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Novos centros
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para a construção das novas
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EDITORIAL

BREVES
ARMISTÍCIO DE COMPIÈGNE

Comemorações do fim da Primeira
Grande Guerra

2020

Continuar a abrir
horizontes
Ao longo dos últimos anos, o Município tem
vindo a desenvolver trabalho consistente, não
só para responder a necessidades imediatas,
mas também para potenciar o desenvolvimento
do concelho.
O investimento em educação, quer na
renovação de edifícios escolares, quer em
projetos que proporcionam às nossas crianças
o acesso a ofertas únicas – como acontece na
área da música, ou no programa de adaptação
ao meio aquático –, é sem dúvida uma aposta
no futuro.
Igualmente o é todo o processo de intervenção
na fachada ribeirinha do Tejo, que começará
agora a dar frutos, com o lançamento da obra
de construção do passeio pedonal e ciclável
e os efeitos potenciais da realização das
Jornadas Mundiais da Juventude, em 2022.
É um território que queremos devolver
à população, sendo ambição do Município
a retirada da plataforma logística
(os conhecidos contentores de carga),
no decurso deste processo.
Em 2020 vamos continuar a abrir horizontes
de desenvolvimento.
Boas festas e um bom ano novo!

Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

O Município de Loures associou-se às
comemorações do 101º aniversário do
Armistício de Compiègne, numa cerimónia que decorreu junto ao Monumento
aos Combatentes do concelho de Loures
mortos na Grande Guerra.
Uma cerimónia com honras militares que
assinalou o 101º aniversário do fim da
Primeira Guerra Mundial, homenageando
todos os combatentes mortos e militares
falecidos oriundos do concelho de Loures,
com a deposição de duas coroas de flores junto ao Monumento aos Combatentes, situado no jardim frente aos Paços do
Concelho de Loures.

BOAS-PRÁTICAS

Autarquia + Familiarmente Responsável
Pelo oitavo ano consecutivo, o Município
de Loures foi distinguido com a Bandeira
Verde, pelo Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis (OAFR), por
boas-práticas adotadas no concelho.
As autarquias familiarmente responsáveis são avaliadas com base em duas
vertentes: medidas de apoio às famílias
do Município – maternidade e paternidade; famílias com necessidades especiais;
serviços básicos; educação e formação;
habitação e urbanismo; transportes; saúde; cultura, desporto, lazer e tempo livre;

e cooperação, relações institucionais e
participação social –, bem como medidas
de conciliação entre trabalho e família
para os funcionários autárquicos.

PROTOCOLO COM ANIMALIFE

Combate ao abandono de animais de companhia
A Câmara Municipal de Loures assinou
um protocolo de colaboração com a Animalife – Associação de Sensibilização e
Apoio Social e Ambiental, no âmbito do
combate ao abandono de animais que
se encontram a cargo de famílias carenciadas.
O acordo visa a concessão de apoio no
que respeita a bens de primeira necessidade e cuidados médico-veterinários,
com especial incidência sobre cães e gatos, a famílias carenciadas detentoras
de animais de companhia.
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AMBIENTE
SUSTENTABILIDADE

Loures recebeu
Bandeira Verde
De acordo com o programa ECO XXI, o Município de
Loures é um dos municípios mais sustentáveis do
país, a par com Guimarães, Lisboa, Águeda, Pombal,
Torres Vedras e Alfândega da Fé.

DINÂMICAS COM SUSTENTABILIDADE

Atividades de educação
e sensibilização
ambiental
Foram apresentadas, no Centro de Educação
Ambiental do Parque Urbano de Santa Iria de
Azóia, as atividades de educação e sensibilização
ambiental para 2019/2020.
Um conjunto de ações de educação e sensibilização ambiental, que
constituem um fator basilar para o
incremento de práticas ambientalmente sustentáveis, entre as quais
se destacam LRS 360º, Polinização
e insetos polinizadores, Bosque de
papel, Biodiversidade e Evolução, e
ainda Piquenique na Mata, e que visam contribuir para uma mudança
de paradigma no comportamento
e no modo de estar em sociedade.
Recorde-se que nesta sessão foi
ainda apresentada a Estratégia
Municipal de Educação e Sensibilização, que assenta em três eixos
fundamentais: descarbonizar a sociedade, tornar a economia circular
e valorizar o território; e que visa

contribuir para uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável, assim como para a
construção de uma sociedade justa, inclusiva, de baixo carbono, racional e eficiente na utilização dos
seus recursos, que conjugue a equidade entre gerações, a qualidade
de vida dos cidadãos e o crescimento económico.

NATUREZA

Há vida em
Montachique
De um conjunto de 53 municípios candidatos em 2019, estes
sete obtiveram um índice ECO
XXI igual ou superior a 80% nos
21 indicadores avaliados para
identificar e reconhecer as boas-práticas de sustentabilidade
dos municípios, traduzidos em
ações e políticas de implementação em torno de temas chave
como: Educação Ambiental para
o Desenvolvimento Sustentável;
Sociedade Civil; Instituições; Conservação da Natureza; Ar; Água;
Energia; Resíduos; Mobilidade;
Ruído; Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território.
O Município de Loures obteve,
nesta edição, a sua melhor prestação relativamente a edições
anteriores (2009 – entre 50 e

Município obteve a sua melhor
prestação de sempre

55%; 2013 – 50%; 2016 – entre
60 e 70%, 2017 – entre 71 e 80%
e 2018 – 80%), conseguindo uma
pontuação de 81,6%, que garantiu
a atribuição da Bandeira Verde
ECOXXI e um lugar entre os sete
municípios mais sustentáveis do
país.
A atribuição da Bandeira Verde
ECO XXI expressa o compromisso
assumido pelos municípios no que
respeita ao trabalho de sustentabilidade nas áreas ambiental,
económica e social, dando ainda
especial atenção à importância
da educação neste percurso.

As alterações climáticas foram o tema de mais uma
edição da iniciativa Há vida em Montachique, que
decorreu no dia 9 de novembro, no Parque Municipal
do Cabeço de Montachique, em Fanhões.
Nesta sessão, os participantes tiveram oportunidade de aprender
um pouco mais sobre o que são,
o que que cada um de nós pode
fazer e quais as consequências
expectáveis das alterações climáticas em Portugal e em outras regiões do mundo.
Durante o período em que a atividade decorreu em sala, houve
ainda lugar à realização de alguns
jogos e exercícios sobre o ciclo do
carbono e a forma como podemos
calcular a pegada de carbono.
No final, realizou-se um passeio
pelo Parque Municipal do Cabeço

de Montachique, que todos os meses recebe esta iniciativa, cujo objetivo é divulgar a biodiversidade deste parque, através de atividades de
ciência e de educação ambiental,
acompanhadas por biólogos.
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EDUCAÇÃO
ENSINO

Educação:
investir no futuro
Sob o lema Investir no Futuro, a Câmara Municipal
de Loures organizou, nos dias 24 e 25 de outubro,
a iniciativa Mais Perto de Si! – Educação.

Escola inclusiva
A parte da tarde deste primeiro dia
começou com uma visita à Escola
Básica Bartolomeu Dias, em Sacavém, onde foi possível observar o
trabalho realizado junto de crianças com necessidades de saúde
específicas, na Unidade de Multideficiência que, durante a pausa letiva, foi alvo de requalificação do seu
espaço. Foi ainda apreciada uma
sessão do projeto municipal Musicarte e avaliado o acompanhamento do transporte adaptado,
disponibilizado pelo Município.
A deslocação ao polo de Sacavém da Academia dos Saberes e
da Escola Artística de Música do
Conservatório Nacional, que se
seguiram, permitiram contactar
com duas realidades distintas: a
primeira, com a educação ao longo da vida, através de aulas para
a população sénior do concelho, e
a segunda, com o ensino da música a crianças e jovens.
O primeiro dia da iniciativa Mais
Perto de Si! – Educação terminou
com uma reunião extraordinária
do Conselho Municipal de Educação de Loures, no qual foi debatida
a transferência, para os municípios, de competências na área da
Educação.

Encontro com jovens da Escola José Afonso

Visita às obras da Escola Básica da Portela

Foram dois dias de diversas visitas a escolas do concelho, auscultando a comunidade escolar, bem
como de reuniões e encontros com
profissionais desta área, que está
no centro das prioridades do Município.
O primeiro local a visitar foi o IPTrans – Escola Profissional de Lou-

com o pelouro da Educação, Gonçalo Caroço, deslocaram-se até à
Escola Secundária José Afonso,
em Loures, observando, in loco, as
diversas carências da escola ao nível das infraestruturas e aproveitando para exigir mais e melhores
respostas do Ministério da Educação.

res, local onde foi dado a conhecer
o projeto de expansão desta instituição, que forma, principalmente,
jovens nas áreas do transporte e
da logística.
De seguida, o presidente da Câmara Municipal, Bernardino Soares,
acompanhado pelo vice-presidente, Paulo Piteira, e pelo vereador

Educação com arte
O dia 25 de outubro começou
com uma visita à Escola Básica
da Portela, onde se encontram a
decorrer obras de ampliação e requalificação, com investimento superior a um milhão de euros. Uma
intervenção que irá permitir a relocalização da Unidade de Ensino

Estruturado, dotando-a de melhores condições para os alunos,
a integração de todas as salas de
Jardim de Infância no edifício, e
ainda a melhoria das condições do
serviço de refeições, com a remodelação e ampliação da cozinha e
do refeitório.
Também os projetos municipais do
programa Educação com Arte estiveram em destaque.
Na Escola Básica nº 2 da Bobadela foi possível apreciar uma sessão
dos alunos do 3º ano no âmbito do
projeto Dançarte, e na Associação
Beneficente de Ajuda, em Santo
António dos Cavaleiros, assistir
a uma sessão do projeto municipal Músicos de Palmo e Meio dirigido às crianças da educação pré-escolar.
Na Escola Básica General Humberto Delgado, em Santo António
dos Cavaleiros, foi possível visitar
a escola e os seus projetos, bem
como as obras efetuadas durante
a pausa letiva, nomeadamente ao
nível da pintura exterior dos edifícios deste equipamento escolar.
O período da tarde teve início com
a visita à Escola Básica do Fanqueiro, e com uma aula de atividade física integrada nas Atividades
Extracurriculares (AEC), bem como
ao espaço destinado às Atividades
de Tempos Livres (ATL), que a breve trecho será alvo de uma ampliação, por forma a dar resposta
a todos os alunos que frequentam
este equipamento e necessitam
deste serviço.
Já na Escola Básica de Bucelas, a
requalificação do campo de jogos,
pintura exterior dos edifícios, a
nova sala de jardim de infância e o
novo espaço para ATL marcaram a
visita a este equipamento escolar.
A fechar estes dois dias da iniciativa Mais Perto de Si! – Educação,
realizou-se a visita à Escola Básica
da Apelação, no âmbito da Educação de Adultos, que, este ano letivo, conta já com doze turmas de
educação para adultos.
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EDUCAÇÃO
SANTA IRIA DE AZÓIA

Reabertura
da biblioteca
da Escola Básica
do Alto da Eira
A Câmara Municipal de Loures procedeu à
reabertura, no dia 4 de novembro, da Biblioteca dos
Lápis, na Escola Básica do Alto da Eira, em Santa
Iria de Azóia, uma das 49 bibliotecas escolares
existentes no concelho.

PROGRAMA ECO ESCOLAS

Escolas de Loures
com Bandeira Verde
Catorze escolas do concelho de Loures foram
galardoadas com a Bandeira Verde do programa
Eco Escolas.
Estas catorze escolas do concelho de Loures viram o seu trabalho
de reconhecido, através da atribuição da Bandeira Verde, o símbolo desde programa. As escolas
galardoadas foram as seguintes:
Associação Cantinho da Pequenada; Associação O Saltarico;
Colégio Bartolomeu Dias; Colégio

Integrado Monte Maior; as escolas
básicas Bartolomeu Dias, do Prior
Velho, General Humberto Delgado,
João Villaret, Maria Veleda e Mário de Sá Carneiro; a UDI São João
da Talha – Nuclisol Jean Piaget e
as escolas secundárias de Sacavém, Dr. António Carvalho de Figueiredo e José Cardoso Pires.

OBRAS

Escolas da Flamenga
e de Sacavém com
remodelações
A reabertura da Biblioteca dos
Lápis, integrada na Rede de Bibliotecas Escolares desde 2004,
resultou das obras de remodelação e requalificação da escola,
que decorreram durante o período das férias escolares de verão.
A renovada biblioteca passa a
disponibilizar milhares de livros,
materiais audiovisuais, jogos e
outros, às 253 crianças das turmas do jardim de infância e do 1º
ciclo, essenciais ao processo educacional dos alunos, naquele que
é considerado um espaço fundamental para a escola.
Na ocasião, o presidente da Câ-

49º biblioteca escolar
do concelho

mara Municipal de Loures, Bernardino Soares, anunciou que
a reparação do logradouro da
escola vai finalmente avançar:
“Já resolvemos esta questão e
vamos fazê-la em duas fases
para permitir que a obra se realize enquanto ainda decorrem as
atividades letivas. Deste modo,
completamos este ciclo de investimento nesta escola”, garantiu.

A Câmara de Loures aprovou a execução de obras de
beneficiação nas escolas básicas da Flamenga e nº 3
de Sacavém, no valor de mais de 4,2 milhões de euros.
O projeto para o equipamento da
Flamenga, em Santo António dos
Cavaleiros, prevê a remodelação
e ampliação do edifício e do logradouro.
A obra na Escola Básica de Sacavém comtempla a reestruturação
do edifício, no sentido de o dotar de
melhores condições para o desenvolvimento do ensino.
Ambas as empreitadas terão prazos de realização de 395 dias, num
investimento municipal de 4,2 milhões de euros.
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TERRITÓRIO
ZONA ORIENTAL

O Tejo
no concelho
de Loures

A criação de um passeio
ribeirinho, pedonal
e ciclável, a relocalização
do parque de
contentores da Bobadela
e a realização das
Jornadas Mundiais da
Juventude são âncoras
para o grande objetivo
municipal de devolver
o acesso da população
às margens do rio Tejo.

A frente ribeirinha
O território oriental do concelho de
Loures, densamente povoado, tem
uma extensão considerável de frente do Estuário do Tejo, correspondendo a uma faixa com cerca de seis
quilómetros de sapal com grande
valor ambiental e paisagístico.
Constitui objetivo municipal garantir
o acesso da população às margens
do rio Tejo, de modo a que todos
possam usufruir da paisagem do
estuário do Tejo e do contacto com
a natureza.
Com base neste pressuposto, deu-se início ao Projeto da Frente Ribeirinha, que consiste na criação
de um passeio ribeirinho, pedonal e
ciclável, junto ao rio Tejo e a nascente do IC2, desenvolvendo-se, assim,
uma oportunidade para iniciar e impulsionar um processo de mudança

com vista à regeneração da frente
urbana em que se insere.
Valorizando o Estuário do Tejo como
elemento estruturante da Área Metropolitana de Lisboa, o Passeio Ribeirinho do Tejo irá articular-se com
os percursos dos municípios de Lisboa e Vila Franca de Xira, e também
com os futuros caminhos do Parque
da Várzea e Costeiras de Loures. O
objetivo é a promoção da mobilidade sustentável, de estilos de vida
mais saudáveis e a redução das
emissões de carbono. Para concretizar este projeto, o Município garantiu a aprovação do cofinanciamento
no âmbito do PORTUGAL 2020. A
primeira fase da intervenção, já executada, compreende um percurso
pedonal e ciclável de acesso ao estuário do Tejo, entre o apeadeiro de
Santa Iria de Azóia e o pontão da BP,

com 740 metros, um investimento
total de cerca de 158 mil euros.
A segunda fase do percurso ribeirinho terá cerca seis quilómetros de
comprimento, desde o limite sul do
concelho de Vila Franca de Xira até
à margem esquerda do rio Trancão,
em Sacavém, e completa a ligação
pedonal e ciclável intermunicipal,
assegurando a continuidade do sistema de mobilidade urbana sustentável ao longo do rio Tejo. O percurso
desenvolve-se sobre estacaria de
madeira, permitindo a fruição da
paisagem do rio Tejo aos cidadãos,
ao mesmo tempo que promove e
divulga os valores de fauna e flora
presentes, com pontos de paragem
e descanso. O investimento ficará
próximo dos cinco milhões de euros,
prevendo-se a o começo da obra
em 2020.
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TERRITÓRIO
Jornadas
Mundiais da
Juventude
(JMJ) em 2022

PETROGAL cede terreno
Para prossecução deste projeto,
verificou-se ser necessário mobilizar uma área de terreno, com
178.482 m2, propriedade da Petrogal – Petróleos de Portugal,
S.A., designadamente para implementação de uma ponte que fará
a ligação ao município de Lisboa,
de espaços verdes e inicio do percurso pedonal e ciclável. Após de
mais de dois anos de negociações,
foi possível estabelecer o consenso e foi assinado, a 17 de outubro
de 2019, o protocolo que viabiliza
a cedência do terreno em causa,
faltando, neste momento, a realização da escritura pública para
se concretizar a passagem para o
domínio público. A empresa Tavares e Companhia Lda. cedeu igualmente um terreno.

As JMJ são um evento
religioso de grande
escala, conclusão de uma
peregrinação de milhões
de jovens de todo o mundo.
Com a edição de 2022 a
decorrer em Portugal,
no território de Loures e
Lisboa, contam com um
calendário de cerca de uma
semana de duração, com
diversos tipos de eventos
e em que a presença do
Papa é o fator principal de
atração.
A organização de um
evento desta escala
obriga à identificação
de localizações com a
área, as acessibilidades
e o enquadramento
adequados à sua
realização. Esta conjugação
de fatores determina que
estas sejam, por norma,
áreas expectantes e de
grande potencial.
É o caso da área
identificada para as
Jornadas Mundiais da
Juventude em 2022, no
território pós-industrial
nas margens norte e sul
do rio Trancão, onde surge
o potencial acrescido de
se tratar de um território
intermunicipal, em que
a oportunidade para o
estabelecimento de um
contínuo urbano, ecológico
e social se pode tornar
no grande legado desta
iniciativa, aproveitando
as dinâmicas já existentes
na frente ribeirinha,
destacando-se, ainda,
a oportunidade para a
reabilitação do Aterro
Sanitário de Beirolas e
construção do Parque
Verde do Tejo e do Trancão
e a relocalização do Parque
de Contentores da
Bobadela, preconizando
na integra o objetivo
de garantir o acesso da
população ao
rio Tejo.
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HABITAR
URBANISMO

Plano de
Pormenor
do Prior Velho
Município de Loures voltou a ‘dar voz’ à população do
Prior Velho com a apresentação pública da proposta
do Plano de Pormenor do Prior Velho (PPPV), que
decorreu no pavilhão desportivo daquela localidade.

TRANSPORTES

Carreira 708
da Carris prolongada
até Sacavém
O prolongamento da carreira 708 da Carris, que
liga agora a Praça do Martim Moniz, em Lisboa,
à urbanização do Real Forte, em Sacavém,
já é uma realidade.
“Esta extensão da Carris a Sacavém era muito desejada e vai ter
um efeito concreto muito positivo
para a mobilidade das pessoas de
Sacavém e de toda a zona oriental do concelho de Loures”, disse o
presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares, no final
do percurso inaugural da extensão
da carreira 708, entre Sacavém e o
Parque das Nações.
O autarca de Loures recordou ainda que este alargamento vem ao
encontro da pretensão do Município “de ter cada vez mais e melhores transportes públicos, para assim
diminuirmos o uso do transporte
privado e melhorarmos a vida das
pessoas”. Para Fernando Vaz, da
Comissão de Utentes de Transportes Públicos de Sacavém, este é “um
pequeno, mas muito importante

contributo para aumentar a qualidade da mobilidade da população
de Sacavém, não só ao nível da qualidade do transporte, como também
da quantidade”, lembrando, no entanto, que é preciso continuar a trabalhar para que outros percursos e
carreiras sejam também prolongados para esta união de freguesias.
O prolongamento das carreiras 725,
781 e 783 são outras reivindicações
da Comissão de Utentes.

SACAVÉM

Regularização
de tráfego na Rua
Estado da Índia

Proposta final já foi aprovada

O objetivo foi ouvir a população sobre este novo documento, que reflete já as conclusões da discussão
pública ocorrida entre fevereiro e
março de 2018, de forma a definir-se a proposta final do PPPV.
Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino
Soares, salientou que “estamos
numa fase muito importante para
tomar decisões” e “é preciso não
perder o momento, porque isso
pode significar não ter muito mais
oportunidades”, acrescentou, recordando as obras previstas para
a área envolvente do aeroporto

General Humberto Delgado, em
Lisboa, e a atual fase económica.
Bernardino Soares lembrou ainda que o PPPV está subordinado
ao Plano Diretor Municipal (PDM),
o que significa que “em algumas
matérias está definido” e, por isso,
depois de um longo período de discussão pública e desta sessão de
apresentação das conclusões daí
retiradas “vamos chegar a uma altura em que temos de tomar decisões”, concluiu.
Recolhidos os contributos, a proposta final do PPPV foi aprovada
na Câmara e Assembleia Municipal.

A regularização e a fluidez do tráfego na Rua Estado
da Índia, em Sacavém, estão a ser alvo de um estudo
promovido pelo Município de Loures.
Este estudo surge na sequência do
pedido de viabilidade para a construção de uma rotunda, na confluência da Rua Estado da Índia
com a Rua Sport Grupo Sacavenense, que a União das Freguesias
de Sacavém e Prior Velho submeteu
à apreciação da Câmara Municipal.
Feita uma avaliação técnica da solução proposta pela junta de freguesia, concluiu-se que a mesma
não garante o diâmetro do círculo
necessário para a construção da

rotunda, para além de outros condicionalismos com impactes relevantes naquele local.
Neste sentido, e sem questionar
o bem-intencionado propósito da
junta de freguesia, o Município de
Loures encontra-se a avaliar uma
solução de semaforização, que promova a regularização e fluidez do
tráfego no local, sem necessidade
envolver outras entidades ou implicar grandes alterações em equipamentos já instalados.
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HABITAR
SANTA IRIA DE AZÓIA

Obras de
conclusão da
Urbanização
do Adeião
A inação do promotor da Urbanização do Adeião
determinou que a Câmara Municipal de Loures
avançasse com o lançamento de um concurso
de empreitada para a conclusão das obras de
urbanização.

CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO

Rede de saneamento
com investimento
de 2,5 milhões
A rede de saneamento nas localidades de Camarate,
Unhos e Apelação foi alvo de um conjunto de
intervenções que representaram um investimento
total de cerca de dois milhões e meio de euros.
Eliminar as descargas de esgoto
bruto, controlar os caudais unitários, reabilitar as infraestruturas
e melhorar o seu funcionamento
hidráulico e ambiental, foram os
principais objetivos destas intervenções, que irão permitir, entre
outras coisas, diminuir o risco de
fenómenos de cheias na zona da

Praça da República, em Sacavém.
Este conjunto de intervenções,
a cargo da empresa Águas do
Tejo Atlântico, empresa de capitais públicos, da qual o Município
de Loures é acionista, contribuiu
também para a despoluição do
rio de Loures e da ribeira da Apelação.

600 MIL EUROS DE INVESTIMENTO

A Autarquia avança assim para a
realização coerciva das obras de
urbanização, com acionamento
da caução, uma vez que o promotor responsável pelo loteamento
em causa, Santos Ferreira e Silva,
não deu qualquer seguimento às
exigências do Município, discutidas nas diversas reuniões realizadas para o efeito.
Em resultado da inação deste urbanizador, a Câmara Municipal já
lançou o procedimento de concurso de aquisição da empreita-

Obras vão avançar

Obras de pavimentação
no concelho
A Câmara Municipal de Loures aprovou mais um
investimento de 600 mil euros para obras de
pavimentação em diversos arruamentos do concelho.

da, que prevê a criação de espaços verdes em toda a envolvência
do loteamento, arranjos no interior do quarteirão dos edifícios,
bem como a construção de um
parque infantil.

A empreitada tem um prazo de
execução de cerca de 24 meses
e prevê obras de pavimentação
e drenagem em diversos arruamentos das freguesias de Loures, Santo Antão e São Julião do

Tojal, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, Camarate, Unhos
e Apelação, Santa Iria de Azóia,
São João da Talha e Bobadela,
Sacavém e Prior Velho, e ainda
Moscavide e Portela.
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GRANDES OPÇÕES 2020
ORÇAMENTO PARA 2020 APROVADO

Prioridade

ao investimento
A Câmara Municipal de Loures aprovou o orçamento para 2020, no valor de
143,7 milhões de euros. Educação, saúde, ambiente e mobilidade são áreas
prioritárias.
O Orçamento para 2020 destina cerca de 88 milhões de euros
(61,1%) ao plano de investimento
e plano de atividades, distribuídos
por diversas áreas de atividade.
Um dos destaques do documento
vai para o continuar do caminho
traçado em anos anteriores no que
se refere às transferências para as
juntas de freguesia do concelho,
que receberão um valor perto dos
14,4 milhões de euros, existindo
ainda o compromisso de reavaliar
os protocolos em vigor.
A descentralização dos meios financeiros não fica por aqui, com
a Câmara a prever, neste Orçamento, verbas para os bombeiros
(mais de dois milhões de euros),
bem como para o movimento associativo e instituições particulares
de solidariedade social e outras
entidades solidárias.
Prioridade à Educação
Para a Educação, uma prioridade para o Município, está prevista uma das grades fatias do Orçamento (19,3 milhões de euros),
traduzida nas obras das escolas
básicas da Portela, Flamenga, nº
3 de Unhos, nº 3 de Sacavém e do
Alto da Eira, bem como do Jardim
de Infância da Bobadela e do pavilhão da João Villaret, no Infantado. Está também previsto que
avancem os projetos das novas
escolas na Mealhada, Infantado,
Frielas e nº 5 de Camarate. Ainda
no que toca à Educação, a Câmara vai dar continuidade ao projeto
de Adaptação ao Meio Aquático, à
atribuição dos kits escolares e ao
reforço qualitativo das refeições e
dos transportes escolares.

Transportes públicos e mobilidade
Os transportes públicos e a mobilidade são outras das grandes
apostas do Município. Neste campo há a destacar o empenho pelo
reforço das carreiras e o financiamento dos passes sociais, mas
também a tão esperada construção da variante a Loures e da rotunda de A-das-Lebres.
A continuação da implantação do
passeio da Frente Ribeirinha do
Tejo (Loures Ciclável), em Santa
Iria de Azóia, São João da Talha
e Bobadela, e o percurso ciclável
Loures - Infantado, têm também
destaque neste documento, bem
como a continuação dos asfaltamentos da rede viária municipal.
Novos parques urbanos
No que concerne a zonas verdes e
espaços públicos, a Câmara prevê
requalificar o Parque Municipal do
Cabeço de Montachique, e avançar para a construção dos parques
urbanos da Quinta de Santa Teresa (Camarate), Infantado (Loures)
e do Catujal. Já os parques Adão
Barata (Loures) e o Parque Urbano de Santa Iria de Azóia serão
alvo de melhorias, manutenção e
incremento de atividades destinadas a toda a população.
Ainda nesta área do meio ambiente, o Município está empenhado no
combate às cheias, continuando
com a obra de regularização fluvial e controlo de cheias da ribeira do Prior Velho (Caneiro de Sacavém), bem como no controlo de
cheias na ribeira da Póvoa e do rio
de Loures. A limpeza das linhas de
água e a sua renaturalização também vão continuar.

Cultura e desporto
No que diz respeito à cultura e ao
desporto, a intenção do Município
é prosseguir com a reabilitação do
Palácio de Valflores, em Santa Iria
de Azóia, e avançar para a reabilitação do Museu de Cerâmica de
Sacavém, a necessitar de obras
estruturais e urgentes.
Os apoios concedidos às coletividades e associações, através do
Regulamento Municipal de Apoio
ao Associativismo, o plano de renovação dos 17 relvados sintéticos do
concelho (já em curso), bem como o
incentivo ao desporto feminino e ao
desporto adaptado, são outras das
medidas a ter em conta.
Ação social e habitação
Em matérias relacionadas com coesão social, o Município prevê as verbas necessárias para apoiar as entidades no âmbito do Regulamento
Municipal de Apoio às Instituições
Sociais – cujos apoios triplicaram no
ano de 2019 –, e apostar no desenvolvimento de projetos de inclusão
e cidadania. A Câmara Municipal
irá também dar início à recuperação dos bairros municipais de São
Sebastião de Guerreiros (Loures),
Quinta da Vitória (Portela) e de Santo António (Camarate), isto depois
de, em 2019, terem sido reabilitadas as urbanizações das Sapateiras
(Loures) e da Quinta da Fonte (Apelação). A área do desenvolvimento económico e do turismo estão
também espelhadas no Orçamento
para 2020 e no plano de atividades, mantendo-se a iniciativa para
a captação de investimento, o apoio
a projetos inovadores e a criação de
oferta turística de qualidade.

Centros de
saúde vão
avançar
Em relação à saúde, o
Município de Loures prevê
avançar, em articulação
com a Administração
Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, para
a construção das novas
unidades de Santa Iria
de Azóia, Catujal e Santo
Antão do Tojal.
Perante a carência de
instalações de saúde
adequadas, o Município,
apesar de não ser sua
competência, adota uma
postura de colaboração,
cedendo instalações
(como foi o caso em Lousa) e assumindo o processo de construção de novos
centros de saúde – Santa
Iria de Azóia, com a empreitada já em concurso e
a obra a iniciar em 2020;
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 significativa
dos custos de construção,
ultrapassando largamente as suas responsabilidades nesta matéria.
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Contribuição municipal
para financiamento de
transportes públicos

2,9 milhões

10,7 milhões

19,3 milhões

Ambiente, serviços
urbanos e saneamento

Proteção civil

2,4 milhões

24,6 milhões

2014

2015

2016

0,374%

Educação

2,6 milhões

0,377%

Redução
da taxa urbana
de IMI

Saúde

Rede viária
e acessibilidades

0,38%

14,8 milhões

2,8 milhões

0,387%

Transferências para
as juntas de freguesia

3,9 milhões

0,395%

6,5 milhões

Coesão social
e habitação

0,40%

Cultura, desporto,
recreio e lazer

Ordenamento
do território
e revitalização urbana

0,389%

Principais áreas
de intervenção

2017

2018

2019

2020
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HABITAR
MAIS PERTO DE SI!

A Presidência
em Unhos
As localidades de Unhos e do Catujal receberam,
nos dias 8 e 9 de novembro, mais uma edição da
iniciativa Mais perto de si! Foram dois dias de intenso
trabalho e contacto com munícipes e instituições locais,
com o objetivo de conhecer melhor o território, os seus
problemas e apresentar soluções.

A iniciativa começou com o hastear da bandeira do Município, na
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de
Unhos, ao qual se seguiu uma visita ao Bairro Municipal Parcela 6,
acompanhada por representantes
da associação de moradores, para
percecionar alguns problemas nas
habitações e limpeza das áreas comuns da urbanização. No mesmo
local situa-se uma das instalações
da Associação Pomba da Paz, destino seguinte, onde foi apresentado
o trabalho feito por esta instituição
junto das crianças e algumas das
carências da associação.
A paragem subsequente foi nas
instalações provisórias da Escola
Básica Nº 3 de Unhos, onde, em
conjunto com a direção do agrupamento e a Associação de Pais, se
aferiram as atuais e futuras condições de aprendizagem destes
alunos.
Novo parque urbano no Catujal
e novo centro de saúde
Já a visita ao local do futuro Parque
Urbano do Planalto do Catujal ficou marcada por dois importantes
momentos: o primeiro, serviu para
dar a conhecer o projeto do Centro
de Saúde de Unhos, a construir em
terreno cedido pela Câmara Municipal, momento acompanhado
pela direção do Agrupamento de
Centros de Saúde Loures-Odivelas
e da Administração Regional de
Saúde e Vale do Tejo; o segundo,
teve como intenção apresentar o
projeto do Parque Urbano do Planalto do Catujal, que promete requalificar toda esta zona e trans-

formá-la num grande parque de
lazer.
O primeiro dia da Presidência em
Unhos registou ainda visitas à Escola Básica do Catujal (sede do
agrupamento), à Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos
da Freguesia de Unhos, à Associação para a Mudança e Representação Transcultural e à Sociedade
Recreativa Catujalense, terminando com uma reunião com as Comissões de Administração Conjunta dos Bairros da Freguesia de
Unhos.
Contacto com a população
O segundo dia da Presidência em
Unhos começou com um percurso pela localidade do Catujal, com
passagem pelo mercado, onde o
presidente da Câmara Municipal
teve oportunidade de ouvir as reivindicações dos comerciantes, nomeadamente no que diz respeito
ao mau estado do piso dentro do
mercado.
Bem próximo deste local ficam as
instalações do Conservatório d’Artes de Loures. Uma escola de artes,
que disponibiliza aulas em diversas áreas artísticas, com especial
destaque para a aprendizagem da
música, e por onde passam semanalmente cerca de 800 crianças e
jovens. Na visita às instalações foi
possível acompanhar um pouco
do trabalho que ali se tem vindo
a desenvolver, não só ao nível da
aprendizagem artística, mas também aos níveis pessoal e social.
A Igreja Matriz de Unhos ou, como
também é conhecida, a Igreja de
São Silvestre, foi a paragem se-

Contacto com a população

Visita a escolas e instituições sociais

guinte para uma breve conversa
com alguns membros desta paróquia e da Paróquia do Catujal.
O ponto alto deste segundo dia da
Presidência em Unhos foi a assinatura do Contrato de Promessa
de Cedência das instalações da
antiga Escola Básica de Unhos ao
Centro de Dia e da Terceira Idade
de Unhos, com vista à recuperação
daquele imóvel, há mais de uma

década desativado, para a instalação de um centro de dia para a
população mais idosa, assim como
a valência de ATL.
O período da tarde teve início com
atendimentos à população, na
sede da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Unhos, e terminou com
a sessão pública de encerramento
no mesmo local.
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INCLUSÃO
LOURES

SANTO ANTÃO DO TOJAL

Congresso Nacional
de Pessoas com
Deficiência

Novo lar e centro
de atividades
ocupacionais na Casa
do Gaiato

O Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, recebeu, a 26
de outubro, o 13º Congresso Nacional de Pessoas
com Deficiência, juntando centenas de delegados
nesta iniciativa organizada pela Confederação
Nacional dos Organismos de Deficientes (CNOD).
Subordinado ao tema Por um
Movimento Associativo de Ação,
na Defesa da Inclusão, este congresso debateu temáticas como a
acessibilidade, o emprego, a saúde e a educação.
Em Loures, “procuramos integrar,
nas nossas políticas, um conjunto
de respostas que beneficie a vida
das pessoas com deficiência, designadamente na área da educação, proporcionando condições
físicas e humanas mais vocacionadas para o respetivo acompanhamento. Melhorámos as acessibilidades na via pública e estamos
a trabalhar para fomentar o desporto adaptado”, destacou o presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares.
Sensibilizar a sociedade para as
capacidades das pessoas com
deficiência, garantir a isenção de
custas em processos relativos a
acidente ou doença profissional,
reposição da gratuitidade dos me-

dicamentos para doenças crónicas, isentar de IVA os produtos de
apoio necessários, contar para a
reforma o tempo inteiro dos cuidadores, o acesso às novas tecnologias, adaptação do meio laboral
e o alargamento do quadro de
professores com habilitação especial, são algumas das propostas da Confederação, que reúne
40 associações com milhares de
associados, abrangendo todos os
tipos de deficiência: intelectual,
motora, sensorial e orgânica.

O lar residencial (Casa Papa
Francisco) vai alojar 23 jovens
adultos com deficiência cognitiva
e o CAO será utilizado por cerca
de 30 pessoas que ali poderão
desenvolver as suas atividades.
Os novos edifícios foram inaugurados pelo Cardeal Patriarca
de Lisboa, D. Manuel Clemente,
acompanhado pelo presidente da
Caixa Geral de Depósitos, Paulo
Macedo, e pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, que, na ocasião,
fez questão de frisar que “este
novo centro vai garantir a melhoria da vida de muita gente” e vem
dar “resposta a uma área em que

o concelho tem uma enorme carência”, lembrando que é “apenas
o segundo CAO em funcionamento no Município”.

DESPORTO

Dia Paralímpico
Municipal

LOURES

Semana da Inclusão
No âmbito das comemorações do Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência e do o Dia Internacional
dos Direitos Humanos, celebrados, respetivamente, a
3 e 10 de dezembro, o Município de Loures promoveu
mais uma edição da Semana da Inclusão.
Uma iniciativa que pretendeu alertar e sensibilizar para as situações
de exclusão social, promovendo a
igualdade e o combate a todo o
tipo de preconceitos, através da
um conjunto de atividades que
decorreram em diversos locais do
concelho, entre os dias 30 de no-

A Casa do Gaiato de Lisboa inaugurou um lar
residencial e um centro de atividades ocupacionais
nas suas instalações em Santo Antão do Tojal.

vembro e 10 de dezembro. Música,
cinema, ateliês, workshops, debates, atividades desportivas e visitas foram algumas das atividades
realizadas na Semana da Inclusão
e que procuraram consciencializar
a sociedade para os direitos de todos os cidadãos.

O Município de Loures promoveu, em parceria com
o Comité Paralímpico de Portugal, o Dia Paralímpico
Municipal.
Na abertura da iniciativa, no dia 30
de outubro, José Manuel Lourenço,
presidente do Comité Paralímpico
de Portugal, destacou a importância das autarquias nesta área,
uma vez que são elas “que desenvolvem e criam condições para os
clubes e para a prática desportiva.
E Loures é disso um bom exemplo”,
referiu.
Ao longo de todo o dia foi possível
experimentar várias modalidades
paralímpicas, entre as quais atletismo, basquetebol em cadeira de
rodas, badminton, ciclismo e tiro.
E ainda ficar a conhecer a Beatriz
Monteiro e o Diogo Daniel, atle-

tas de badminton; Daniel Videira
e David Grachat, da natação; bem
como Norberto Mourão, da canoagem, todos eles atletas paralímpicos com provas dadas.
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CULTURA
PROJETO BIBLIOTECA NO BAIRRO

LITERATURA

Prémio Boas
Práticas em
Bibliotecas
Públicas

Grande Prémio Poesia
atribuído a Gastão Cruz

O Município de Loures foi distinguido com
o prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas
Municipais 2018, com o projeto Biblioteca no Bairro,
desenvolvido pela Biblioteca Municipal Ary
dos Santos, em Sacavém.

Gastão Cruz, poeta, crítico literário
e encenador português foi o grande vencedor deste prémio, com a
sua obra Existência, publicada em
2017.
Os poemas da obra premiada
marcaram o início desta cerimónia, com um momento cultural e
musical protagonizado por Clara
e Luís Paniágua Féteiro, do TIL –
Teatro Independente de Loures,
acompanhados por Ricardo Carvalho, guitarrista do Conservatório d’Artes de Loures.
O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares,
sublinhou que prémios como este

A Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em Sacavém,
foi o local escolhido para a entrega do Grande
Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de Carvalho
APE/Câmara Municipal de Loures, a Gastão Cruz.
“são peças, num conjunto de políticas, iniciativas e atividades que o
Município desenvolve para a promoção da cultura”, e que se têm
revelado um “investimento imprescindível para a valorização e desenvolvimento do nosso concelho”.
Uma política cultural determinante, segundo José Manuel Mendes,
presidente da APE – Associação
Portuguesa de Escritores, para a
escolha da Câmara Municipal de
Loures enquanto parceiro neste
prémio, que “pretendemos continuar a realizar, ano após ano, sob
o nome da escritora Maria Amália
Vaz de Carvalho”.

SACAVÉM

Pão-de-Ló de Loures
na Mercaria Santana

A distinção foi atribuída pela Direção-Geral dos Livro, Arquivos e
Bibliotecas, numa cerimónia que
decorreu no Teatro Miguel Franco,
em Leiria, ao projeto Biblioteca no
Bairro, enquanto ação de proximidade com a população que reside na Urbanização Municipal da
Quinta do Mocho, em Sacavém.
O projeto, direcionado para a promoção da leitura e de acesso à
cultura lusófona, foi rapidamente
acolhido pela população do bairro, principalmente pelas crianças,
devido à sua programação focada
no público infantil e nas famílias,
potenciando o contacto com os livros, música, cinema e animações
da biblioteca ‘fora de portas’.
A aposta na inclusão dos cidadãos que residem no bairro muni-

Vice-presidente da Câmara
recebeu Prémio

cipal, através deste projeto, “a par
de outras iniciativas que aí temos
procurado desenvolver ao longo
dos últimos anos, é um poderoso
contributo para que as pessoas
ganhem sentimento de pertença, identidade e combatam aquilo que por vezes passa também
pela autoexclusão”, referiu na ocasião Paulo Piteira, vice–presidente
da Câmara Municipal de Loures,
acrescentando que “muitas vezes as pessoas têm a ideia de que
a biblioteca não é para elas e a
forma de ultrapassar essa ideia
é exatamente aproximarmo-nos
das pessoas. E esse é o grande
mérito deste projeto”.

No dia 9 de novembro, a Mercearia Santana, em
Sacavém, voltou a abrir portas, desta feita para
desvendar um pouco mais da história do Pão-de-Ló
de Loures.
Nuno Costa, da pastelaria O Rebuçado, deu a conhecer toda a
história do pão-de-ló, desde que
em 1925, chegou a Loures pelas
mãos de Manuel Oliveira, numa
receita original, com patente registada em 1940, com a denominação de Pão-de-Ló de Loures.
Em 1963, Diamantino Pereira Esteves adquiriu a receita e manteve a produção até há cerca de 15
anos.
Já em 2017 e com a receita desaparecida há mais de uma década,
o Município decidiu promover o
Concurso do Pão-de-Ló de Loures, que seria conquistado pela
pastelaria O Rebuçado, registando o seu bolo como Pão-de-Ló

Tradicional de Loures. Recentemente, a mesma pastelaria adquiriu a receita original a Diamantino
Pereira Esteves, e, desde então,
tem estado em processo de estudo para produzir o pão-de-ló tal
como ele era originalmente.
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CULTURA
LOURES

V Encontro
Ibérico de Leitores
de Saramago
A Biblioteca Municipal José Saramago (BMJS), em Loures, recebeu, entre 8 e 10 de novembro, o V Encontro
Ibérico de Leitores de Saramago, um evento com um vasto programa de ações dedicadas à obra do único
português laureado com o Nobel da Literatura.

Sessão de abertura

A cerimónia inaugural contou com a
participação do vice-presidente da
Câmara Municipal de Loures, Paulo
Piteira, que destacou a importância
deste encontro ibérico para “valorizar o autor e a sua obra”. José Saramago é “um autor que nos interpela,
que questiona o mundo em que vivemos, que nos leva a questionar a
vida, um autor cuja obra mantém
uma enorme atualidade”, disse.
Destacando a Rota Memorial do
Convento, uma parceria entre as
autarquias de Loures, Lisboa e
Mafra, Paulo Piteira referiu que este
“é um projeto único porque valoriza
o território e o património, contribuindo para o desenvolvimento local a partir de uma obra literária”. O
autarca salientou ainda que “a Rota
do Memorial do Convento mostra
que é possível construir em torno de
questões de ordem cultural e que é
fácil ultrapassar as diferenças”.
José Luís Peixoto foi a figura em
destaque do primeiro dia deste Encontro. O escritor falou do seu mais

José Luís Peixoto foi um dos convidados

recente romance, Autobiografia,
uma obra que tem José Saramago
como uma das personagens centrais, e inclui Sacavém e Bucelas
como locais da narrativa. A abertura deste evento contou ainda com
as intervenções de Sérgio Letria,
da Fundação José Saramago e de
Diego Mesa, do projeto Aula Saramago.
No sábado, 9 de novembro, o cineasta João Botelho revelou alguns
pormenores do processo de adaptação para cinema de O ano da
morte de Ricardo Reis, obra de José
Saramago, publicada em 1984.
Entre as atividades realizadas,
destaque para o espetáculo musical Requiem para um novo dia, interpretado por Ana Sofia Paiva e
Marco Oliveira, para a apresentação do conto infantil de José Saramago, A maior flor do mundo, para
a mostra documental dedicada à
obra do escritor, ou para a Feira do
Livro com obras de José Saramago
e José Luís Peixoto.

MEMORIAL DO CONVENTO

Congresso Internacional
José Saramago
Os municípios de Loures, Mafra, Lisboa e a Fundação José
Saramago organizaram, entre os dias 14 e 16 de novembro,
no Palácio Nacional de Mafra, o Congresso Internacional José
Saramago e o Memorial do Convento.
Esta iniciativa, que reuniu especialistas nacionais e internacionais,
estudiosos e interessados na obra do escritor, inseriu-se no
projeto Rota do Memorial do Convento que tem como objetivo a
criação de uma rota cultural a partir do lirismo épico do romance
de José Saramago.
A Rota do Memorial do Convento pretende desenhar um percurso
literário nos territórios dos três municípios, destacando locais
de interesse histórico, patrimonial e paisagístico, que fizeram
parte deste romance que revolucionou a literatura portuguesa.
Uma homenagem a José Saramago, o único escritor de língua
portuguesa, até ao momento, distinguido com o mais prestigiado
de todos os galardões literários, o Prémio Nobel da Literatura
(1998).
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CULTURA
MÚSICA

Festival
Internacional
de Bandas
Filarmónicas
Mais de 800 músicos passaram, nos dias 22, 23
e 24 de novembro, pelo palco do Pavilhão Paz e
Amizade, em Loures, na edição de 2019 do Festival
Internacional de Bandas Filarmónicas.

Mais de 800 músicos em palco

Foram três dias dedicados à música, que trouxeram à cidade de
Loures milhares de pessoas para
assistir aos concertos das nove
bandas filarmónicas do concelho
e mais quatro bandas convidadas,
entre elas duas bandas da comunidade valenciana, de Espanha.
A Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública abriu o programa
de concertos. Uma atuação que
contou com a participação especial
de Martim Barbosa, um jovem clarinetista do concelho.
Na tarde de sábado, os concertos
estiveram a cargo da Banda dos
Bombeiros de Loures, Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa
e Cultural de Pinteus, Banda Recreativa de Bucelas e Banda Sinfónica da Unión Artística e Musical
de Montroy, de Valência. O bloco
de concertos da noite de sábado
reuniu as atuações da Banda Filarmónica da Academia Musical
Recreativa de Sacavém, Banda
Filarmónica da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de Fanhões, Banda Filarmónica

da Academia Sons & Harmonia e a
Unión Musical Santa Cecilia de Canals.
Espetáculos para toda a família
A manhã de domingo foi dedicada
aos mais novos com um espetáculo para a infância e famílias, com o
tema Os 50 anos da chegada do
homem à Lua, interpretado por
alunos das escolas de música das
bandas, com encenação de grupos
de teatro escolar do concelho.
No último bloco de concertos deste
Festival participaram a Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa
de Casainhos, Banda Filarmónica
da Freguesia de Lousa, Banda Filarmónica da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do
Zambujal e Banda da Sociedade de
Instrução Musical de Porto Salvo.
O Festival Internacional de Bandas
Filarmónicas encerrou com uma
atuação conjunta, dirigida pelo
maestro da banda convidada, Diogo Gomes, interpretando a Marcha
4 de Outubro, encomendada especialmente para este Festival.

VÁRIAS LOCALIDADES

Meeting
Internacional
de Clarinete
Concertos, masterclasses e workshops marcaram
a edição 2019 do Meeting Internacional de Clarinete
Marcos Romão dos Reis Jr., uma iniciativa da
Câmara de Loures que decorreu entre 31 de outubro
e 3 de novembro.
Coorganizado com a Junta de
Freguesia de Loures, a edição
deste ano contou com cerca de 50
músicos nacionais e estrangeiros e
vários concertos e apontamentos
musicais em Loures, Zambujal, Fanhões, Camarate e Lousa.
A Igreja Matriz de Loures recebeu
o concerto de abertura, com a Orquestra de Clarinetes Jaime Carriço e o solista Piero Vincenti, e de
encerramento, com Gabriele Mirabassi com Roda de Choro.
Já a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários do Zambujal recebeu o concerto da Banda
da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Fanhões
com os solistas Martim Barbosa e
António Lopes.
A Igreja de São Pedro de Lousa foi
palco do concerto do Quinteto de
Sopros Reencontro.
Em Fanhões, a classe de improvisação, orientada pelo professor
José Ricardo, animou ruas e coreto com uma animada atuação.

Atuação na Igreja Matriz de Loures

Além dos concertos, tiveram lugar masterclasses, workshops e
ainda uma palestra sobre o
tema A Banda, mais que uma Filarmónica! – Passado, Presente e
Futuro, proferida por Hélio Gonçalves, maestro da Banda Musical
da Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus, que decorreram no
polo de Loures da Academia dos
Saberes. O Meeting Internacional
de Clarinete Marcos Romão dos
Reis Jr. contou igualmente com
uma exposição e reparação de
instrumentos musicais. O evento
contou com o apoio das juntas de
freguesia de Lousa e de Fanhões e
das uniões de freguesia de Santo
Antão e São Julião do Tojal e de
Camarate, Unhos e Apelação.
Com direção artística e musical de
António Saiote, o plano de formação, no quadro da atividade musical municipal, terá continuidade,
já a partir de janeiro, na Academia
de Clarinete Marcos Romão do
Reis Jr..
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CULTURA
LOURES

Plateia deu palco
aos grupos de teatro
do concelho
De 16 e 27 de outubro, a terceira edição de Plateia,
mostra de teatro promovida pela Câmara Municipal
de Loures, trouxe de volta aos palcos os grupos de
teatro do concelho.
Mais de uma dezena de espetáculos, distribuídos pelo Cineteatro de
Loures e pelo Museu Municipal de
Loures – Quinta do Conventinho,
contaram com a presença de mais
de mil pessoas na assistência.
Na edição 2019 da Plateia participaram os seguintes grupos: Escola de Bucelas; Gato Ruim – Teatro
Circo; Grupo de Teatro Amador Os
Amigos da Manjoeira – Júnior e

Sénior; Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de Figueira; Teatr’Up e Teatr’Up Kids;
Teatro das Cores… e Rebuçados;
Teatro Ibisco; Teatro Independente
de Loures.
A todos os grupos foi entregue um
diploma de participação e um vale
oferta para aquisição de material
diverso de apoio à atividade, no
valor de 100 euros.
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AGENDA
Dezembro

Exposições

Caminhada

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

Trilhos da Várzea e Costeiras de Loures
21 dezembro
9 horas
Parque Adão Barata – Loures

Janeiro
Comunidade de Leitores
23 janeiro
21 horas
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
Memórias das Minhas Putas Tristes,
de Gabriel García Márquez

Largo do Espírito Santo.
O Antigo Cemitério
Até 2020
Museu do Vinho e da Vinha,
Bucelas
Reflexos
Até 2020
Arquivo Municipal de Loures

Biblioteca no Bairro
Vamos brincar aos fantoches!
26 janeiro
14h00 › 18h00
Casa da Cultura de Sacavém

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

Comunidade de Leitores
30 janeiro
21 horas
M/12
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
Curtas de Teatro Fora de Portas
– Contos de Bordel, autoria João
Ascenso, direção artística Paulo
Morgado e Ruy Malheiro, encenação e
interpretação Ilda Teixeira,
João Ascenso e Ruy Malheiro

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
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Saiba mais em
www.cm-loures.pt

13ª
PRÉMIO
LITERÁRIO
EDIÇÃO

Veículo
em
fim
de vida

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:

Não sabe o que
fazer?
Contacte
a Polícia Municipal
Pode
entregá-lo, gratuitamente!

ROTA

TURISMO
CEMITERIAL

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LOURES

Rua da Carapuça, Casal das Lajes
2670-424 LOURES
Telefone : 211 150 382
Endereço eletrónico: policia_municipal@cm-loures.pt
Atendimento: Dias úteis, das 9:00 às 17:00

CEMITÉRIO PAROQUIAL DE BUCELAS
CEMITÉRIO PAROQUIAL DE SACAVÉM
CEMITÉRIO PAROQUIAL DE SÃO JOÃO DA TALHA
CEMITÉRIO PAROQUIAL DE SÃO JULIÃO DO TOJAL

turismo@cm-loures.pt | 211 150 352 // dspa@cm-loures.pt | 211 150 913

Boas
Festas
São os votos da Câmara Municipal de Loures

