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EDITORIAL

BREVES
SÃO JOÃO DA TALHA

Nova Unidade de Saúde Familiar

Envelhecer
com qualidade
de vida
Nesta edição do Jornal Municipal, damos
destaque à população sénior e aos fortes
investimentos que a Câmara Municipal de
Loures tem vindo a fazer na promoção da
sua qualidade de vida. Durante todo o mês
de setembro, em mais uma edição do Passeio
Sénior, proporcionámos um dia diferente
a mais de oito mil pessoas. E porque
a qualidade de vida se faz também de
conhecimento e aprendizagem constantes,
alargámos a resposta da “Academia dos
Saberes”, com a abertura de dois novos polos,
em Bucelas e Camarate, que se juntam aos já
existentes, em Loures e Sacavém.
São mais de 1300 alunos inscritos num projeto
que conta com a participação voluntária de 150
professores. Ainda no apoio aos idosos, quero
realçar a cedência de um terreno,
no Bairro da Primavera, à CURPI de Santa
Iria de Azoia, para a construção de um
equipamento de apoio aos idosos e às crianças
daquela freguesia, de resto, no seguimento de
outras cedências de terrenos que fizemos para
outras instituições de apoio aos seniores.
Da nossa parte, continuaremos a trabalhar
para encontrar soluções e respostas que
cumpram com o nosso compromisso de
reconhecer, valorizar e apoiar a população
mais idosa do concelho, população que tanto
estimamos.
Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

Entrou em funcionamento, a 22 de agosto,
a nova Unidade de Saúde Familiar (USF)
Extramuros, situada em São João da Talha. Trata-se da 18ª USF do Agrupamento
de Centros de Saúde (ACES) Loures-Odivelas e vai dar resposta a cerca de 11 mil
utentes das localidades de Santa Iria de
Azóia, Bobadela e São João da Talha.
A abertura do novo serviço de saúde contou
com a presença do presidente da Câmara
Municipal de Loures, Bernardino Soares,
que classificou esse momento como “muito
importante” e que a nova unidade traz um
“grande benefício” à população, não deixando, porém, de relembrar que a reabertura
da extensão na Bobadela (encerrada em
setembro de 2013) deve ser reequacionada:
“Essa questão deve ser debatida. Houve um
compromisso da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em
avaliar esta reabertura”, afirmou.
Bernardino Soares reiterou ainda a neces-

sidade de mais USF no concelho, nomeadamente uma com dois polos, em Lousa e
Bucelas, e outra no atual polo da Mealhada, em Loures, no sentido prestar melhores cuidados de saúde aos utentes destas
freguesias. A unidade funciona todos os
dias úteis, entre as 8 e as 20 horas, em instalações recentemente adaptadas, sendo
constituída por seis médicos, seis enfermeiros e quatro secretários clínicos.
A USF Extramuros está integrada no
ACES Loures-Odivelas, que tem cerca de
413 mil utentes inscritos e abrange uma
área territorial correspondente às 14 freguesias dos concelhos de Loures e de
Odivelas. O ACES Loures-Odivelas tem
em funcionamento 18 USF, oito Unidades
de Cuidados de Saúde Personalizados e
quatro Unidades de Cuidados na Comunidade. Tem também uma Unidade de
Saúde Pública e uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados .

CICLISMO DE CADETES

GD Lousa recebido pela Autarquia
A equipa de ciclismo do Grupo Desportivo
de Lousa foi recebida no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Loures, em agosto
passado, após ter vencido coletivamente
a 12ª Volta a Portugal de Cadetes.
O presidente em exercício da Câmara
Municipal de Loures, Paulo Piteira, recebeu os atletas, técnicos e dirigentes da
equipa de ciclismo do Grupo Desportivo

de Lousa (GDL), que também conquistou
uma das etapas, a nível individual e coletivamente.
Reconhecendo a relevância do resultado
obtido pelos cadetes do GDL, que “prestigia o nosso território e um clube com uma
tradição imensa na área do ciclismo”, a
Autarquia de Loures entregou uma placa
de homenagem à instituição desportiva.
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SENIORES
VIDA ATIVA

Um dia
diferente
em passeio
por Setúbal

Durante todo o mês de setembro, cerca de oito mil
seniores do concelho de Loures participaram na 39ª
edição do Passeio Sénior, desfrutando de um dia de
convívio diferente.
Promovido pelo Município de Loures, o Passeio Sénior leva, todos os
anos, em setembro, a população
sénior do concelho a passear, proporcionando-lhe um dia de convívio
e animação diferentes, estimulando
a vida ativa, bem como quebrando
o ciclo de solidão e isolamento que
tantas vezes acompanha o sénior
no seu quotidiano.
A 39ª edição, que decorreu de 2 a
30 de setembro, teve como destino Setúbal, onde os participantes
tiveram oportunidade de visitar,
durante a parte da manhã, o centro da cidade, passando por diversos locais de interesse, tais como
o Mercado do Livramento, Parque

Urbano de Albarquel, Casa da Baía,
Centro Interpretativo dos Golfinhos
do Sado, entre outros. O programa
contou ainda com um almoço convívio, em Palmela, seguido de uma
tarde de baile e animação. A edição deste ano contou com a participação de quase oito mil pessoas,
agrupadas por freguesia de residência e instituições sociais.
Recorde-se que o Passeio Sénior
tem como destinatários residentes
no Município de Loures, com mais
de 55 anos, assim como aposentados da Câmara Municipal e dos
Serviços Intermunicipalizados de
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas.

Almoço de confraternização após passeios
pela cidade de Setúbal
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EDUCAÇÃO
ESCOLAS

Mais condições
para aprender

Escola Básica de Bucelas

Escola Básica da Bobadela

Escola Básica de Montemor

Escola Básica Nº 4 de Camarate

Entrada ao serviço de mais assistentes operacionais, oferta de materiais escolares, obras em escolas, novo mobiliário,
adaptação ao meio aquático, mais computadores são algumas das realizações municipais para este ano letivo.
O Museu Municipal de Loures,
na Quinta do Conventinho, foi
palco, no dia 9 de setembro, do
início simbólico do ano letivo
2019/2020. A Câmara de Loures realizou uma reunião com os
agrupamentos de escolas e IPSS
do concelho, de forma a dar a
conhecer o trabalho feito nos últimos meses e o que está perspetivado para o ano letivo de
2019/2020.
O vereador com o pelouro da
Educação na Autarquia, Gonçalo

Caroço, anunciou a contratação
de mais 41 assistentes operacionais, permitindo um melhor funcionamento dos estabelecimentos de ensino e acompanhamento
dos alunos. A oferta de uma mochila com material escolar a todas as crianças dos jardins de
infância, Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS) e
do 1º ciclo da rede pública, bem
como a disponibilização de 60
cadeiras de retenção e 314 bancos, permitindo acabar com al-

guns constrangimentos sentidos
nos últimos anos nas visitas de
estudo das escolas, foram outras
das novidades anunciadas.
O projeto de Adaptação ao Meio
Aquático, que vai levar todas as
crianças dos 2º, 3º e 4º anos às
piscinas municipais, foi outro dos
assuntos em destaque.
Melhores condições dos espaços
e equipamentos
Na ocasião, Gonçalo Caroço fez
o balanço das obras realizadas

durante a pausa letiva. Segundo
o vereador, decorreram 62 intervenções, sendo que 45 se encontram terminadas, 15 delas estão
em curso e duas encontram-se
em fase de relançamento, decorrente do facto de o concurso público para a sua adjudicação ter
ficado deserto de concorrentes.
Foi também distribuído novo mobiliário para refeitórios, salas de jardim de infância e 1º ciclo e de apoio
à família e mais 329 computadores
ecom acesso à internet.

#26

Jornal Municipal
Outubro 2019

05

EDUCAÇÃO
Adaptação ao Meio
Aquático
Uma das novidades deste ano letivo
são as aulas de Adaptação ao Meio
Aquático (AMA) para os alunos do
1º ciclo da rede escolar do concelho.
Este projeto, que vai abranger mais
de cinco mil crianças, resulta de uma
parceria com a empresa municipal
GesLoures, e permitirá a cada aluno
a frequência de uma aula semanal
por período letivo.
As aulas decorrem nas piscinas
municipais, localizadas em Loures,
Santo António dos Cavaleiros, Por-

tela e Santa Iria de Azóia. Para esta
atividade, a Câmara Municipal garante o acesso gratuito às piscinas
e os recursos humanos necessários
para a dinamização do projeto e
respetivo acompanhamento, assim
como o transporte, incluindo funcionários que acompanham as crianças durante todo o tempo. Cada
aluno recebe um conjunto de material de apoio à prática da atividade,
composto por saco, touca e toalha
de microfibras.

Material escolar
A Câmara Municipal de Loures entregou
material escolar a todas as crianças
dos jardins de infância, Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
e do 1º ciclo da rede pública.
Alunos do 1º ciclo:

Bolsas de material
pedagógico
A Câmara Municipal de Loures entregou, a todas as escolas do 1º
ciclo e jardins de infância da rede
pública e solidária, bolsas com material pedagógico.
Para a educação pré-escolar foram
adquiridos 77 conjuntos (um para
cada JI da rede pública e Rede Solidária). O material corresponde a
uma maleta com 29 instrumentos
musicais diferentes para atividades
com as crianças.

Para o 1º ciclo do ensino básico foram adquiridos 59 conjuntos (um
para cada escola de 1º ciclo da rede
pública). O material inclui uma caixa com um modelo do interior da
Terra (feito em borracha macia e
fácil de manusear), um modelo de
vulcão (com corte central para demonstrar o início de uma erupção
vulcânica), um mapa de Portugal
com relevo, um globo terrestre com
luz e um modelo do sistema solar.

- uma mochila;
- um estojo;
- um lápis de carvão;
- um afia;
- duas esferográficas (uma azul e outra preta);
- uma cola de stick;
- um dossiê A4;
- uma caixa de lápis de cor de 12 unidades;
- uma capa de plástico A4 com elástico;
- uma borracha branca;
- um compasso (alunos dos 3º e 4º anos);
- um conjunto de 12 cores de plasticina
(alunos do 1º e 2º anos);
- um transferidor (alunos dos 3º e 4º anos).

Crianças dos jardins de infância e das IPSS:
- uma mochila;
- uma caixa de 12 unidades de lápis de cera;
- uma caixa de lápis de cor de 12 unidades;
- uma capa A4 de plástico com elástico;
- uma tesoura (com bicos redondos);
- um bloco A4 de folhas de papel cavalinho lisas;
- um conjunto de seis cores de plasticina.
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ASSOCIATIVISMO
LOURES

Festa do
Associativismo
A Festa do Associativismo, realizada no mês de
julho, em Loures, deu a conhecer o trabalho de 43
associações e coletividades do concelho.

BUCELAS

“Os Bucelenses”
festejam 90º
aniversário
No Pavilhão Leonel Pires, em Bucelas, comemorou-se,
a 15 de setembro, o 90º aniversário do Clube Futebol
“Os Bucelenses”, uma das mais antigas coletividades
desportivas do concelho de Loures.
O evento serviu para homenagear os associados com 25 e 50
anos de ligação ao clube, bem
como alguns dos envolvidos na
construção do Pavilhão Gimnodesportivo Leonel Pires, que comemorou dez anos. Hoje, este
recinto é utilizado para diversos
eventos da Autarquia e da freguesia, e, principalmente, pela
comunidade educativa.
A coletividade desportiva foi fundada a 15 de setembro de 1929,
tendo como objetivo a prática de
futebol. O registo dos estatutos

e a criação do emblema só acontece em 1943, altura em que se
torna uma das filiais do Clube de
Futebol “Os Belenenses”. Hoje é a
9ª filial desta instituição desportiva lisboeta.
Ao longo de 90 anos, o clube tem
servido a população de Bucelas,
e do concelho, com diversas modalidades desportivas, como o
atletismo, ciclismo, futsal, hóquei
em patins, entre outras atividades. Atualmente “Os Bucelenses”
dedicam-se apenas ao futebol
de 11.

SÃO JOÃO DA TALHA

Clube de
Atletismo de Vale
Figueira celebra
aniversário
Ao longo de três dias, foram muitas as demostrações e espetáculos que decorrem no palco principal da Festa do Associativismo,
protagonizados pelo movimento
associativo presente, dando conta do que de melhor se faz no
concelho, nas diversas áreas do
movimento associativo popular.
Na abertura do certame, o presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares, sublinhou a importância do associativismo no concelho, “com a sua

Coletividades apresentam trabalho
desenvolvido ao longo ano

dinâmica, vitalidade, com a forma
como prestam um serviço inestimável à população e são responsáveis pela prática desportiva,
pelo acesso à cultura, à música,
ao recreio e ao lazer, para dezenas de milhares de pessoas que
de outra forma não teriam essa
resposta”.

O Clube de Atletismo de Vale Figueira, em São João
da Talha, comemorou, em julho passado, o seu 32º
aniversário.
Para assinalar a data, o clube
realizou uma iniciativa no antigo mercado de Vale Figueira e
na qual Miguel Balasteiro, presidente da direção, lembrou,
perante dezenas de atletas, sócios e simpatizantes que “fomos
campeões nos últimos quatro
anos e passámos de 13 para
200 atletas em nove anos.
É mais do que um sonho e sem o

vosso contributo não iria acontecer. Mas o sonho não acaba aqui
porque há muito para conquistar”.
Já o vice-presidente da Câmara
de Loures, Paulo Piteira, referiu
que “os resultados desportivos
recentes, e que podem ostentar
com maior orgulho, foram obtidos pelo crescimento sustentado
que o clube tem vindo a ter.
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ECONOMIA
CAMPUS TECNOLÓGICO DA BOBADELA

INOVAÇÃO

Visitas a empresas
ESTHER vai
apoiar missões da
Agência Espacial
Europeia
No âmbito da estratégia de acompanhamento do
tecido económico do concelho, o presidente da Câmara
Municipal de Loures visitou recentemente duas
empresas do concelho, a Equinix Portugal
e a CERAMED.

O tubo de choque para apoio de missões da Agência
Espacial Europeia (ESA), designado por ESTHER, foi
inaugurado em julho no Campus Tecnológico e Nuclear
da Bobadela.

Na prática, esta criação inovadora permite que as missões espaciais consigam simular a entrada
na atmosfera de outro planeta,
sobrevivendo a uma velocidade
superior a dez quilómetros por
segundo.
“Os últimos anos foram de preparação para alcançar o grande
desafio: um engenho que consiga
simular uma pressão atmosférica que pode atingir 600 vezes o
valor da Terra”, afirmou, na ocasião, o investigador responsável,
Mário Lino da Silva.
Já para o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares,
“este momento tinha de acontecer em Loures, neste campus
aqui instalado há mais de cinquenta anos. Nos últimos tempos, reforçámos e potenciámos a
colaboração entre o Instituto Superior Técnico e a Câmara Municipal, o que nos deixa orgulhosos

Investimento de mais de um milhão
de euros

porque se trata de desenvolvimento e progresso para a comunidade”.
O processo representou um custo
de cerca de um milhão de euros,
o qual “contou com investimento
público português”, assinalou o
ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor,
acrescentando que “a ciência cria
emprego e conhecimento. E temos a ambição de progredir em
tratamentos científicos, no campo da saúde, como por exemplo
relacionados com o cancro”.
O ministro reafirmou o apoio ao
projeto de criação de um equipamento avançado de tratamento
oncológico na Bobadela.

Bernardino Soares visitou, a 4 de
setembro, a empresa Equinix Portugal, com o intuito de tomar contacto com esta empresa de processamento de dados, cujo data
center sedeado no Prior Velho dispõe de uma área superior a cinco
mil m2, e onde estão concentrados
os sistemas computacionais – telecomunicações e armazenamento
de dados – de várias empresas e
organizações, sendo a empresa
considerada uma referência a nível
nacional na prestação de serviços
Cloud.
No dia 2 de outubro foi a vez da
CERAMED – Cerâmicos para aplicações médicas receber a visita da
Câmara Municipal. Sedeada em
São Julião do Tojal, a empresa desenvolve a sua atividade na área

de produção de biomateriais, sendo especializada em revestimentos
de dispositivos médicos.
No decorrer das visitas, o presidente da Câmara falou da política
empresarial no concelho, destacando o papel da Agência de Investimento, Loures Investe, interlocutor privilegiado na área das
atividades económicas, ajudando
a desbloquear problemas e a encontrar soluções para as empresas, bem como do Ecossistema de
Inovação, Loures INOVA, enquanto
meio de desenvolvimento de projetos inovadores como mais-valias
para as empresas.

Visitas às empresas Equinix
e CERAMED
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AMBIENTE
ENERGIAS RENOVÁVEIS

ZONA NORTE DO CONCELHO

As energias renováveis, produzidas nas diversas
centrais de produção do concelho, permitiram evitar
a emissão de mais de 112 mil toneladas de CO2 para
a atmosfera, só no ano de 2018.

A Câmara Municipal de Loures levou a cabo uma
empreitada de beneficiação da rede viária florestal
nas freguesias da zona norte do concelho.

Loures contribui
Beneficiação
para a redução da da rede viária
emissão de CO2
florestal
A empreitada, num investimento superior a 140 mil euros, contemplou a beneficiação de quinze troços de rede viária florestal,
num total de 16 057,63 metros
lineares, bem como a gestão
do combustível vegetal nos dez
metros envolventes da mesma,
numa área de aproximadamente
32 hectares.
Nesta intervenção de defesa da
floresta contra os incêndios, o
objetivo foi melhorar a acessibilidade das zonas florestais nas
freguesias de Bucelas, Lousa,

Loures, Fanhões e na União das
Freguesias de Santo Antão e São
Julião do Tojal, favorecendo a
circulação dos meios de socorro
e aumentando a segurança de
pessoas e bens.

CANDIDATURA APROVADA

No concelho de Loures existem
várias centrais de produção de
energia eólica, solar fotovoltaica,
térmica (resíduos sólidos urbanos) e de cogeração (biogás nas
ETAR), com uma potência total
instalada de 125 MW.
Em 2018, a produção elétrica
nestas centrais foi de 488 GWh, o
que permitiu evitar a emissão de
112 860 toneladas de CO2 para
a atmosfera. Uma produção que
corresponde a cerca de 2% do
consumo total de energia elétrica nos edifícios públicos e na iluminação pública do Município de
Loures.
No primeiro trimestre de 2019, a
produção atingiu 138 GWh, evitando a emissão de 31 885 toneladas de CO2.
Além destas centrais, existem
ainda várias Unidades de Microgeração e Minigeração, Unidades
de Pequena Produção (UPP), bem

Loures com melhor
ambiente

como Unidades de Produção para
Autoconsumo (UPAC), do tipo fotovoltaicas, espalhadas por todo
o concelho.
Recorde-se que a produção de
energia elétrica ou térmica, a partir de fontes de energia renovável
como o sol, o vento e a biomassa,
evitam a importação de petróleo
e gás natural e, por isso, contribuem para aliviar a fatura e a
dependência energética do país.
Por outro lado, evitam também
as emissões de CO2 e os custos
associados à poluição, sejam eles
ambientais, de saúde pública e,
ainda, com as licenças de emissão.

Re-Educa:
Educar para uma
economia circular
Loures viu aprovada uma candidatura ao
Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente
e da Transição Energética, conseguindo um
financiamento para o projeto LRS 360°.
O projeto LRS 360° visa reforçar a oferta municipal em matéria de educação e sensibilização
ambiental, com foco no eixo Tornar a Economia Circular, e contempla a realização de ações de
sensibilização e educação ambiental para a Comunidade Escolar.
Serão realizadas ações de sensibilização nas escolas, com vista
ao reforço da consciência ambiental de todos e à interiorização da importância do contributo individual de cada um para

a necessária mudança de paradigma, no sentido da consolidação de hábitos de consumo
responsável e de reutilização e
reciclagem de materiais.
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AMBIENTE
PROJETO VALORIO

LOURES

Estão em curso as obras de requalificação do rio
Trancão na zona de Bucelas, no âmbito do protejo
ValoRio.

A Câmara Municipal de Loures aprovou o lançamento
do concurso de empreitada para a construção do
Parque Urbano do Infantado.

Renaturalização
do rio Trancão
avança em
Bucelas

Construção do
Parque Urbano
do Infantado em
concurso
Um investimento superior a 600
mil euros que prevê a construção de um parque urbano para
atividades de recreio e lazer,
que garanta funcionalidade e
sustentabilidade ambiental.
Um parque urbano (junto ao
parque verde já existente na

Rua Pedro Álvares Cabral) com
diversas valências, das quais se
destacam uma cafetaria com
esplanada, parque infantil, circuito de manutenção, parque
canino, anfiteatro, hortas urbanas, parque de merendas e skate parque.

ASSINATURA DE PROTOCOLO

O projeto visa a valorização de
linhas de água em aglomerados
agrícolas e florestais, através da
criação de novos caminhos de
acesso a campos agrícolas existentes ao longo do rio, favorecendo a fruição do espaço ribeirinho pela população, bem como
a valorização da paisagem e da
biodiversidade do meio hídrico,
prevenindo, ao mesmo tempo, a
ocorrência de cheias.
A natureza dos trabalhos contempla a renaturalização das
margens com a plantação de árvores (amieiros, salgueiros, freixos
e árvores de fruto), instalação de

Renaturalização do rio

estacaria viva de espécies autóctones da região para estabilizar
as margens, e criação de microaçudes, entre outras soluções técnicas, que permitam tornar o rio
Trancão num corredor ecológico.
O investimento para este projeto ronda os 300 mil euros e terá
uma duração de 15 meses.

Loures dá mais
um passo no
projeto da Frente
Ribeirinha
Percurso pedonal e ciclável vai ligar Lisboa, Loures
e Vila Franca de Xira
O Município de Loures assinou,
no dia 17 de outubro, um protocolo com as empresas Petrogal
- Petróleos de Portugal S.A. e
Tavares e Companhia S.A., que
visa a cedência de duas parcelas de terreno junto à foz do rio

Trancão, que irão permitir dar
continuidade ao projeto da Frente Ribeirinha de Loures.
Este projeto prevê a criação de
um percurso pedonal e ciclável,
que ligará os concelhos de Lisboa, Loures e Vila Franca de Xira.
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HABITAR
REFORÇAR A EFICÁCIA

Mais meios
para as freguesias
Até ao final de 2019, a Câmara Municipal de Loures
irá transferir para as juntas de freguesia do concelho
mais de 14 milhões de euros.
A esta verba acrescem as receitas
das taxas de publicidade e ocupação da via pública, estimadas em
mais de um milhão e 500 mil euros.
O grande objetivo é promover
maior proximidade às pessoas e

uma resposta eficaz às suas necessidades, dotando para tal as
freguesias de mais e novos meios
– legais e financeiros – para assegurarem serviços essenciais à
qualidade de vida das populações.

Competêcias gerais delegadas
Transferência de 12 milhões e 508 mil euros
Escolas, recintos desportivos e
parques infantis
› Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e
do 1º ciclo do ensino básico;
› Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino;
› Conservar, manter, reparar e limpar espaços de jogo e recreio (parques infantis);
› Manter, conservar e gerir recintos
desportivos municipais.
Zonas verdes, limpeza, mobiliário e
espaço urbano
› Gerir e assegurar a manutenção
de espaços verdes;
› Assegurar a limpeza das vias e
dos espaços públicos, sarjetas e
sumidouros;
› Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço
público, com exceção daquele que
é objeto de concessão;
› Conservar, manter e reparar os
muros e muretes no espaço público;
› Conservar e manter as instalações mecânicas especiais de bombagem colocadas em espelhos de
água, lagos e fontes ornamentais;
› Assegurar a limpeza e o controlo

da vegetação em terrenos municipais e em áreas de cedência ao domínio público.
Pavimentos, arruamentos e sinalização
› Reparar, conservar e manter caminhos e arruamentos;
› Reparar, conservar e manter os
pavimentos pedonais;
› Adquirir, colocar, substituir e limpar a sinalização vertical e os espelhos parabólicos;
› Manter, conservar, limpar e executar a marcação e a sinalização
horizontal.
Fiscalização e licenciamento
› Controlo prévio, realização de
vistorias e fiscalização de recintos
itinerantes, utilização e ocupação
da via pública, afixação de publicidade de natureza comercial, atividade de exploração de máquinas
de diversão, recintos improvisados,
realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública,
realização de acampamentos ocasionais e realização de fogueiras e
queimadas;
› Emissão de licença especial de
ruído;
› Gerir e assegurar a manutenção
corrente de feiras e mercados.

Investimento no espaço
e equipamentos públicos
Valor disponível para 2019:
1 milhão e 200 mil euros
Em 2019, já foram disponibilizados também mais de 700 mil euros
para investimentos no espaço público e em áreas ou equipamentos
delegados, ao abrigo dos contratos
interadministrativos que o Município de Loures tem vindo a celebrar
com as freguesias.
No Orçamento para 2019 foi acautelada uma verba, no valor de um
milhão e 200 mil e euros, para financiar investimentos no espaço
público e em áreas ou equipamentos delegados, sob proposta das
freguesias.
Em maio deste ano foram assinados os primeiros 14 protocolos, com

oito freguesias, que representaram
transferências no valor de cerca de
460 mil euros.
No mês de outubro, foram assinados mais protocolos, com quatro
freguesias, para a disponibilização
de mais 270 mil euros, totalizando
61% da verba disponível.
De referir que, até ao final deste
ano, as freguesias ainda podem
apresentar as suas propostas para
novos investimentos no espaço público e em áreas ou equipamentos
delegados, uma vez que ainda estão disponíveis para execução cerca de 470 mil euros.

Transferência de verbas
da Câmara Municipal
para juntas de freguesia
em 2019

Câmara
Municipal

14

milhões
de euros

Juntas de
Freguesia
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HABITAR
RESPOSTAS NO LOCAL

Competências e meios
para recolha de monos
Transferência de 500 mil euros

As viaturas para recolha de monos entregues às freguesias já estão a trabalhar desde o final do mês de maio, data em que Município de Loures assinou contratos interadministrativos de delegação de competências com nove autarquias locais.
Trata-se de um acordo que permitiu entregar uma viatura para
recolha de monos, a cada uma das freguesias, bem como uma
verba, de cerca de meio milhão de euros, para financiar recursos
humanos, combustível e outros gastos inerentes a este serviço,
de acordo com a população de cada freguesia.
Com estes contratos, ficam assegurados os mecanismos de cooperação entre o Município, os SIMAR e as freguesias, que visam
garantir a recolha, eventual armazenamento temporário, transporte e entrega a destino final adequado de resíduos urbanos
que, pelo seu volume, forma e dimensão, não possam ser recolhidos pelos meios normais.

Novo espaço
de atendimento
municipal em
Sacavém
Entrou em funcionamento, no dia 2 de setembro,
no edifício do antigo mercado, o novo Atendimento
Municipal de Sacavém.

Entrega de monos
por freguesia até
30 de setembro de 2019
Bucelas

90 860 toneladas

Antigo mercado foi reabilitado

Fanhões

37 080 toneladas
Camarate, Unhos e Apelação

174 880 toneladas
Loures

185 860 toneladas
Lousa

53 720 toneladas
Moscavide e Portela

123 720 toneladas
Sacavém e Prior Velho

138 480 toneladas
Santo Antão e São Julião do Tojal

152 900 toneladas

Santa Iria de Azóia,
São João da Talha e Bobadela

131 240 toneladas

Total

10 toneladas
887 40

No âmbito do projeto de requalificação dos atendimentos municipais, o Município de Loures tem ao
dispor dos munícipes o novo Atendimento Municipal de Sacavém e
Espaço do Cidadão, a funcionar
no edifício do antigo mercado, localizado no Largo 1º de Maio.
Esta intervenção insere-se no
projeto de revitalização dos centros urbanos e na política municipal de melhoria contínua da
qualidade dos serviços prestados
à população, promovendo a proximidade entre os munícipes e o
Município.
“Este novo espaço permite que os
serviços estejam mais próximos
da população, oferecendo uma
resposta mais qualificada”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Loures, durante a visita
efetuada a este renovado espaço.
Além dos serviços melhorados à
população, Bernardino Soares
salientou ainda que esta intervenção “vai também trazer mais
pessoas ao centro de Sacavém,

contribuindo para a dinamização
da cidade”.
O espaço, que representa um investimento da Autarquia de 290
mil euros, é composto por uma
zona de espera e seis postos de
atendimento diferenciado – Câmara Municipal de Loures, Espaço
do Cidadão e União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho –,
disponibilizando diversos serviços
relacionados com a Autarquia,
bem como com outras entidades
públicas.
Os utentes do novo espaço podem usufruir da primeira hora de
estacionamento gratuito no Parque Estado da Índia.
O bilhete de estacionamento deverá ser validado diretamente nos
postos do Atendimento Municipal
e apresentado na receção do Parque para que se proceda ao respetivo desconto.
O horário do novo Atendimento
Municipal de Sacavém é de segunda a sexta-feira, das 9h00 às
12h30 e das 13h30 às 17h00.
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INCLUSÃO
BUCELAS E CAMARATE

SANTA IRIA DE AZÓIA

A Câmara Municipal de Loures deu início, no dia 1 de
outubro, ao ano letivo na Academia dos Saberes –
Universidade Sénior do concelho de Loures, com a
abertura dos polos de Bucelas e Camarate.

Através de escritura pública, realizada a 31 de
julho, a Câmara Municipal de Loures celebrou um
contrato de constituição do direito de superfície com
a Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e
Idosos de Santa Iria de Azóia (CURPISIA), tendo em
vista reforçar os apoios sociais prestados por esta
instituição.

Mais dois polos
da Academia dos
Saberes

Câmara cede
terreno à
CURPISIA

A assinatura, que decorreu na
sede da CURPISIA, em Santa Iria
de Azóia, diz respeito à cedência,
pelo período de 70 anos e a título gratuito, de um terreno, com
5771,36 m², localizado no bairro
da Primavera, onde será construído um equipamento de apoio
à infância e aos seniores, dando
assim resposta à população no
âmbito social da instituição nestas áreas específicas.
“A Câmara Municipal de Loures está disponível para participar na construção e no funcionamento desta nova resposta
social, em Santa Iria de Azóia”,
afirmou o presidente Bernardino

A Academia dos Saberes passa
assim a dispor de quatro polos,
distribuídos por Loures, Sacavém,
Bucelas e Camarate.
Na abertura do polo de Camarate, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, lembrou a importância deste
projeto, frisando que o Município
precisa de “pessoas ativas, a fazer coisas novas” e que “a troca
de saberes está precisamente na
essência das Academias”.
Já na abertura do polo de Bucelas, o vereador com as áreas
da Educação e Coesão Social,
Gonçalo Caroço, afirmou que “a
administração municipal tomou
a opção de apostar nesta área
porque há muita gente disponível
para participar nas atividades da
Academia dos Saberes”.
O número de alunos na Academia

Educação ao longo da vida

dos Saberes tem vindo a crescer
de ano para ano, contando, neste momento, com mais de 1300
alunos inscritos. O projeto conta
também com a colaboração de
cerca de 150 professores voluntários.
Além das diversas disciplinas à
disposição dos alunos em cada
polo, existe ainda um plano de
atividades que, ao longo do ano,
proporciona aos seniores do concelho a comemoração de datas
festivas, passeios culturais, exposições, entre outras atividades.

Soares. Para que estas instituições sociais funcionem é necessário também “que a administração central transfira os recursos
necessários”, alertou. A concretização da construção deste equipamento “não está simplesmente nas mãos da CURPISIA ou do
Município, sendo necessário que
a Segurança Social assine o protocolo com a instituição e a Autarquia”, assinalou o autarca de
Loures.

Reforço dos apoios sociais
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CULTURA

BUCELAS

Festa do Vinho
e das Vindimas

Milhares de pessoas marcaram presença na edição
deste ano da Festa do Vinho e das Vindimas de
Bucelas, um dos maiores eventos culturais de cariz
associativo da região saloia.
Durante três dias, as tradições ligadas à cultura do vinho serviram
de mote para inúmeras iniciativas,
como: mostra vitivinícola e de produtos regionais, passeios, provas
de vinhos, degustações, harmonizações, artesanato, bailes, concertos, exposições, folclore, gastronomia e visitas.
Destaque para a inauguração da
exposição Largo do Espírito Santo. O Antigo Cemitério, patente no
Museu do Vinho e da Vinha, que
retrata o resultado das escavações
arqueológicas de urgência realizadas no centro da vila de Bucelas.
Na tarde de domingo realizou-se
o já tradicional desfile etnográfico,
que percorreu as ruas da vila, com-

posto por mais de duas dezenas de
carros alegóricos, evocando o ciclo
completo do vinho.
A noite do último dia da Festa do
Vinho e das Vindimas contou com
a atuação do cantor Toy, que levou
ao rubro o público que encheu o recinto junto ao Museu do Vinho e da
Vinha.
A Festa do Vinho e das Vindimas é
uma iniciativa coorganizada pela
Câmara Municipal de Loures, Junta de Freguesia de Bucelas e movimento associativo da freguesia, e
visa a preservação e a divulgação
da identidade cultural da freguesia,
associada à produção do vinho e
ao conjunto de artes e ofícios tradicionais ligados à vitivinicultura.

13

14

#26

Jornal Municipal
Outubro 2019

CULTURA

JOV’ARTE

Bienal Jovem
2019
A Galeria Municipal Vieira da Silva abriu portas, no dia
28 de setembro, à exposição das obras que estiveram
a concurso na 9ª edição da JOV’ARTE Bienal Jovem,
e que poderá apreciar nesta galeria até ao próximo
dia 11 de janeiro de 2020.
Na abertura da exposição, o presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares, lembrou a importância das autarquias
na criação de condições para os
jovens artistas promoverem o seu
trabalho. “Para quem está a começar e precisa ainda de um impulso,
uma iniciativa como a JOV’ARTE é,
sem dúvida, da maior importância”,
não só porque “é promovida por
um Município que tem um papel
importante na cultura”, como também porque “procura ter um júri
com qualificação e credibilidade
que permita vincar bem a qualidade do que é escolhido”, afirmou.
Das 32 obras selecionadas, o júri,
composto por David Dançante, artista plástico e vencedor da
JOV’ARTE Bienal Jovem 2017;

Fátima Mendonça, artista plástica; José Pedro Regatão, escultor
e professor na Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Lisboa; Pedro Faro, crítico e
historiador de arte, e Patrícia Silva, chefe da Divisão de Cultura da
Câmara Municipal de Loures, decidiu atribuir o primeiro prémio da
JOV’ARTE | Bienal Jovem 2019 a
Beatriz Neto, com a obra _Tabula
Rasa.
O segundo lugar foi para Maria
Martins, com Gruas dançantes, e o
terceiro para Vanda Sim Sim, com
a obra Spacial Memory Series – XX.
Com esta distinção, Beatriz Neto
recebeu um prémio aquisitivo no
valor de 1 500 euros e a possibilidade de realizar uma exposição
individual num dos espaços muni-

Entrega de prémios aos galardoados

cipais. Numa das edições mais participadas de sempre, com 69 candidaturas, foram ainda atribuídas
quatro Menções Honrosas a: Bruno
José Silva, com a obra Acto phylloxera; Madalena Pequito, com Para
2019 eu quero…; Maura Laus, com
Dimissío; e ainda a Peralta, com a
obra Mais um dia que não te preen-

che. A JOV’ARTE Bienal Jovem é
um concurso organizado pela Câmara Municipal de Loures, que visa
distinguir o trabalho de jovens artistas no campo das artes visuais,
nomeadamente pintura, desenho,
fotografia, escultura, cerâmica, vídeo e performance, e ainda promover a criação artística inovadora.
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CULTURA
SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL

Feira
Setecentista
Milhares de pessoas passaram pela Praça
Monumental, em Santo Antão do Tojal, para
cumprimentar El-Rei D. João V e a sua corte, durante
a Feira Setecentista, que decorreu nos dias 28 e 29
de setembro.
Foram dois dias de muita animação com a recriação de momentos
do quotidiano setecentista, onde a
música, a dança, os duelos de esgrima e até as zaragatas fizeram
as delícias daqueles que por ali
passaram.
O cortejo noturno, pelas ruas da
freguesia, culminou com a chegada
de El-Rei D. João V à Praça Monumental, onde milhares de súbditos
aguardavam sua alteza real, aproveitando a ocasião para apreciar
ou adquirir alguns produtos dis-

poníveis nas bancas do mercado
setecentista. No final da tarde de
domingo, o Rei e a sua corte, acompanhados pelo Cardeal Patriarca, voltaram à Praça Monumental
para a cerimónia da Bênção dos
Sinos, que seguiriam depois para o
Convento de Mafra.
Como forma de agradecer a calorosa receção nestes dois dias, o Rei
mandou abrir os jardins do Palácio
dos Arcebispos e servir um churrasco
a todos os que estiveram presentes
nesta edição da Feira Setecentista.
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CULTURA
FESTAS DE LOURES 2019

Entre Loures
e Sacavém se fez
a Festa
Milhares de pessoas passaram pelas cidades de
Loures e Sacavém, entre os dias 19 e 28 de julho,
naquela que foi uma das edições mais concorridas dos
últimos anos das Festas de Loures.
Foram dias de muita animação em
Loures, com um programa muito
diversificado, que incluiu teatro,
animação de rua, artesanato e
bancas do comércio local, atividades infantis e muita música, com
destaque para os grandes concertos do Palco Loures e Sacavém.

A iniciativa contou, ainda, com uma
exposição da atividade municipal,
que, entre outros meios, utilizou
painéis LED de grande formato,
constituindo mais um motivo de
animação.
Recorde alguns desses momentos
através das fotografias.

Visita à Exposição Municipal
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CULTURA
MUSEU MUNICIPAL DE LOURES

EFEMÉRIDE

Mundo de sabores Comemorações do
109º aniversário
da Implantação
da República

Os jardins do Museu Municipal de Loures receberam
Um mundo de sabores, num piquenique que reuniu
iguarias de diversas comunidades que habitam
o concelho de Loures.
Promover a interculturalidade
através deste ‘património’ que
é a gastronomia, foi um dos objetivos desta iniciativa integrada
nas Jornadas Europeias do Património.
Sabores de Angola, Bangladesh,
Cabo Verde, Índia, São Tomé e
Príncipe e Portugal, que se juntaram num workshop de culinária,

onde os participantes puderam
aprender a confecionar, entre
outros pratos, moamba, calulu e
biryani.
Um misto de cores e aromas,
muito apreciados pelos participantes que tiveram oportunidades de os degustar, num piquenique onde a partilha de sabores
foi uma constante.

EXPOSIÇÃO

Loures assinala
Dia Internacional
da Paz
O Município de Loures assinalou o Dia Internacional
da Paz com a exposição “Pela Paz, pelo futuro da
humanidade, pela assinatura por parte de Portugal
do tratado de proibição de Armas Nucleares”.
Uma exposição, composta por
sete painéis, intitulados: Razões
de uma campanha; Causa de
sempre do Movimento da Paz; Humanidade em risco; Dever ético e
constitucional; Perante as ameaças – Agir! Defender a Paz; Assegurar o futuro e não as armas nucleares; Arsenais nucleares – uma

bomba-relógio, promovida pelo
Município de Loures, em parceria
com o Conselho Português para a
Paz e Cooperação (CPPC).
Ainda no âmbito destas comemorações, foi hasteada a bandeira do Movimento dos Municípios
pela Paz, de que Loures também
é membro.

O Município de Loures assinalou, um dia antes do
resto do país, o 109º aniversário da Implantação
da República no concelho, marcado pela habitual
deposição de uma coroa de flores no Mausoléu da
Junta Revolucionária.

As comemorações tiveram início
no Cemitério Municipal, com a deposição de uma coroa de flores no
Mausoléu da Junta Revolucionária, momento ao qual se seguiu
o Toque de Silêncio, protagonizado por um elemento da Banda
da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Loures.
No seu discurso, o presidente
da Câmara Municipal de Loures,
Bernardino Soares, reiterou que
a Autarquia vai continuar “a preservar esta memória, bem como
a valorizar os elementos republicanos que continuam a ser matriz da nossa sociedade e a fazer
com que o pioneirismo de Loures
na Implantação da República seja
conhecido por todas as gerações
e perpetuado na memória da nossa população”.
Durante a cerimónia que assinalou esta efeméride foram ainda
apresentadas duas exposições:
As Mulheres na I República, patente na capela, e que retrata o
papel da Liga Republicana das

Mulheres Portugueses, bem como
a importância das Mulheres em
Loures e na causa da República;
e A preparação da redenção da
Pátria, no Núcleo Museológico do
Cemitério de Loures, que relembra a preparação da revolta, organizada pelo Partido Republicano Português, desde 2 de outubro
até à declaração do novo regime
em Portugal, a 5 de outubro de
1910, em Lisboa.
Recorde-se, no entanto, que a comemoração do 4 de Outubro de
1910, em Loures, é uma das datas
mais importantes para o concelho,
porque representa a coragem e
ousadia que um grupo de pessoas
teve para declarar a implantação
da República, quando em Lisboa a
indecisão ainda imperava.
Um dia antes do resto do país,
uma Junta Revolucionária decidiu
tomar os Paços do Concelho de
Loures e içar a bandeira da República, proclamando-a, acontecimento que faz deste concelho um
território diferente.
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AGENDA
Novembro
+ Informática para Todos

Biblioteca Municipal
Ary dos Santos, Sacavém

2 novembro – Ferramentas Web 2.0:
Webnode
16h30 › 19h30
Biblioteca Municipal
José Saramago, Loures

Congresso Internacional
José Saramago e o
Memorial do Convento

14º Festival de Artes
Marciais

Caminhada
Valflores entre o Tejo
e o Trancão

2 a 24 novembro
Vários pavilhões desportivos do
concelho

V Encontro Ibérico de
Leitores de Saramago
8 a 10 de novembro
Biblioteca Municipal
José Saramago, Loures

Terça-feira a sábado
Encerra aos domingos,
segundas-feiras e feriados
Galeria Municipal Vieira
da Silva – Parque Adão Barata,
Loures

14 a 16 novembro
Palácio Nacional de Mafra

16 novembro
9h00
Parque Urbano de Santa Iria
de Azóia (PUSIA)

Jardim . Mercado
17 novembro
Jardim Municipal Major
Rosa Bastos, Loures

Vivências Quotidianas
do Convento de Cristo

Dezembro
Bucelas à Prova
7 dezembro
15h00
Museu de Cerâmica de Sacavém
Concerto no Museu, prova de
espumante e degustação de produtos
com mel
Produtores de Bucelas
Participação: Orquestra da Sociedade
Recreativa e Musical 1º de Agosto,
Confraria do Arinto de Bucelas,
Cooperativa Agrícola de Loures
e Confraria do Mel

Até dezembro
Museu de Cerâmica de Sacavém

Os sítios da República
em Loures: registar para
não esquecer
Até dezembro
Cemitério Municipal de Loures

Largo do Espírito Santo.
O Antigo Cemitério
Até 2020
Museu do Vinho e da Vinha, Bucelas

Há vida em Montachique
Os Cogumelos de
Montachique
Bucelas à Prova
9 novembro
15h00
Adega Chão do Prado, Bucelas
Teatro na Adega, magusto e prova
de vinho colheita tardia
Comemorações do Dia Europeu
do Enoturismo
Produtor: Chão do Prado
Participação: Teatro Independente
de Loures – TIL

Há vida em Montachique
Alterações climáticas
9 novembro
14h00 › 17h00
Parque Municipal do Cabeço de
Montachique, Fanhões

Festival de Gastronomia
à Saloia
22 a 24 novembro
Zona envolvente do Pavilhão Paz
e Amizade, Loures

Festival Internacional de
Bandas Filarmónicas
22 a 24 novembro
Pavilhão Paz e Amizade, Loures

Visita guiada ao
Cemitério Municipal
de Loures
24 novembro
10h00 › 14h00
Loures

Biblioteca no Bairro
Animação O silêncio da água
24 novembro
14h00 › 18h00
Casa da Cultura de Sacavém

Comunidade de Leitores

+ Informática para Todos
12 a 15 novembro – Microsoft Word
19 a 22 novembro – Facebook
26 a 29 novembro - Android
14h30 › 17h30

28 novembro
21h00
Biblioteca Municipal
José Saramago, Loures
Sessão comemorativa do
18º aniversário da Biblioteca
Ensaio sobre a Cegueira
de José Saramago

7 dezembro
9h30 › 15h30
Parque Municipal do Cabeço
de Montachique, Fanhões

Comunidade de Leitores
12 dezembro
21h00
Cafetaria da Quinta do
Conventinho – Museu Municipal
de Loures
Mendigos e Altivos de Albert Cossery

Caminhada Trilhos
da Várzea e Costeiras
de Loures
21 dezembro
9h00
Parque Adão Barata, Loures

Exposições
Coleção Municipal
Artes Visuais

Reflexos
Até 2020
Arquivo Municipal de Loures

Insetos em Ordem
Até 2020
Parque Urbano de Santa Iria
de Azóia (PUSIA)

Quando nós somos
os outros
Até 2020
Terça-feira a domingo
10h00 › 13h00
14h00 › 18h00
Museu Municipal de Loures

Do Castelo às Fábricas
em Loures
Até 2020
Galeria Municipal do Castelo de
Pirescouxe, Santa Iria de Azóia

Até 16 novembro
10h00 › 13h00
14h00 › 18h00

Saiba mais em

www.cm-loures.pt

#26

Jornal Municipal
Outubro 2019

19

Saiba mais em
www.cm-loures.pt

14º Festival

Artes
Marciais

2 > 24 novembro 2019

Parcerias:

13ª
PRÉMIO
LITERÁRIO
EDIÇÃO

MARIA
AMÁLIA VAZ
DE CARVALHO

JOVENS TALENTOS
PROSA DE FICÇÃO
2019/2020

Prazo de receção dos originais concorrentes

31 dezembro 2019
Entrega do Prémio: 28 março 2020
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO
Rua 4 de Outubro, nº 19, 2670-466 Loures
211 151 262/66 | bmjs@cm-loures.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL ARY DOS SANTOS
Avenida James Gilman, nº 18, 2685-068 Sacavém
211 150 665 | bmas@cm-loures.pt

Horário: Terça a sexta-feira | 9:15 > 18:45
Sábado | 10:00 > 18:00
GPS: N 38º 49’39.4 “W 009º 10’16.1

Horário: Terça-feira a sábado 10:00 > 18:00
GPS: N 38º 79’28.54”W – 9º 10’ 48.99

Patrocínio:

