimento em madeira;
› Ginásio para a prática de outras 
modalidades;
› Quatro balneários para 
desportistas e dois para árbitros;
› Arrecadação geral para material 
desportivo;
› Gabinete médico;
› Bancadas com capacidade para 
194 lugares sentados, quatro 
dos quais para pessoas com 
mobilidade reduzida;
› Redes de proteção e instalações 
sanitárias para o público.
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A Câmara Municipal de Loures tem vindo a apostar 
na Educação Artística. 

É com a música, a dança, o tea-
tro, as artes plásticas e as ofi-
cinas, entre outras atividades, 
que a Autarquia pretende dotar 
as pessoas, nomeadamente os 
mais jovens, com instrumentos 
de construção de felicidade. E 
se cada criança, jovem ou adul-
to deve ter a oportunidade de se 
expressar, em Loures, encontra 
várias formas de o fazer. 
O programa Educação com Arte 
desenvolve projetos de ensino 
nas escolas e IPSS do concelho. 
As iniciativas são muitas, desde 
Músicos de Palmo e Meio, de-
senvolvido em parceria com o 
Conservatório d’Artes de Lou-
res, para as crianças em idade 
pré-escolar, à Music’Arte, para 
crianças com necessidades es-
peciais, passando pelo Bebétho-
ven, para crianças até aos três 
anos, da Creche Municipal de 
Loures.
O Já Cá Cante!, oficina que en-
volve 25 alunos na dinamização 
do Cante Alentejano, o DançArte, 
que pretende sensibilizar para a 
dança criativa, abrangendo cer-

ca de 1200 alunos, bem como a 
Escola com Teatro, também têm 
feito um importante trabalho 
junto dos alunos.
Ainda na área da música, estão 
em funcionamento, desde 2009, 
a Orquestra Geração e Orques-
tra Bora Nessa, não esquecendo 
o Polo de Loures da Escola Artís-
tica de Música do Conservatório 
Nacional.
Do mundo da música para as 
artes plásticas, destaque para o 
projeto Arte Pública nas Escolas 
e para a Escola no Adro, que pro-
movem a criatividade e as artes 
através de exposições de traba-
lhos artísticos. 
Mas não importa a idade. Assim 
como a arte se prolonga através 
do tempo, a formação continua 
ao longo da vida. Exemplo disso 
é a Universidade Sénior do con-
celho de Loures, com mais de mil 
alunos.

ESCOLAS

Educação com 
Arte

Músicos de Palmo e Meio

A Câmara Municipal de Loures voltou a marcar 
presença na maior feira de educação, formação 
e empregabilidade do país – Futurália –, que 
decorreu de 3 a 6 de abril, na Feira Internacional 
de Lisboa, no Parque das Nações.

Sob o tema Atividade vitivinícola 
enquanto património e atividade 
económica potenciadora de no-
vas/velhas profissões, o Município 
de Loures esteve presente, pelo 
quinto ano consecutivo, neste cer-
tame que dá a conhecer a ofer-
ta educativa e formativa da rede 
escolar concelhia, disponibilizando 
informação sobre os diversos cur-
sos e promovendo conversas com 
os alunos e professores das várias 
áreas.
No dia 4 de abril, o presidente da 
Câmara Municipal de Loures, Ber-

nardino Soares, e o vereador com 
o pelouro da Educação, Gonçalo 
Caroço, visitaram o stande do Mu-
nicípio, aproveitando para conhe-
cer a oferta educativa das escolas 
do concelho, com destaque para os 
cursos de informática, restauração, 
saúde, secretariado, entre muitos 
outros. Além dos agrupamentos 
escolares presentes, os autarcas 
percorreram também os espaços 
dedicados à Escola Secundária de 
Camarate e ao IPTrans – Instituto 
Profissional de Transportes, com a 
sua oferta profissional.

FORMAÇÃO E EMPREGABILIDADE

Loures presente 
na Futurália

???????????????????????
????????????

A partir de 1 de outubro, a Câmara Municipal de Loures vai 
garantir aulas de Adaptação ao Meio Aquático, aos alunos 
do 1º ciclo das escolas públicas do concelho.
Uma parceria com a GesLoures, que vai abranger, no ano letivo 
2019/2020, um universo de 5500 alunos que irão frequentar, 
semanalmente, uma das quatro piscinas municipais, sendo o 
acompanhamento e o transporte assegurado pela Autarquia. 
De forma a garantir que todos possam frequentar a atividade, 
o Município de Loures irá ainda distribuir, a cada aluno, 
um conjunto de material de apoio à prática da atividade. 

Adaptação 
ao Meio Aquático  

PISCINAS MUNICIPAIS
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EDUCAÇÃO

A Câmara Municipal de Loures assegurou 
a transferência de 180 mil euros para os 
agrupamentos de escolas, através da celebração 
de um protocolo que visa garantir ações de 
conservação e manutenção corrente nas escolas 
básicas integradas e de 2º e 3º ciclos do concelho.

Na cerimónia, que decorreu, no 
dia 15 de maio, no salão nobre 
dos Paços do Concelho, Bernardi-
no Soares, presidente da Câmara 
Municipal de Loures, acompanha-
do na mesa pelos vereadores da 
educação e das obras municipais, 
respetivamente, Gonçalo Caroço 
e Tiago Matias, disse que o proto-
colo assinado com os agrupamen-
tos de escolas do concelho “é um 
passo para uma melhor utilização 
dos recursos, bem como uma for-
ma de garantir que eles são total 
e efetivamente aplicados em cada 
escola. Situação que não se verifi-
cou, entre 2009 e 2013, quando só 
39% da verba transferida pelo Mi-
nistério da Educação, cerca de 20 
mil euros para cada um dos nove 
agrupamentos, foi efetivamente 
aplicada nas escolas”. O presiden-
te da Câmara referiu ainda que “o 
valor que recebemos é quase insig-
nificante, atendendo às  inúmeras 
competências que são atualmente 
assumidas pelas autarquias e que 
o será ainda mais quando, por im-
posição legislativa, forem assumi-
das novas competências”, afirmou 

o autarca, reiterando que a postu-
ra do Município será de “continuar 
a dizer ao Ministério da Educação 
que é preciso disponibilizar mais 
verbas para o investimento e, ao 
mesmo tempo, procurar, com os 
recursos que temos, encontrar as 
melhores soluções para  fazer com 
que as nossas escolas sejam cada 
vez melhores”, concluiu.
Mas Bernardino Soares fez questão 
de frisar que a celebração deste 
protoloco não pretende transmi-
tir uma mensagem de que a Au-
tarquia vai deixar de investir para 
além desta verba. Relembre-se 
que a Câmara Municipal de Loures 
vai iniciar este verão a remodelação 
e ampliação de diversos edifícios 
escolares, bem como dos respeti-
vos logradouros, de modo dotar as 
escolas de melhores condições de 
ensino e aprendizagem.
Um investimento superior a oito 
milhões de euros, com obras muito 
significativas, como o Pavilhão da 
Escola João Villaret, no Infantado, 
em Loures.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Agrupamentos de 
escolas recebem 
180 mil euros

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Novas viaturas 
adaptadas para 
o transporte 
escolar

Um investimento de cerca de 
230 mil euros, que contemplou 
a aquisição de cinco viaturas de 
nove lugares adaptadas, as quais 
asseguram, diariamente, o trans-
porte escolar a sessenta crianças 
com necessidades educativas es-
peciais.
Estas viaturas asseguram a reco-
lha de crianças nas freguesias de 
Loures, Lousa, Fanhões, Camara-
te, Unhos e Apelação, Moscavide, 
Sacavém e Prior Velho, Santa Iria 
de Azóia e São João da Talha, 
Santo Antão e São Julião do To-
jal e ainda em Santo António dos 
Cavaleiros.  
Trata-se de um serviço essencial 
para muitas famílias, que garan-
te a recolha das crianças e a sua 

A Câmara Municipal de Loures adquiriu cinco novas 
viaturas adaptadas para o serviço de transporte 
escolar.

distribuição por diversos jardins 
de infância e escolas básicas pú-
blicas do concelho, mas também 
em instituições especializadas 
como a Creacil, em Moscavide; a 
Cercitejo, em Alverca; o Instituto 
Jacob Rodrigues Pereira, na Casa 
Pia de Lisboa; o Centro Interven-
ção Técnico Pedagógico, em Casal 
de Cambra, ou ainda no Instituto 
da Imaculada para Pessoas com 
Necessidades Especiais, em Lis-
boa.

As novas viaturas

Mais verbas para a Educação

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt
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CONCELHO INCLUSIVO

A Câmara Municipal de Loures realojou as 37 
pessoas desalojadas na sequência de um incêndio 
ocorrido em meados de maio num paiol desativado 
em Sacavém.

Desde essa altura – e apesar dos 
esforços do Município de Loures 
– as 37 pessoas (20 adultos e 17 
crianças) pernoitaram, durante 
várias semanas, no pavilhão dos 
Bombeiros Voluntários de Saca-
vém.
As famílias foram realojadas em 
casas da Autarquia, nos bairros 
da Quinta do Mocho, em Saca-
vém, mas também na Apelação e 
no Prior Velho.
“Intensificámos a nossa ação in-
terna, no sentido de encontrar 
casa para estas pessoas e foi-nos 
possível concretizar esse desejo, 
pese embora as habitações pre-
cisem ainda de alguns arranjos”, 
informou o presidente da Câma-
ra Municipal de Loures. Contudo, 
acrescentou, Bernardino Soares, 
“a situação destas pessoas é ago-
ra bem melhor. Se não fosse a Câ-
mara Municipal, ainda estariam 
no pavilhão dos bombeiros”.

Solução do Governo 
pouco viável
Sobre a solução sugerida pelo Go-
verno, durante todo este proces-
so, Bernardino Soares salientou: 
“É difícil encontrar soluções com 
a legislação que está em vigor, 
nomeadamente com o programa 
Porta de Entrada. Esse instru-
mento é difícil de aplicar porque 
os preços das rendas, no mercado 
livre, estão inflacionados, princi-
palmente na Área Metropolitana 
de Lisboa”.
Bernardino Soares adiantou ain-
da que as famílias realojadas vão 
manter o apoio social, de forma a 
que, o mais rapidamente possível, 
possam retomar a sua vida nor-
mal.

SACAVÉM

Câmara realojou 
vítimas de 
incêndio no 
paiol do Mocho

O presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares, marcou presença na 5ª edição 
da Caminhada das Gerações, no dia 25 de maio.

Tratou-se de uma iniciativa or-
ganizada por seis associações de 
pais do Agrupamento de Escolas 
de Santa Iria de Azóia, que contou 
com a participação de mais de mil 
pessoas e angariou um total de 
714 bens.
Participaram as escolas de Via 
Rara, Bela Vista, Alto da Eira, Co-
vina, Portela da Azóia (Escolas 
Fernando Pessoa e Júlio Dinis) e 
EB 2,3 de Santa Iria de Azóia. Pela 
primeira vez, a caminhada contou 

com a participação da Paróquia 
de Santa Iria. A Escola Básica da 
Covina ganhou o prémio de mais 
solidária, com o maior número de 
bens angariados.
No final da caminhada, o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino Soares, des-
tacou a qualidade e dinâmica das 
escolas do concelho e o envolvi-
mento da comunidade no suces-
so desta iniciativa, que conta com 
mais participantes, ano após ano.

SANTA IRIA DE AZÓIA

Caminhada 
junta gerações 

Iniciativa angariou verbas para aplicar em diversos 
projetos a desenvolver pelas instituições sociais.

Mais de seiscentas pessoas marca-
ram presença na caminhada solidá-
ria realizada em Loures no passado 
dia 25 de maio.
Organizada por várias instituições 
sociais do concelho, e com partida do 
Museu Municipal de Loures – Quinta 
do Conventinho, em Santo António 
dos Cavaleiros, esta marcha juntou 
pessoas de todas as idades.

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

Caminhada 
solidária

Centenas de pessoas participaram na Caminhada

Câmara encontrou solução para 
37 desalojados
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CONCELHO INCLUSIVO

David Grachat, atleta da GesLoures, com uma 
malformação congénita, esteve, no passado mês 
de maio, no Agrupamento de Escolas de Santa Iria 
de Azóia.

A iniciativa denominada Mode-
los Inspiradores/Network for Role 
Models é da Comissão Europeia 
e da Agência Nacional Erasmus+, 
e tem como objetivo promover os 
valores da inclusão, da tolerância 
e não-discriminação através da 
Educação.
Em Portugal, Loures foi um dos 
municípios que aderiu à iniciativa 
que procura integrar pessoas com 
Necessidades Especiais, através 
de casos de sucesso. David Gra-
chat foi, assim, o Modelo Inspira-
dor selecionado pelo Município, 
tendo vindo a partilhar a sua im-
portante trajetória desportiva, 
académica e pessoal.
No passado mês de maio, David 
Grachat esteve no Agrupamento 
de Escolas de Santa Iria de Azóia, 
onde demonstrou ser um exemplo 
para a comunidade, sobretudo 
para os jovens, pela sua atitude 
positiva face aos desafios da vida.
O nadador da GesLoures nasceu 
com uma malformação congénita, 

mas o facto de não ter a mão es-
querda não o limita, funcionando 
até como uma oportunidade para 
forçar os seus limites. Aos dois 
anos de idade, começou a praticar 
natação e aos dez entrou para a 
sua primeira equipa de natação 
adaptada. Hoje, aos 31 anos, re-
presenta Portugal ao mais alto ní-
vel, de que é exemplo a participa-
ção nos jogos paralímpicos do Rio 
de Janeiro, em 2016.
David Grachat treina seis horas 
por dia, repartidas entre piscina 
e ginásio, relembrando que “para 
estar ao mais alto nível é preci-
so muito treino e empenho”. Além 
disso é necessário “criar objetivos 
reais e ir ultrapassando etapas”. O 
nadador acredita, profundamen-
te, que “com trabalho e dedicação 
tudo se consegue”.

MODELOS INSPIRADORES

David Grachat 
partilha história 
de vida em 
escolas

Mais de trinta anos depois da constituição da 
Associação de Solidariedade Social Templo de 
Shiva, foi agora lançada a primeira pedra para a 
construção do tão almejado Templo de Shiva.

Uma cerimónia religiosa de bên-
ção da primeira pedra daquele 
que será o futuro Templo de Shiva, 
projetado pelo professor e arqui-
teto Troufa Real, que ofereceu o 
projeto, com a colaboração de um 
conjunto de outros técnicos que, 
graciosamente, se têm disponibili-
zado para colaborar na concreti-
zação deste templo Hindu no con-
celho de Loures.
Entre os inúmeros convidados 
para esta cerimónia esteve o pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino Soares, que 
acompanhou o presidente da di-
reção do Templo de Shiva, Kan-
tilal Vallabdas, na colocação da 
primeira pedra, depois desta ter 
recebido a bênção de Mahadeva 
Shiva.
Terminada a parte religiosa da ce-
rimónia, os presentes foram con-
vidados a assistir a um momento 
de dança, a que se seguiu um con-

junto de homenagens a todos os 
que, ao longo dos anos, contribuí-
ram para tornar este dia possível.
Recorde-se que o projeto do Tem-
plo de Shiva irá situar-se no terre-
no cedido pela Câmara Municipal 
de Loures, na Urbanização das 
Torres da Bela Vista, em Santo 
António dos Cavaleiros. 
O projeto prevê quatro setores 
distintos: o primeiro destinado às 
atividades socioculturais; o segun-
do às atividades de culto, com o 
Templo e parte do parque de es-
tacionamento coberto; um tercei-
ro destinado a outra parte do par-
que de estacionamento coberto e 
ao espelho de água (Kund); e um 
quarto setor para estacionamento 
ao ar livre e para o Jardim Memo-
rial.

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

Lançamento da 
primeira pedra 
do Templo de 
Shiva 

David Grachat, nadador 
da GesLoures

Novo templo em Santo António 
dos Cavaleiros
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DESPORTO

O Pavilhão Paz e Amizade recebeu, no dia 14 de 
junho, o sarau de encerramento do GimnoLoures, 
com a participação de onze classes de ginástica.

Nesta iniciativa realizada em par-
ceria com a Associação de Ginás-
tica de Lisboa (AGL) foi ainda for-
malizado um contrato programa 
entre as duas entidades, Câmara 
de Loures e AGL, que visa o de-
senvolvimento da modalidade de 
ginástica no concelho. 
Entre outros compromissos, cons-
tam deste contrato a formação 
para juízes, a realização de estágios 
regionais, bem como a isenção do 
pagamento de inscrição nas provas 
constantes do plano de atividades 
da AGL, até dez atletas por coleti-
vidade, e no máximo de duas por 
prova, ficando a AGL com o com-
promisso de realizar provas de gi-
nástica acrobática no Município de 
Loures. 
Ainda antes de se dar início ao sa-
rau, o presidente da AGL, Carlos 
Oliveira, agradeceu o empenho de 
todos, em particular da Autarquia 
“pelo apoio que tem dado à ativida-
de gímnica no concelho”, provando 
que “está próxima dos seus ginas-
tas e do mundo associativista”.    
Já Paulo Piteira, vice-presidente 
da Autarquia, lembrou que o Gim-

noLoures “é a festa da ginástica do 
concelho e uma oportunidade para 
percebermos a qualidade do traba-
lho que se vai desenvolvendo, e que 
o Município, no quadro das suas 
responsabilidades, tem procurado 
apoiar”.
Em relação ao protocolo com a AGL, 
o autarca afirmou que “é o corolário 
de um processo de trabalho e cola-
boração com vários anos, que ago-
ra abre novas facilidades em rela-
ção aos clubes do nosso concelho, e 
apoia a formação, o que é da maior 
importância para continuarmos a 
fazer um trabalho de qualidade”, 
concluiu.            
Trabalho esse que foi bem visível 
nas apresentações do Acromix Ca-
marate Clube, Associação de Mora-
dores da Portela, Casa do Povo de 
Bucelas, Clube União Recreativo de 
São Julião do Tojal, GimnoFrielas, 
Grupo Desportivo de Lousa, Grupo 
Musical e Recreativo da Bemposta; 
Grupo União Lebrense e do Sport 
Clube Sanjoanense.

GINÁSTICA

Sarau de 
encerramento do 
GimnoLoures O Pavilhão António Feliciano Bastos, em Loures, 

recebeu, a 25 de maio, o XIX Encontro de Classes 
do Desporto Sénior do concelho. 

Organizado pela Câmara Munici-
pal de Loures, este encontro des-
portivo inseriu-se na programa-
ção da temporada do Desporto 
Sénior, de 2018/2019, que tem 
como objetivos promover a saúde, 
a manutenção da forma física, o 
convívio e quebrar o isolamento. 
Este Programa possibilita a ativi-
dade regular a 320 pessoas.
Participaram nesta iniciativa a 
Academia Recreativa e Musical de 
Sacavém, Associação Desportiva 
Bobadelense, Associação de Mo-
radores da Portela, Atlético Clube 
de Moscavide, Comissão Unitária 
de Reformados e Pensionistas de 
São João da Talha, Casa do Povo 
de Bucelas, Sociedade Recreati-
va e Musical 1º de Agosto Santa 
Iriense, Centro Cultural e Social 
de Santo António dos Cavaleiros, 
Grupo Recreativo Apelaçonense 
e Centro de Cultura e Desporto 

do Município de Loures. Depois de 
uma manhã dedicada à atividade 
desportiva, seguiu-se um almoço 
convívio no Refeitório Municipal e 
uma visita ao Museu de Cerâmica, 
em Sacavém.
Já no dia 6 de junho, a Câmara de 
Loures promoveu, ainda, uma ca-
minhada pelo Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, em Fa-
nhões, seguindo-se um piqueni-
que no parque de merendas deste 
espaço municipal.

XIX ENCONTRO

Classes do 
Desporto Sénior

Bernardino Soares anunciou a recuperação do 
relvado sintético já para o verão de 2019. 

O anúncio foi feito durante a XV 
Gala do Sport Clube Sanjoanen-
se, que decorreu no dia 11 de maio, 
no Pavilhão José Gouveia, em São 
João da Talha. 
“A Câmara decidiu iniciar um pro-
grama de recuperação dos campos 
sintéticos do concelho. Dos dezasse-
te existentes, a maior parte deles a 
precisar de recuperação, escolhe-
mos dois para avançar já durante o 
verão. Um deles é o campo do San-
joanense”, representando um inves-
timento de cerca de 150 mil euros, 
integralmente, suportado pelo orça-

SPORT CLUBE SANJOANENSE

Recuperação 
de sintéticoA festa da ginástica do concelho

mento municipal. “Esperamos que, 
no mais curto espaço de tempo pos-
sível, possamos ter o novo campo a 
funcionar, para que os atletas do 
futebol possam treinar e jogar com 
qualidade, e para que o Sanjoanen-
se continue a fazer o bom trabalho 
que tem feito até aqui”, acrescentou 
o presidente da Câmara, recordan-
do que “a verba para o regulamento 
de apoio ao associativismo foi au-
mentada em 25%.  Mais cinquenta 
mil euros para apoio às atividades, 
ao funcionamento e a outras inter-
venções”.
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CULTURA

A Câmara Municipal de Loures celebrou, no dia 31 
de maio, 136 acordos de colaboração e contratos-
programa de desenvolvimento desportivo no valor 
superior a 303 mil euros. 

A cerimónia de assinatura dos 
acordos decorreu durante o Con-
selho Municipal do Associativismo, 
no Dia Nacional das Coletividades. 
Foram assinados 65 acordos com 
33 associações, na área cultural, 
e 56 contratos-programa de de-
senvolvimento desportivo com 43 
coletividades.
Para além destes acordos e con-
tratos-programa de desenvolvi-
mento desportivo com expressão 
financeira, existem mais doze sem 
expressão financeira, mas com 
enorme importância no quadro 
das relações institucionais, com 
vista ao desenvolvimento socio-
cultural, seis dos quais envolvendo 
a Academia, que promove proje-
tos de investigação e de criação de 
oportunidades e experiências aos 
estudantes universitários, retiran-

do daí mais valias para os planos 
de atividade e projetos municipais.
Na cerimónia, que decorreu no 
Palácio dos Marqueses da Praia 
e Monforte, o presidente do Con-
selho Municipal do Associativis-
mo, vice-presidente da Autarquia, 
Paulo Piteira, sinalizou o conjunto 
de apoios como “forma de desen-
volvimento das ações quotidianas 
do movimento associativo no con-
celho. Nos últimos seis anos, a Câ-
mara transferiu cerca de três mi-
lhões de euros para coletividades, 
clubes e associações, e liquidámos 
uma dívida que herdámos supe-
rior a 400 mil euros”.

136 ACORDOS

Apoio ao 
associativismo 
com mais de 303 
mil euros O Município de Loures integrou a Mostra 

Internacional de Artes para o Pequeno Público, 
Sementes, com espetáculos teatrais em 
equipamentos e espaços públicos.

A 24ª edição de Sementes – 
Mostra Internacional de Artes 
para o Pequeno Público, organi-
zada pelo Teatro Extremo, teve, 
este ano, uma extensão no Mu-
nicípio de Loures, a única a norte 
do rio Tejo, estreando, no dia 20 
de maio, na Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos, em Sacavém, 
com a peça Paula de papel, pelo 
grupo O Bando, inspirada em 
Paula Rego. O espetáculo foi vis-
to por mais de uma centena de 
alunos das escolas básicas de 
São João da Talha e de Vale Fi-
gueira.
Esta iniciativa, que decorreu, nos 
dias 20, 29 e 31 de maio passou, 
ainda pela Biblioteca Municipal 
José Saramago, pelas escolas 
básicas do Catujal e da Apela-
ção e pelo Jardim Almeida Gar-
rett, na Portela.

Sementes integrou o plano de 
intervenção municipal na área 
do teatro, que visa a programa-
ção e divulgação de espetáculos 
teatrais em diversos espaços do 
concelho, com vista ao desenvol-
vimento da vida cultural de Lou-
res. Embora dedique particular 
atenção aos mais pequenos e 
às escolas, o Sementes ofere-
ce uma programação para toda 
a família, levando espetáculos 
também a outros concelhos, tais 
como Almada, Barreiro, Moita, 
Montemor-o-Novo, Seixal e Se-
simbra.

SEMENTES

Mostra 
Internacional 
de Artes

Dia Nacional das Coletividades

Grupo O Bando
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CULTURA

As comemorações do 45º aniversário do 
25 de Abril de 1974, em Loures, voltaram a trazer 
um mês intenso de festa, repleto de atividades 
gratuitas.

Durante o mês de abril foram mui-
tas as iniciativas, um pouco por todo 
o concelho, com destaque para o 
espetáculo Vozes ao Alto, no dia 
24 de abril, que trouxe ao palco do 
Pavilhão Paz e Amizade, Rita Red-
shoes, o clarinetista António Saiote, 
o pianista Filipe Raposo, e ainda a 
Big Band dos Bombeiros de Loures 
e o Coro do Conservatório d’Artes 
de Loures, todos artistas oriundos 
do concelho de Loures que, lidera-

dos por Sérgio Godinho, proporcio-
naram um espetáculo único, cuja 
conceção esteve a cargo de Luís 
Varatojo, igualmente oriundo do 
concelho. Também no dia 24 de 
abril foram muitos os que não qui-
seram perder a cerimónia de inau-
guração do monumento evocativo 
ao 25 de Abril de 1974, da autoria 
do escultor José Aurélio, na rotun-
da da Avenida Nicolau Breyner, jun-
to ao Parque Adão Barata. Inspira-

EFEMÉRIDE

Comemorações dos 
45 anos do 25 de Abril

do no poema de Ary dos Santos, As 
portas que Abril abriu, José Aurélio 
criou um arco triunfal de 12 metros 
de portas abertas ao futuro, sen-
do, ainda, pontuado por 45 cravos 
que representam, simbolicamente, 
os 45 anos do 25 de Abril de 1974. 
Entre as diversas iniciativas orga-
nizadas pelo Município de Loures, 
também o espetáculo Cantar Abril, 
reuniu centenas de pessoas, no dia 
28 de abril, no Pavilhão Paz e Ami-
zade para assistirem ao encontro 
de grupos corais das instituições 
com resposta social aos seniores, 
sob a orientação do Conservatório 
d’Artes de Loures. 
Logo no início do mês, a Praça da 
Liberdade, em Loures, foi o centro 

das atenções. Ali, no jardim junto 
aos Paços do Concelho, a dança, a 
música, os jogos de mesa, as artes 
circenses, a poesia, a troca de livros 
e as artes plásticas foram os prota-
gonistas da festa.
O desporto também não foi es-
quecido, e entre as diversas ativi-
dades realizadas, o destaque vai 
para o 1º Trail da Várzea de Loures. 
A prova, que reuniu cerca de 600 
atletas no Parque Adão Barata, 
englobou um trail longo com 20 
km para os atletas mais experien-
tes, um trail mais curto com 12 km 
e, para aqueles que gostam de se 
manter em forma sem ‘arriscar’ 
demasiado e uma caminhada com 
cerca de 10 km.
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CULTURA

A Câmara Municipal de Loures associou-se às 
comemorações do Dia Internacional e da Noite 
Europeia dos Museus, nos dias 16, 17 e 18 de maio.

Os Museus como Centros Cultu-
rais: o futuro da tradição foi a te-
mática escolhida pelo Conselho 
Internacional de Museus (ICOM) e 
que serviu de mote às várias ini-
ciativas que os museus municipais 
promoveram, estimulando um 
ambiente de festa e comemora-
ção, de convívio e partilha, de ex-
periências e descoberta.
A par desta comemoração, a Noi-
te Europeia dos Museus surgiu 
como mais uma oportunidade de 
visitar e desfrutar dos museus de 
Loures, em horas menos conven-
cionais, mas não menos atrativas.
O programa das comemorações 
teve início no dia 16 de maio, no 
Palácio dos Arcebispos, em Santo 
Antão do Tojal, com uma sessão 
extraordinária da Comunidade 
de Leitores das bibliotecas muni-
cipais de Loures, subordinada ao 
tema A música na obra de Sara-
mago, e que teve como convidado 
Jorge Vaz de Carvalho.
No dia 17, descobriram-se os se-
gredos do Museu de Cerâmica de 
Sacavém, numa visita diferente e 
fora de horas.
A viagem pelos museus municipais 
continuou no dia 18, com o Ciclo de 
Conferências – Figuras Militares & 

LOURES

Dia Internacional 
e Noite Europeia 
dos Museus 

Museu de Cerâmica de Sacavém

Já foi publicado o quarto 
número da revista de cul-
tura Plurais, uma edição da 
Câmara Municipal de Loures 
que pretende dar mais des-
taque aos temas relaciona-
dos com a cultura no conce-
lho.
Esta quarta edição da re-
vista tem como temas prin-
cipais a efeméride dos 20 
anos Museu de Cerâmica de 
Sacavém e os dez anos do 
edifício do Arquivo Munici-
pal de Loures, bem como a 
apresentação do projeto da 
Orquestra Geração e do Ca-

4ª edição da
revista Plurais  

O Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas foi distinguido com 
um prémio nacional, atribuído pela Associação dos Municípios 
Portugueses do Vinho (AMPV).
O galardão foi entregue no passado dia 13 de junho, no decor-
rer da cerimónia de entrega dos Prémios Prestígio, no âmbito 
do 12º aniversário da AMPV, realizada Casa dos Territórios Vi-
nhateiros, na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.

sainhos Fest, um festival de 
música urderground que, por 
um dia, transforma uma al-
deia do concelho de Loures.

INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

Museu do Vinho e da 
Vinha recebe prémio 
da AMPV  

BUCELAS

Cavaleiros Medievais, organizado 
por Armando Jorge Caseirão.
A programação seguiu depois o 
rumo do Mundo, com a partilha 
dos sons e das danças das várias 
comunidades que compõem o te-
cido social de Loures, e que anima-
ram o final de tarde nos jardins do 
Museu Municipal de Loures. Parti-
ciparam neste evento os seguintes 
grupos: Grupo de Amigos da Mina 
de São Domingos, Wicked Studio, 
Rancho Folclórico do Grupo Des-
portivo de Lousa, Império Subur-
bano, Templo de Shiva, Associação 
do Nepal de Lisboa, Kal da Silva e 
Entre-Águas.
Quem optou por celebrar a noite 
nos museus foi surpreendido com 
uma visita cantada ao Museu do 
Vinho e da Vinha, em Bucelas, que 
contou com a participação do En-
semble Vocal Introitus.
Para terminar a noite, o Museu 
de Cerâmica de Sacavém recriou 
o ambiente do blues americano, 
com um café-concerto que contou 
com a atuação do Duo Hobo Blues, 
acompanhado pelas notas de step 
dance de Paula Cirino e tempe-
rado pelos sabores serranos da 
ANALOR – Associação dos Natu-
rais e Amigos de Loriga.
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AGENDA
Tardes Mágicas 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos
Sacavém
15 horas 

6 julho
As Contadeiras de Histórias

13 julho
O Segredo do Rio

Sábados em Cheio 
Biblioteca Municipal José Saramago 
Loures
15 horas 

6 julho
Miséria

13 julho
Estrela da Tarde

Visite o nosso Concelho
Bucelas à prova
6 julho

Caminhada Bucelas: 
Terra, Vinho e Culto
13 julho 
10 horas
Museu do Vinho e da Vinha
Bucelas 

Bucelas à Prova 
Sunset na Vinha 
13 julho
17 horas
Quinta das Carrafouchas
Santo Antão do Tojal

Há vida em Montachique 
Parque Municipal do Cabeço 
de Montachique

13 julho
20 horas 
À noite no Parque

3 agosto 
15 horas
Desenhar à vista com as inspirações 
botânicas do Parque Municipal

II Grande Prémio 
de Ciclismo das Festas 
de Loures
14 julho 
14 horas
Complexo Desportivo Elias Pereira 
Sacavém

A RIPAR na EBIO
20 julho 
10 horas
Estação de Biodiversidade 
de Fontelas

Rota do Caracol Saloio 
2019
Até 31 julho
Vários locais 

Exposições 

Coleção Municipal 
Artes Visuais
Até 7 setembro
Galeria Municipal Vieira da Silva
Loures
Apresenta vários elementos de 
expressão artística que fazem parte 
do espólio do acervo municipal de 
artes visuais, como pinturas, desenhos, 
fotografias, esculturas ou tapeçaria.

Vivências Quotidianas 
do Convento de Cristo
Até outubro
Museu de Cerâmica de Sacavém

O Museu. 
Chão de Memórias
Até 2019
Museu da Vinha e do Vinho
Bucelas
Esta exposição dá a conhecer as 
vivências e as memórias dos edifícios 
que deram origem ao Museu do Vinho 
e da Vinha

Reflexos
Até 31 maio 2020
Arquivo Municipal de Loures
Uma seleção de retratos individuais, 
em estúdio, mas também de pessoas 
em contextos familiares e sociais, que o 
Arquivo Municipal tem à sua guarda. 

Insetos em Ordem
Até 31 agosto 2020
Centro de Educação Ambiental 
Parque Urbano de Santa Iria 
de Azóia (PUSIA) 
Propõe um jogo de pistas acessível a 
todas as idades e desafia-os a serem 
biólogos por uma hora. 

Quando nós somos 
os outros
Até 2020
Museu Municipal de Loures 

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt
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26
22:00
Banda dos Bombeiros
de Loures
convida
Ana Lains
André Sardet
Abel Chaves

25
21:30
Terra
novoTangovelho

23:00
Bernardo Moreira
Entre Paredes

27
21:00
Márcia
23:00
Edu Miranda 
Trio convida
Dino D’Santiago
João Pedro Santos

28
19:00
Nôs Morna
20:30
Ciganos D’Ouro
16:30
Feira Saloia
› Rancho Folclórico do Grupo 
Desportivo de Lousa
› Rancho de Folclore e Etnografia 
“Os Ceifeiros da Bemposta”
› Produtores Hortícolas 
locais e troca de sementes

Palco
Mundos

JARDIM MUNICIPAL MAJOR
ROSA BASTOS

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt

CaracolFESTIVAL

Saloio
2019
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PALCO LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

JULHO
22:30

Diabo
na Cruz

PALCO LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

26JULHO
22:30

Raquel
Tavares

PALCO LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

27 JULHO
22:30

Carlão

PALCO LOURES
PARQUE DE ESTACIONAMENTO
DAS TINALHAS

28JULHO
22:30

Xutos &
Pontapés

SACAVÉM
19JULHO

22:30

Amor
Electro

25

MÚSICA | EXPOSIÇÕES | DESPORTO
TEATRO | ANIMAÇÃO DE RUA

25 › 28 JULHO


