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Editorial

Breves
MUNICÍPIO

Polícia Municipal
reforça efetivos

Aqui tem
de haver Metro
A extensão do metropolitano no concelho – para
Loures e Sacavém – tem vindo a constituir-se como
uma necessidade indiscutível e inadiável.
Indiscutível pela densidade populacional do território
e o interesse para concelhos vizinhos, bem como pelos
benefícios sociais e ambientais.
Esta é a única zona contígua à capital que não dispõe
de um eficaz transporte pesado de passageiros.
Inadiável porque, a não ser incluída no próximo
quadro comunitário, a sua concretização poderia ser
adiada por mais uma década e meia.
Loures conquistou nos últimos anos o consenso
sobre a extensão do metropolitano, com uma grande
unidade à volta deste objetivo, dinamizada pelo
impulso do Município.
Foi assim com a petição, com mais de 31 mil
assinaturas, que culminou com a aprovação de uma
resolução parlamentar dando prioridade à extensão
a Loures, reconfirmada no Orçamento do Estado.
E, recentemente, com um encontro de cerca de
uma centena de personalidades e instituições para
reafirmar, junto do primeiro-ministro, que “aqui tem
de haver Metro”.
Só falta a decisão do Governo.

Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Loures contratou 19 trabalhadores para exercer funções na Polícia Municipal, duplicando assim o número de efetivos.
“Esta é uma forte aposta do
Município nesta unidade, que
tem um papel fundamental na
fiscalização do nosso território”,
lembrou o presidente da Câmara
Municipal no decorrer da cerimónia
de assinatura dos contratos com os
novos trabalhadores. Bernardino
Soares disse ainda que “a Polícia
Municipal não é uma força de
segurança, mas uma polícia administrativa, que visa aplicar os
regulamentos, a legislação e as
normas municipais, trabalhando
em estreita colaboração com as
forças de segurança”.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Delegação chinesa
visita Loures

se realizou, durante a manhã, uma
reunião de trabalho com especial
enfoque nas áreas da economia,
ambiente e gestão de recursos humanos e na qual foi apresentado o
MARL – Mercado Abastecedor da
Região de Lisboa.
“Espero que a visita ao Município
de Loures sirva para estreitarmos
laços entre os nossos países e as
nossas comunidades”, afirmou, na
ocasião, o presidente da Câmara
de Loures, Bernardino Soares.

AMBIENTE

Tolerância zero
à descarga ilegal
de resíduos
A Polícia Municipal de Loures
apreendeu, nos últimos meses, várias viaturas, cujos proprietários
estavam a efetuar descargas ilegais em locais não licenciados.
A última foi apreendida já em janeiro, na Bobadela, junto a uma
linha de água, e estava a ser utilizada na deposição de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos. Em dezembro último foram
também apreendidas duas outras
viaturas, em Unhos e São João da
Talha.
As apreensões resultam de uma
intensa e sistemática operação de
vigilância e combate à deposição
de resíduos ilegais no território do
concelho que a Câmara Municipal
de Loures tem vindo a desenvolver.

A Câmara Municipal de Loures recebeu, em dezembro, a visita de
uma comitiva chinesa da província
de Fujian, com o objetivo de aprofundar e partilhar conhecimentos
no domínio da administração territorial.
A delegação da província do sudeste da China foi recebida nos Paços do Concelho, em Loures, onde
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Em foco
MOBILIDADE E TRANSPORTES

Loures,
aqui tem
de haver

Metro

A Câmara Municipal de Loures entregou,
a 17 de fevereiro, um documento ao
primeiro-ministro, António Costa, a reivindicar
a extensão da rede de metropolitano
no concelho.

aqui é o único corredor onde não
existe um transporte pesado que
consiga transportar em condições
eficazes as pessoas –, e é uma opção também inadiável, porque se
não conseguirmos inscrever esta
opção nos fundos comunitários do
próximo quadro comunitário de
apoio, podemos estar a adiar, por
mais de uma década, a sua concretização.”
Para o presidente da Câmara Municipal de Loures, “este é o momento de unirmos esforços, de continuarmos a sensibilizar o Governo
para dar prioridade a esta extensão, que é, sem dúvida, o melhor
investimento que podemos fazer”.
De seguida, uma delegação deslocou-se até à residência oficial do
primeiro-ministro, onde foi entregue um documento com as principais razões desta reivindicação.
Entregaram o documento ao chefe
de gabinete do primeiro-ministro o
presidente da Câmara Municipal,
Bernardino Soares, o presidente
do Grupo Fibeira, S.A., Armando
Martins, o provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Loures, Duarte
Morgado, o representante da Comissão de Utentes dos Transportes
Públicos de Sacavém, Fernando
Vaz, e a diretora do Agrupamento
de Escolas Luís de Sttau Monteiro,
Maria Manuel Andrade.
Uma prioridade
Recorde-se que o concelho de Loures, integrando a Área Metropolitana de Lisboa, é o concelho pior
servido por modos de transporte
de adequada capacidade, apesar
de ser um dos mais próximos da
capital do país.
O transporte individual representa
52% das deslocações quotidianas
entre os municípios de Loures e de
Lisboa. No plano de expansão do
Metropolitano, de 2009, divulga-

A entrega da missiva, na residência
oficial do primeiro-ministro, foi precedida de uma sessão realizada em
Loures, que contou com a presença
de empresários, autarcas, agentes
associativos e outras personalidades locais.
Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino
Soares, mencionou que, “em Loures, há um grande consenso sobre
a extensão do metropolitano no
concelho”. Uma extensão que “beneficiará as populações de Loures,
o desenvolvimento social, económico, a sustentabilidade ambiental,

mas também os concelhos mais
próximos, como Mafra e Odivelas, e
todas as pessoas que diariamente
se deslocam da região oeste para
Lisboa”.
Segundo Bernardino Soares, “trata-se de uma medida sensata e
necessária há muito tempo”, sendo
que esta opção da extensão do metropolitano, quer para Loures, quer
para Sacavém, é hoje indiscutível
e inadiável: “É indiscutível porque
não há quem de bom senso consiga afirmar que esta não é a principal necessidade em toda a Área
Metropolitana de Lisboa – porque

do pelo Governo para o período
de 2010/2020, estava previsto, no
traçado da obra de extensão da linha amarela a Odivelas, a expansão para Loures. Também, no traçado da obra de extensão da linha
vermelha até ao aeroporto, estava
prevista a expansão para a Portela
e Sacavém.
Estima-se que a expansão do metropolitano no concelho permitiria
servir uma população superior a
135 mil residentes, podendo, pela
via pedonal, a partir do seu domicílio, abranger cerca de 39 mil residentes, com evolução potencial
para cerca de 48 500.
No plano da mobilidade, nomeadamente nas questões de trânsito
e de estacionamento, as vantagens
para outros concelhos são enormes
e evidentes, seja a norte e oeste,
de onde diariamente se deslocam
para Lisboa, atravessando Loures,
dezenas de milhares de pessoas
provenientes de Mafra, Sobral de
Monte Agraço, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira,
seja nos casos de Lisboa e Odivelas.
Considerando esta necessidade,
cada vez mais premente, o Município de Loures tem tornado pública
a sua posição, sendo que, em junho
de 2017, deu início a uma campanha de esclarecimento e subscrição
desta reivindicação, que originou a
formalização de uma petição, com
a recolha da assinatura de 31 314
subscritores, entregue na Assembleia da República.
Na sequência desta petição, foram
apresentados projetos de resolução pelos vários grupos parlamentares, tendo resultado na aprovação, em plenário da Assembleia
da República, no dia 5 de julho de
2019, de uma Recomendação ao
Governo da prioridade da expansão da rede do metropolitano no
concelho de Loures.
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Pelo concelho
SANTA IRIA DE AZÓIA

Concluída
primeira fase
da consolidação
do Palácio de
Valflores

Está finalizada a primeira fase da
obra de consolidação do Palácio de
Valflores, em Santa Iria de Azóia.
A consolidação estrutural da casa
senhorial do século XVI envolveu a
reconstrução de abóbodas e um
trabalho de consolidação das paredes, garantindo a contenção deste
edificado que estava em avançado
estado de ruína.
“A nossa perspetiva é que esta
obra continue e que comecemos a
pensar num futuro para este magnífico Palácio, que é tão importante
do ponto de vista patrimonial, paisagístico e da história de toda esta
zona saloia do concelho de Loures”,
salientou o presidente da Câmara
Municipal de Loures, Bernardino
Soares, numa visita ao Palácio, a
10 de janeiro, que serviu para assinalar o fim da primeira fase dos
trabalhos.
Seguem-se a segunda e terceira
fases da obra, que preveem a reconstrução da cobertura, fecho de
vãos de portas e janelas, bem como
o restauro integral dos interiores e
a proteção dos elementos arquitetónicos.

STO. ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

Requalificação
de rotundas

Estão concluídos os trabalhos de
requalificação de três rotundas, localizadas na envolvente do Centro
Comercial Continente, em Santo
António dos Cavaleiros. A obra contemplou trabalhos de remodelação

do terreno, plantações de árvores e
arbustos, sementeiras e colocação
de inertes, num investimento municipal superior a 40 mil euros.
O objetivo foi requalificar os espaços interiores destas três rotundas
viárias e integrá-los na estrutura
verde urbana municipal, garantindo o cumprimento das orientações
do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas e dos
bons princípios de circulação rodoviária.
Para tal, foi colocada uma faixa de
inertes nas zonas exteriores das
rotundas, deixando os seus interiores para plantações e sementeiras
de espécies autóctones e espontâneas, adaptadas às condições
edafoclimáticas do local e pouco
exigentes em água e em manutenção. Foram ainda executadas quatro micromodelações do terreno
numa das rotundas.

LOURES

Novo abrigo
para gatos
No âmbito do programa Captura,
Esterilização e Devolução (CED), designado Aqui há gato!, o Município,
em parceria com a Junta de Freguesia de Loures, instalou, no Parque
das Tinalhas, em Loures, um novo
abrigo para gatos.
O novo abrigo vem resolver um problema de insalubridade existente
junto a uma bateria de contentores
dos Serviços Intermunicipalizados de
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), onde, ao longo dos tempos, foram sendo colocados abrigos
e alimentadores improvisados.
Este abrigo junta-se ao primeiro a
ser instalado em Loures, na Praça
de Timor, que veio criar boas condições para a colónia ali existente, assim como resolver a insatisfação dos
vizinhos com as soluções de abrigos
improvisados. A instalação de abri-

MOSCAVIDE

Projeto
REMEDIO
comprova
melhoria da
qualidade
do ar

A Avenida de Moscavide
viu ser reduzida, em 7,5%,
a emissão de matérias poluentes, após o projeto de
revitalização urbana levado
a cabo pelo Município e a implementação do projeto europeu REMEDIO.
“Hoje é incomparavelmente
mais fácil circular em Moscavide. Há espaços de lazer e
de estar completamente diferentes e temos uma qualidade de vida que não tínhamos anteriormente. Uma
das componentes em que
isso é absolutamente percetível é na qualidade do ar.
Medindo-a, antes e depois
da intervenção, chegamos à
conclusão que a emissão de
matérias poluentes reduziu
em cerca de 7,5%”, garantiu
o vice-presidente da Câmara Municipal de Loures,
Paulo Piteira, a 13 de janeiro, no decorrer da cerimónia
de encerramento do projeto
europeu.
Implementado em cinco cidades europeias – Loures
(Portugal), Treviso (Itália),
Thessaloniki (Grécia), Split
(Croácia) e Sevilha (Espanha), o projeto teve início em
2016 com o principal objetivo de regenerar comunidades urbanas congestionadas pelo trânsito, através de
soluções inovadoras de baixa emissão de carbono.

gos para colónias sinalizadas e intervencionadas tem como objetivo
a resolução de situações de insalubridade, bem como a promoção de
boas-práticas junto dos cuidadores,
constituindo-se como uma medida
de promoção do bem-estar animal.

SÃO JOÃO DA TALHA

Campo de jogos
da EB 2,3 Jorge
de Barros
requalificado
Está concluída a obra de requalificação do campo de jogos da Escola Básica 2,3 Jorge de Barros, em
São João da Talha.
Um investimento municipal superior
a 65 mil euros, integrado num conjunto de intervenções, de pequena
e média dimensões, que o Município de Loures tem vindo a fazer nas
escolas básicas de 2º e 3º ciclos.
Apesar de estes equipamentos
escolares serem da responsabilidade da Administração Central, a
Autarquia entendeu avançar com
algumas intervenções, colmatando
desta forma as necessidades mais
prementes.
Recorde-se que a manutenção
destes equipamentos é da responsabilidade do Ministério da Educação, que transfere para o Município
20 mil euros por cada escola, num
total de 200 mil euros anuais, para
distribuir pelos dez equipamentos
deste nível de ensino existentes no
concelho. Um valor que, no último
ano, a Autarquia entendeu transferir na totalidade para os agrupamentos, de forma a tornar a sua
utilização mais rápida e eficiente.

STO. ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

Novas salas de
jardim de infância

No próximo ano letivo de 20202021 vão abrir duas novas salas de
jardim de infância na Escola Básica
de Santo António dos Cavaleiros,
alargando assim a oferta da educação pré-escolar. O alargamento
da rede pública da educação pré-escolar é uma prioridade na atividade do Município de Loures. Des-
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A atividade municipal nas freguesias do concelho
dá nota da diversidade do território.
de 2014 abriram 18 novas salas de
jardim de infância no concelho, num
total de 450 novas vagas.

esta medida, o Município pretende garantir melhores condições de
aprendizagem às crianças do concelho.

CAMARATE

Marcha contra
o Amianto
Centenas de alunos, pais e professores marcaram presença, a 21 de janeiro, numa Marcha contra o Amianto e pela requalificação da Escola
Básica 2, 3 Mário de Sá Carneiro,
em Camarate. Organizada por professores, comissão de estudantes e
associação de pais e encarregados
de educação, e com partida da EB
2, 3 Mário da Sá Carneiro, a marcha
juntou, ainda, alunos do 4º ano de
escolas do 1º ciclo do agrupamento
de escolas, que percorreram várias
ruas de Camarate. A Escola Básica Mário de Sá Carneiro apresenta anomalias graves e profundas
no seu edificado, consequência de
mais de quatro décadas de falta de
atenção e investimento por parte
do Ministério da Educação, situação para a qual o Município tem
vindo a alertar insistentemente. O
vereador da Educação da Câmara
Municipal de Loures, Gonçalo Caroço, marcou presença na iniciativa,
reforçando a necessidade emergente da realização de obras na escola
e de respostas e ação por parte do
Ministério da Educação.

SANTA IRIA DE AZÓIA

Está finalizada a distribuição de 164
aquecedores a 16 escolas do concelho de Loures. Tratou-se de um
investimento da Câmara Municipal
de Loures que ultrapassou os 40 mil
euros. Os equipamentos foram distribuídos nas seguintes escolas: básicas de Bucelas, Fernando Bulhões,
Sacavém, Bartolomeu Dias, Prior
Velho, Santo António dos Cavaleiros,
Murteira, Montemor, nº 5 e nº 6 de
Santa Iria de Azóia, Bela Vista, nº 5
de Camarate e Unhos, bem como
nos jardins de infância de Pinteus,
Quinta de São José e Salemas. Com

Novo mobiliário
e computadores para
as escolas

Unidade de Saúde
Município investe nas salas de aulas,
vai avançar

garantindo maior conforto e mais tecnologia,
promovendo a aprendizagem.

A Câmara Municipal de Loures assinou, a 12 de fevereiro, o contrato
de adjudicação da empreitada de
construção da Unidade de Saúde
de Santa Iria de Azóia. A obra tem
um valor estimado de mais de 2,5
milhões de euros e será implantada em terreno cedido pelo Câmara
Municipal de Loures, respondendo
assim a um anseio de muitos anos
das populações daquela zona.
Atualmente, a população de Santa
Iria de Azóia é servida por um Centro de Saúde, situado num prédio
de habitação, o que dificulta muito
a vida quer para utentes, quer para
os profissionais.

CONCELHO

Câmara entrega
aquecedores
a escolas

CONCELHO

A-DAS-LEBRES

Lançado concurso
para a construção
de rotunda
A Câmara Municipal de Loures
aprovou, a 12 de fevereiro, o lançamento do concurso para a empreitada da rotunda de A-das-Lebres,
na freguesia de Santo Antão e São
Julião do Tojal. Com um valor de
mais de um milhão de euros, esta
obra contempla ainda o reperfilamento de toda a via que liga o Infantado ao atual cruzamento para
A-das-Lebres, permitindo resolver
os problemas de congestionamento de trânsito diários naquela
zona.

Decorreu em dezembro último a
segunda fase de entrega do novo
mobiliário para diversas escolas do
concelho. Um investimento superior
a 255 mil euros para renovar mobiliário em salas de aula, refeitórios e
bibliotecas escolares.
Foi entregue mobiliário novo para
mais 52 salas de aula, dez refeitórios e duas bibliotecas escolares.
No início do ano letivo tinha sido

entregue mobiliário novo para 34
salas de aula, 20 refeitórios e uma
biblioteca.
O Município de Loures deu também
início ao processo de entrega de
330 computadores pelas escolas
do 1º ciclo e jardins de infância. 270
salas de aula terão um novo computador e, pela primeira vez, chegam 60 portáteis às coordenações
de escola, bem como rede Wi-Fi.
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Promover a garantia do acesso a educação
de qualidade a toda a população.

Aulas são dadas por professores
da GesLoures

Desde o início do ano letivo 2019/2020
que a Câmara Municipal de Loures está
a proporcionar, aos alunos do 1º ciclo da rede
escolar do concelho, aulas de Adaptação
ao Meio Aquático (AMA).

Este projeto abrange mais de cinco
mil crianças e resulta de uma parceria com a GesLoures, permitindo
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,
Portela 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 está a receber um conjunto de
material de apoio à prática da atividade, composto por saco, touca
e toalha de microfibras.
Com este projeto, a Câmara Municipal de Loures pretende proporcionar um conjunto de atividades
aquáticas e uma prática desportiva considerada importante para o
desenvolvimento dos alunos.
No final de cada período letivo
realizam-se nas piscinas municipais festivais, nos quais as crianças demonstram aos familiares os
conhecimentos que aprenderam
durante as aulas.
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Habitar
CONTACTO COM A POPULAÇÃO

A Presidência
em Frielas
Durante dois dias, 10 e 11 de janeiro, o Executivo
da Câmara Municipal de Loures instalou-se em
Frielas para ouvir a população, mas também para
apresentar e debater alguns projetos previstos
para aquela localidade.

Sessão pública com
a população

Foram dois dias de trabalho sob o
lema Mais perto de si!, em que o Executivo Municipal teve oportunidade
de visitar e ouvir os representantes
de diversas instituições sociais, desportivas, culturais e outras, assim
como contactar diretamente com a
população para melhor conhecer as
suas preocupações e anseios, mas
também reunir com um vasto número de empresários e agentes económicos que estão instalados nesta
localidade.
Depois de hasteada a bandeira do
Município naquela que foi a sede do
concelho nestes dois dias, o Centro
Comunitário de Frielas, tiveram início
as primeiras visitas às instalações da
Lavandaria Social e ao Centro de Enfermagem, bem como à delegação
da União das Freguesias de Santo
António dos Cavaleiros e Frielas.
Sempre acompanhado pelo seu Executivo e pela presidente desta União
de Freguesias, Glória Trindade, Bernardino Soares teve encontro marcado com os empresários e agentes
económicos de Frielas que se deslo-

caram ao salão nobre da junta de
freguesia para ouvir o presidente
da Câmara Municipal lembrar que
o Executivo “continua muito empenhado em ter um trabalho próximo
dos empresários”, nomeadamente
através da Loures Investe.
Na área da educação, foram efetuadas visitas ao Jardim de Infância de
Frielas, à Associação “Cantinho da
Pequenada” e à Escola Básica de
Frielas e apresentado um esboço
do projeto da nova escola de Frielas,
que irá permitir a criação de melhores condições de trabalho e aprendizagem e, assim acolher um maior
número de alunos, contribuindo desta forma também para fixar população jovem nesta freguesia.
A tarde foi de contacto com a população e comissões de moradores
dos bairros da Carris Coop, Espinhal
Novo e Casal das Queimadas, para
ouvir as preocupações, os problemas mais sentidos, nomeadamente
devido a processos de legalização
que se encontram em curso.
E a encerrar o primeiro dia de A Pre-

sidência em Frielas, a visita à sede
da Associação Desportiva, Cultural
e Social de Frielas – GimnoFrielas.
Uma coletividade que tem apostado
na competição na área da ginástica
acrobática e conquistado diversos
prémios nacionais e internacionais
de grande prestígio. No dia 11 de janeiro, segundo dia de A Presidência
Mais Perto de Si!, o Executivo esteve
nos dois clubes de futebol da freguesia, União Desportiva de Ponte
de Frielas e Sport Clube de Frielas,
para visitar instalações e conhecer
as preocupações das direções. A
União Desportiva de Ponte de Frielas viu, recentemente, substituído o
seu relvado sintético, num investimento municipal de cerca de 150 mil
euros. Uma obra que será também
efetuada no Sport Clube de Frielas
já em 2020, no âmbito do programa
de intervenções que estão programadas, ao longo dos próximos anos,

nos sintéticos de todo o concelho.
A comitiva municipal visitou depois
a Igreja Matriz Paroquial de São Julião e Santa Basiliza de Frielas, onde
reuniu informalmente com o pároco
da freguesia, numa conversa que
abordou temáticas como a aproximação dos residentes dos bairros
desta localidade à igreja e as Jornadas Mundiais da Juventude, que irão
decorrer em Lisboa e numa parte da
zona oriental do concelho de Loures. Seguiu-se uma visita à Estação
Arqueológica de Frielas, conduzida
pela arqueóloga Ana Raquel Silva,
da Câmara Municipal de Loures, que
apresentou o trabalho que tem sido
feito nesta villa romana.
A passagem pelo Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros” encerrou o programa de visitas de a
Presidência em Frielas, seguindo-se
o atendimento à população e uma
sessão pública.
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Proximidade com os munícipes
é fundamental para a tomada de decisões.

PRESIDÊNCIA MAIS PERTO DE SI!

Presente e futuro
de Sacavém

Contacto com a população para conhecer
melhor as realidades

O presente e o futuro de Sacavém estiveram em
discussão, a 7 de fevereiro, numa sessão pública
com a população, no Centro Social de Sacavém, no
âmbito da Presidência Mais perto de Si! na cidade.
Estar mais próximo das populações, conhecer melhor a realidade,
ouvir, propor, apresentar e debater
projetos foram os objetivos desta
iniciativa que levou a Administração Municipal a instalar a sede do
concelho, de 6 a 8 de fevereiro, em
Sacavém.
A sessão pública – muito participada – serviu para efetuar um balanço do trabalho realizado pelo Município nos últimos anos na freguesia,
assim como apresentar os projetos
em curso e de futuro. O destaque foi para a obra do Caneiro – a
maior obra alguma vez realizada
no concelho – e já em curso na zona
da Praça da República. O projeto,
que tem como objetivo diminuir os
riscos de cheias na zona baixa da
cidade e vai obrigar, posteriormen-

te, à requalificação total, tanto da
Praça da República como das ruas
Salvador Allende e Auta da Palma
Carlos. Ao nível dos acessos viários, foi também apresentado um
esboço da requalificação da rua Cidade de Goa, nomeadamente com
a construção de uma rotunda no
entroncamento com a rua de Loriga, junto ao quartel dos Bombeiros
Voluntários de Sacavém.
Frente ribeirinha
O projeto da Frente Ribeirinha
mereceu igualmente destaque na
sessão pública, realizada no Centro Social de Sacavém. Trata-se de
um projeto já em desenvolvimento, que tem como objetivo reforçar
a ligação de Sacavém ao estuário
do Tejo, devolvendo à população a

hipótese de fruição daquela zona
e que, no essencial, pretende criar
um percurso pedonal e ciclável que
ligue os concelhos de Vila Franca de
Xira, Loures e Lisboa, sempre junto
ao Tejo. Esta via ribeirinha, de valorização ambiental, paisagística e
turística da foz do Trancão, deverá
estar concluída antes da realização
das Jornadas Mundiais da Juventude a decorrer naquele local em
2022.
O Plano de Pormenor da Quinta do
Carmo, a revitalização do Largo do
Mercado, bem como todo o investimento realizado e previsto na área
da Educação foram, a par da mobilidade e transportes públicos, outros dos temas em destaque nesta
Presidência em Sacavém.
Três dias de intenso contacto com
a população
A Presidência Mais Perto de Si!, em
Sacavém, teve início no dia 6 de fevereiro com um encontro com dirigentes associativos, realizado na
Biblioteca Municipal Ary dos Santos.

O segundo dia contou com visitas ao Centro Social de Sacavém,
Atendimento Municipal, sede da
União das Freguesias de Sacavém
e Prior Velho, Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação, Escola
Básica de Sacavém, Associação
Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém, ao
bairro da Fonte Perra e à obra do
Caneiro.
O terceiro e último dia começou com
uma visita ao mercado do levante, seguida de uma deslocação ao
quartel dos Bombeiros Voluntários
de Sacavém, à esquadra da PSP,
ao Sport Grupo Sacavenense e à
urbanização da Quinta do Património. A Presidência Mais Perto de Si!,
contou ainda com um almoço com
responsáveis de instituições que
trabalham na Quinta do Mocho, na
Casa da Cultura de Sacavém, e visitas aos escuteiros de Sacavém, à
urbanização dos Terraços da Ponte,
aos bairros da Courela do Foguete
e da Quinta Nova, terminando na
urbanização do Real Forte.
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Economia
CONFERÊNCIA

Economia
da região saloia
em debate
Organizada pela A2S – Associação
para o Desenvolvimento Sustentável da
Região Saloia, decorreu em Mafra, a 10 de
dezembro, a conferência Projetos à Mostra –
Desenvolvimento Local de Base Comunitária
(DLBC) na Região Saloia.

ATIVIDADE ECONÓMICA

Loures distingue
empresas com o
Galardão de Mérito
Empresarial
Elpor, Equinix Portugal e Sidefarma foram
as empresas distinguidas com o Galardão de
Mérito Empresarial 2019.
Foi também atribuída uma Menção
Honrosa à Saudade Cerveja Artesanal, num evento que distinguiu
a excelência e o desempenho das
empresas sediadas no concelho de
Loures.
“Temos, no concelho, empresas com
grande dinâmica e visão, que têm
vindo a contribuir para o desenvolvimento económico do nosso território e para a criação de postos de
trabalho, assim como de emprego

de qualidade”, garantiu, na ocasião,
o presidente da Câmara de Loures,
Bernardino Soares.
A atribuição do Galardão de Mérito Empresarial está integrada na
estratégia de promoção do desenvolvimento económico do concelho
desde o seu início, em 1990. Relançado em 2015, o Galardão constitui
um reconhecimento das empresas
que se destacam pela sua importância socioeconómica.

EMPREGO

Hovione prevê criar
mais 400 postos de
trabalho
A Hovione Farmaciência S.A. inaugurou,
no dia 22 de janeiro, um novo edifício no
complexo industrial de Loures.

Estratégias de desenvolvimento
local em debate

A conferência teve como objetivo
dar a conhecer o estado de execução das Estratégias de Desenvolvimento Local da região saloia. Salientando que a A2S é “um
exemplo do trabalho em rede”, a
secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira,
referiu a intenção do Ministério da
Coesão Territorial em querer fazer
um acompanhamento constante
do trabalho realizado, mantendo uma relação de proximidade e
confiança.
“Chegamos ao fim de 2019 com
uma avaliação intermédia positiva
e com projetos, implementados e
executados, que merecem ser divulgados e valorizados”, afirmou
Joaquim Sardinha, presidente da
A2S. “As comunidades são capazes de implementar projetos de
qualidade e de proximidade, dife-

renciadores, e que geram riqueza
para os territórios”, salientou.
Para o vice-presidente da associação, António Pombinho, “o DLBC é
um instrumento complexo, inflexível e pouco adequado às necessidades dos territórios, revelando
um claro afastamento dos princípios LEADER”, impossibilitando
que os Grupos de Ação Local (GAL)
adotem as medidas “que melhor
se adequam aos seus territórios”.
Apesar do alerta, António Pombinho salientou a boa performance
dos GAL, rural e costeiro, geridos
pela A2S, o que motivou inclusivamente a atribuição de dotação
extra.
Na conferência foram apresentados diversos projetos financiados
no âmbito dos apoios disponíveis e
evidenciados casos de boas-práticas.

Com cinco fábricas em Portugal,
Estados Unidos da América, Macau, China e Irlanda, emprega, só no
complexo industrial em Loures, mais
de 600 trabalhadores e exporta os
seus produtos para os mercados
mais exigentes de todo o mundo.
Durante a inauguração do novo
complexo, Bernardino Soares, pre-

sidente da Câmara Municipal, anunciou que entre 2017 e 2019, o Município apoiou cerca de 600 milhões
de euros de investimento e 3500
postos de trabalho criados, estando
já cerca de 1200 milhões de euros
de potencial investimento para os
próximos dois anos, com a possível
criação de 1600 postos de trabalho.
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Compromisso social
APOIO À INFÂNCIA

Loures quer
mais 334 vagas
para creche
no concelho
O Município de Loures
pretende a abertura de
334 novas vagas de creche
no concelho.
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Loures promoveu uma
reunião com as IPSS do concelho e responsáveis do Instituto
da Segurança Social para obter
esclarecimentos sobre o processo de candidatura ao programa PARES de apoio à construção de equipamentos para a
instalação de creches,
Com esta reunião, realizada no
dia 27 de janeiro, foi dado mais
um passo no sentido da abertura de mais de 300 novas vagas
de creche no concelho, distribuídas por seis equipamentos.

Inclusão e coesão social
em destaque

REDE SOCIAL

Aprovados projetos
de intervenção
social
O Conselho Local
de Ação Social (CLAS)
realizou o primeiro
plenário do ano, que
aprovou projetos
abrangidos pelo
Programa de
Contratos Locais
de Desenvolvimento
Social – 4ª Geração.

As propostas apresentadas dizem
respeito aos projetos Loures + Inclusiv@, a ser executado pela Start
Social – Cooperativa Socioeducativa para Desenvolvimento Comunitário, e Fonte de Mudança, a ser
coordenado pela Cruz Vermelha
Portuguesa.
O projeto Loures + Inclusiv@ terá
como objetivo geral promover a
inclusão social dos cidadãos em
situação de vulnerabilidade social,
numa lógica de parceria e partilha
de recursos e sinergias com os diferentes agentes locais. Terá como
território interventivo a União das
Freguesias de Santa Iria de Azóia,
São João da Talha e Bobadela,
num período de realização de 36
meses (entre 1 de março de 2020 e
28 de fevereiro de 2023).
O projeto Fonte de Mudança focará

a sua ação no Bairro da Quinta da
Fonte, na União das Freguesias de
Camarate, Unhos e Apelação. São
objetivos deste projeto promover o
desenvolvimento das condições de
vida dos residentes no território de
intervenção, assim como aumentar os níveis de coesão social e de
qualidade de vida da população,
através de ações que estimulem
a capacitação individual, familiar
e comunitária e reforcem o trabalho em rede entre organizações e
atores locais. Com um período de
duração de 36 meses (compreendidos entre 1 de maio de 2020 e
30 de abril de 2023), o projeto terá
como entidades locais executadoras a Associação para a Mudança e Representação Transcultural
(AMRT) e a Casa do Gaiato de Lisboa.

PROJETO FAST TRACK CITIES

Combate
à infeção pelo
VIH/SIDA

O Município de Loures assinou, no dia 27 de janeiro,
um protocolo de colaboração com diversas entidades
da área da Saúde, que visa
a definição dos moldes gerais da implementação do
projeto Fast Track Cities.
Assegurar a implementação do
Fast Track Cities no concelho
de Loures, com base numa intervenção integrada e conjunta entre os diversos parceiros
envolvidos, visando o cumprimento dos objetivos, metas e
orientações constantes na Declaração de Paris, com o devido
acompanhamento, monitorização e avaliação sistemática, é
o objetivo central deste protocolo.
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Ambiente

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Cuidar
das linhas
de água
Atento à problemática das alterações climáticas,
o Município de Loures está a dar continuidade ao
trabalho de intervenção nas linhas de água em
várias zonas do concelho, com vista à limpeza,
desobstrução, requalificação e renaturalização
de caudais e margens.

O Município de Loures encontra-se
a intervir na ribeira da Póvoa (entre o limite do concelho, na Póvoa
de Santo Adrião, e a ponte da A8,
em Ponte de Frielas, numa extensão de 2 230 m) e no rio de Loures
(entre a ponte pedonal de acesso
ao Barro, junto à Casa do Adro, e
a ponte Pinhal, junto ao Loureshopping, numa extensão de 2 280 m),
por forma a permitir um eficaz escoamento das águas em condições
normais de pluviosidade.
Estes trabalhos permitem garantir
condições de maior escoamento
dos caudais líquidos e sólidos em
situações hidrológicas normais ou
extremas, minimizar o risco para
pessoas e bens em situações de
cheias, diminuir os riscos de erosão
dos taludes e, consequentemente, o assoreamento das linhas de
água.

Projetos em curso
Neste âmbito, a Câmara Municipal
tem em curso uma serie de projetos ligados à valorização das linhas
de água.
Na zona oriental do concelho encontra-se em desenvolvimento o
projeto da Frente Ribeirinha, consubstanciado na criação de um
percurso pedonal e ciclável, que
ligará os concelhos de Lisboa, Loures e Vila Franca de Xira.
Na zona norte do território está em
curso o projeto ValoRio, cujo objetivo é renaturalizar o rio Trancão na
zona de Bucelas.
O projeto visa a valorização de linhas de água em aglomerados urbanos, áreas agrícolas e florestais,
através da criação de novos caminhos de acesso a campos agrícolas
existentes ao longo do rio, favorecendo a fruição do espaço ribeiri-
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Melhorar ambiente,
gerindo os recursos naturais do concelho.
PREVENÇÃO

Aprovada proposta
do Plano Municipal
de Defesa da Floresta
contra Incêndios
A Comissão Municipal de Defesa do Concelho
de Loures aprovou a emissão de parecer prévio
favorável.

Limpeza e renaturalização
dos rios

A proposta do PMDFCI será submetida, junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas,
para emissão de parecer vinculativo.
Em caso de parecer positivo por parte desta instituição, o Plano entrará
em período de consulta pública. O
processo de elaboração conclui-se
quando o mesmo for aprovado pela

Assembleia Municipal de Loures. Ainda no âmbito da Defesa da Floresta
Contra Incêndios, o Gabinete Técnico
Florestal (GTF) da Câmara Municipal
de Loures irá receber um apoio financeiro do Fundo Florestal Permanente – Defesa da Floresta Contra
Incêndios, até um máximo de 14 mil
euros, referente a 2019.

CONFERÊNCIA

Compromisso para
a adaptação às
alterações climáticas
A Câmara Municipal de Loures assinou,
a 6 de dezembro, o compromisso político
para a adaptação climática.

nho pela população, bem como a
valorização da paisagem e da biodiversidade do meio hídrico, prevenindo, ao mesmo tempo, a ocorrência de cheias.
Num futuro próximo deverá tam-

bém avançar o projeto do Parque
da Várzea e Costeiras de Loures,
tornando todo esse corredor verde
mais acessível à população, protegendo a natureza e incentivando
ao cultivo.

Foi no Museu Nacional dos Coches,
em Lisboa, que o Município de Loures – representado pelo presidente
da Câmara Municipal, Bernardino
Soares –, juntamente com os restantes 17 municípios que compõem a
Área Metropolitana de Lisboa (AML),
subscreveu o compromisso que visa
reduzir a vulnerabilidade e adaptar a
AML às alterações climáticas.

A promoção do conhecimento
técnico-científico e a sua aplicação ao território metropolitano,
a capacitação institucional e das
comunidades territoriais e a adoção de uma cultura transversal de
adaptação são os três grandes
objetivos do Plano Metropolitano
de Adaptação às Alterações Climáticas.
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Desporto

NATAÇÃO ADAPTADA

Daniel
Videira
é recordista
mundial

Daniel Videira, atleta paralímpico da
GesLoures, e o seu treinador, Carlos Mota,
foram recebidos na Câmara Municipal,
a 17 de dezembro, no âmbito do mais recente
feito deste atleta, que estabeleceu um novo
recorde mundial nos 1500 metros livres.
O nadador da GesLoures bateu o
recorde mundial dos 1500 metros
livres, na classe S6 (doença degenerativa), quando participava no
Campeonato Regional de Inverno
de Natação Adaptada, da Associação de Natação do Norte de
Portugal, que decorreu no dia 8 de
dezembro, na Piscina Municipal da
Póvoa do Varzim.
Daniel Videira percorreu os 1500
metros em 22.43,43 segundos, superando o anterior máximo mundial de 25.20,22 segundos, que
pertencia ao islandês Hjortur Ingvarsson desde 2017, e garantiu
assim a sua qualificação para os
Jogos Paralímpicos de Tóquio, no
verão de 2020.
“É sem dúvida um grande feito
para ele e para o treinador”, afirmou o presidente da Câmara na

receção ao recordista mundial,
que decorreu no Salão Nobre dos
Paços do Concelho. “E para nós é
também uma grande alegria, porque significa que continuamos a
ter o fruto do investimento e da
aposta que este Município tem feito ao longo dos anos na GesLoures”, lembrou.
Daniel Videira, de 27 anos de idade, é atleta da GesLoures há 20
anos e tem acompanhado o desenvolvimento desta empresa municipal. “Este é o trabalho de uma
equipa, mas acima de tudo das
pessoas que me estão mais próximas, o meu grupo de treino, o meu
treinador, que me acompanha há
muitos anos e os meus colegas, que
são aqueles que sofrem ao meu
lado e que nos ajudam a motivar
para chegar mais longe”, afirmou.
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Promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis
são objetivos do Município.
FUTEBOL

Câmara substituiu
o relvado sintético
do Sport Clube
Sanjoanense
O campo do Sport Clube Sanjoanense,
associação desportiva de São João da Talha,
recebeu um novo relvado sintético, que foi
inaugurado no dia 25 de janeiro.
“Um dia muito importante para o
Sport Clube Sanjoanense e para a
Câmara Municipal”, realçou o presidente da Autarquia de Loures, Bernardino Soares, na cerimónia oficial
de inauguração do novo relvado
sintético do clube de São João da
Talha, que constitui um investimento municipal de 133 mil euros.
Referindo-se à aposta na renovação dos relvados sintéticos, Bernardino Soares recordou que “os
clubes, por si só, não têm condições
para suportar, financeiramente, a
construção de uma infraestrutura
deste tipo”. Relembrou que é raro
a administração central apoiar
este tipo de investimentos, pelo
que a opção da Autarquia, para

os próximos seis anos, foi “criar um
plano de substituição de todos os
relvados sintéticos do concelho”.
Esta opção de investimento, no
valor de 2,5 milhões de euros,
“vai contribuir para a melhoria da
prática desportiva” e “daqui a uns
anos vamos ver esses resultados,
na forma como as crianças crescem para a vida”, salientou o presidente do Município.
O novo relvado do campo do Sport
Clube Sanjoanense vai permitir
que a equipa de futebol e os diversos escalões de formação desta instituição desportiva, fundada
em 1949, passem a ter um campo
mais seguro e com as condições
adequadas para jogar futebol.

PRÉMIOS DA ÉPOCA 2018/2019

Festa do Atletismo
homenageia clubes
e atletas
O Centro Cultural e Social de Santo António dos
Cavaleiros foi o local escolhido para a realização
da Festa do Atletismo.
Um evento que marcou o encerramento da época, homenageando
coletividades, clubes e atletas que
se destacaram nos troféus Loures
Atleta Jovem e Corrida das Coletividades do Concelho de Loures,
e que na última época voltou a ter

um clube do concelho a bater um
recorde na pontuação: o Clube de
Atletismo de Vale Figueira. A 24ª
edição do Troféu Loures Atleta Jovem terminou com o Grupo Desportivo de S. Domingos a vencer a
competição.

ATLETISMO

22º corta-mato de Santo
António dos Cavaleiros
O circuito de manutenção da Cidade Nova foi
palco, no dia 2 de fevereiro, do 22º corta-mato
da União das Freguesias de Santo António dos
Cavaleiros e Frielas, prova organizada pela
junta de freguesia e pelo Grupo Desportivo de
São Domingos.

Câmara vai substituir todos os relvados
sintéticos do concelho

Integrada no 36º Troféu Corrida
das Coletividades do Concelho de
Loures, a prova contou com a participação de mais de 500 atletas,
agrupados em diferentes escalões etários.O Clube Atletismo de

Vale de Figueira obteve o primeiro lugar na classificação coletiva,
com 271 pontos, seguido da União
Atlético Povoense, com 190, e do
CDUL – Centro Desportivo Universitário de Lisboa, com 173.
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Carnaval

Carnaval
DIVERSÃO E FOLIA

de Loures

Milhares
de crianças
no Carnaval
Infantil
Mais de seis mil crianças das escolas e instituições particulares de
solidariedade social do concelho participaram, a 21 de fevereiro,
nos dois desfiles de Carnaval Infantil organizados pelo Município.
A rua Vasco da Gama, no Infantado, em Loures, encheu-se de cor
e animação para ver passar os desfiles dos mais pequenos, provenientes de 12 agrupamentos, 40 escolas públicas, 12 instituições
particulares de solidariedade social e quatro escolas privadas.
Sob o tema É Segredo, este ano, devido ao grande número de participantes, a iniciativa foi divida em dois desfiles, um de manhã e
outro de tarde.
A segurança também não foi esquecida, com o Município de Loures a garantir todas as condições no transporte em autocarro das
crianças. Para tal, a Câmara Municipal adquiriu 320 bancos e 520
cadeiras, devidamente homologados enquanto Sistemas de Retenção para Crianças – SRC.
A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de Loures, em
parceria com as juntas de freguesia do concelho e o apoio da Associação do Carnaval de Loures.

O Carnaval de Loures saiu mais uma vez à rua,
com os tradicionais desfiles de domingo
e terça-feira a trazerem até ao centro da cidade
milhares de pessoas.
Sob o tem “É Segredo”, mais de dois
mil figurantes, de 20 grupos, acompanhados de 15 carros alegóricos,
voltaram a dar cor e animação às
ruas da cidade de Loures.
Com entrada livre nos corsos, milhares de pessoas marcaram presença
para assistir e divertirem-se com
um dos carnavais com maior tradição no país.
Contudo, nem só de desfiles se faz o

Carnaval de Loures. Os festejos carnavalescos começaram logo no dia
22 de fevereiro, com a receção dos
reis do Carnaval, no Largo 4 de Outubro, e a respetiva coroação, já no
Pavilhão Paz e Amizade. Destaque
também para os bailes e para a noite foliona e para o cortejo fúnebre
de Enterro do Carnaval de Loures
pelas principais ruas da cidade de
Loures até ao Parque Adão Barata.
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Valorizar o trabalho dos agentes culturais
locais e dos jovens criadores.

MÚSICA

EXPOSIÇÃO

Nova temporada
de Música em Si Maior

O caminho para
a interculturalidade

O Quinteto de Sopros Lusitânia deu início à
temporada de 2020 da iniciativa municipal
Música em Si Maior, com um concerto na
Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus.

Inaugurou, no dia 14 de dezembro, no Museu
Municipal de Loures, a exposição Loures no
caminho para a interculturalidade. Desde
quando?

Homenageando a música luso-brasileira, o Quinteto de Sopros
Lusitânia interpretou, a 25 de janeiro, obras dos históricos Joly
Braga Santos, Heitor Villa-Lobos,
Marcos Romão dos Reis Jr. e Raphael Baptista, este último pouco conhecido em Portugal. Sérgio
Azevedo e Eurico Carrapatoso,
compositores da atualidade, também fizeram parte do reportório
tocado pelo quinteto de sopros.
O Quinteto de Sopros Lusitânia
é constituído por músicos de al-

gumas das mais importantes orquestras nacionais. Vera Morais,
na flauta, Luis Auñón Perez, no
oboé, Filipe André Rosado Dias,
no clarinete, Lurdes Carneiro, no
fagote, e Luís Duarte Moreira, na
trompa, foram os artistas que
atuaram em Pinteus.
O segundo concerto do ano aconteceu a 8 de fevereiro, na igreja de
Santa Iria de Azóia, com a atuação
do Quarteto de Cordas de Matosinhos, com a clarinetista Aldara
Medeiros.

Uma exposição que surge no âmbito de um projeto que está a ser
desenvolvido neste Museu, com
o objetivo de dar a conhecer um
pouco mais a história deste território marcado pela multiculturalidade. O objetivo foi regressar ao
passado e tentar perceber desde
quando é que Loures tem esta natureza tão diversificada de gentes
e de que forma essas pessoas interagiram umas com as outras.
A exposição apresenta um conjunto de personagens que sintetizaram nas suas vidas, no seu
percurso e na sua passagem pelo
território, a que hoje chamamos

‘Loures’, a multiculturalidade e já
alguns sinais de interculturalidade.
Um contributo para a história local, que podemos conhecer desde
1147 até à atualidade, numa exposição que estará patente ao público até ao final do ano de 2021.

DIA DE REIS

Crianças cantaram
as Janeirinhas
Cerca de duas mil crianças do concelho de
Loures protagonizaram, nos dias 8 e 9 de
janeiro, as Janeirinhas, tradição que celebra
o Dia de Reis.

Pinteus recebeu primeiro concerto da nova
temporada de Música em Si Maior

Mantendo a tradição, o presidente
da Câmara Municipal de Loures,
Bernardino Soares, recebeu dezenas de escolas do 1º ciclo, Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e associações do
concelho que quiseram cantar as
Janeiras, em Loures e em Moscavide.
As Janeirinhas foram protagonizadas pelas associações Luiz Pereira Motta e Dr. João dos Santos,

jardim de infância O Reguila, Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros (CECSSAC),
e pelas escolas básicas de Casainhos, Fanhões, Loures, Quinta do
Conventinho, Luís Sttau Monteiro,
Centro Paroquial de Moscavide;
associações Nascer do Sol, Nuclisol e Nossa Senhora dos Anjos;
Crevide; Creche Jardim de Infância das Freguesias de Moscavide e
Portela; Espaço Júnior – Associação Vida Abundante; as escolas
básicas n.º 5 de Camarate; Alto
da Eira; Catela Gomes; Portela;
Bartolomeu Dias, nº 3 da Bobadela, associação O Saltarico e as
escolas básicas de Fetais; Santo
António dos Cavaleiros; Unhos;
nº 1 e 2 de Camarate; Quinta das
Mós; Montemor; Fonte Santa; nº 1,
2 e 4 de São João da Talha e nº 1
da Bobadela.
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Março
Promoção da Leitura
Animação em família

Sábados em cheio
Todos os sábados
15:00
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Tardes Mágicas
Todos os sábados
15:00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém

Mostra documental

Leituras de Sophia!
Até 28 março
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Conhecer e desfrutar das leituras de
uma das mais importantes poetisas
portuguesas do século XX, Sophia de
Mello Breyner Andresen.

Exposição

José Saramago:
20 anos do prémio Nobel
2 a 28 março
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Apoio: Fundação José Saramago
Mostra documental
Dos clássicos ao Nobel, literatura
ilimitada
2 a 28 março
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures

Festival Play – Festival
Internacional de cinema infantil
e juvenil de Lisboa

3 a 6 março
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
Na sua 7ª edição, o Play é um
festival totalmente dedicado aos
mais jovens. Mostra a melhor seleção
de filmes de todo o mundo,
nos formatos de curta e longametragem. Iniciativa em parceria com
o Agrupamento de Escolas Eduardo
Gageiro.

As mulheres na obra
de Saramago

13 março
21:00
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Leituras encenadas pela atriz
Joana Manuel

Comunidade de Leitores

Interiores
19 março
21:00
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Pretende-se abordar vidas que
não são convencionais à luz da
sociedade em que vivemos, mas
que existem na realidade e que
a literatura nos obriga a refletir
sobre elas. Livro Filho de Deus,
de Cormac McCarthy.

LER’ARTE

Ingmar Bergman: o caminho
contra o vento
Conversa com a escritora Cristina
Carvalho
27 março
21:00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
O que a autora revela neste romance
biográfico são aspetos menos
conhecidos da vida de Bergman.
Não tudo, mas o que considerou
importante para se conhecer um pouco
melhor dessa personalidade invulgar,
por quem se apaixonou.

Entrega do Prémio Literário
Maria Amália Vaz de Carvalho

Jovens Talentos/ Prosa de
Ficção - 13ª edição
28 março
17:30
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Patrocínio: Blueotter Circular
Exibição do documentário
Ingmar Bergman: vida e obra
de um génio, de Felix Moeller,
Margarethe von Trotta
M/12
28 março
21:00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
Neste documentário, que é também
uma homenagem, a alemã Margarethe
von Trotta aborda simultaneamente
a vida e a obra de Bergman, as suas
relações pessoais e profissionais, e o
legado deixado às gerações de artistas
seguintes – entre eles, a própria
realizadora.

Biblioteca no Bairro

Escurinho, pipocas e a arte
das colagens
29 março
14:00 às 18:00
Casa da Cultura, Quinta do Mocho,
Sacavém
O filme abre a porta para as
personagens que depois se tentam
reproduzir. Pedaços de papel, tecidos,
plásticos, tudo serve para dar forma à
nossa imaginação! Os livros de artes
plásticas vão dar-nos muitas ideias!

Artes Visuais

Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas
A harmonização entre a gastronomia
e o vinho da casta Arinto que tem em
Bucelas o seu berço primacial

Percursos pelo Património

Santa Iria entre Morgadios:
um mundo a descobrir
14 março
9:30
Ponto de encontro/chegada: Castelo
de Pirescouxe | Duração: 3h00
Distância: 2,5 Km | Locais de interesse/
visita: Palácio de Valflores, igreja de
Santa Iria de Azóia, ruínas do convento
de Nossa Senhora da Conceição,
Castelo de Pirescouxe, oliveira milenar,
entre outros.

Ação de Sensibilização para
a Prática de um Consumo
Sustentável

14 março
15:00
Mercearia Santana, Sacavém
Com a participação de Beja Santos,
da DGC – Direção Geral do Consumidor
Inauguração de mostra sobre a história
da Mercearia.

Conhecer Loures

14 março
15:00
CILT/Forte da Ajuda Grande
Conhecer a história do conturbado
início do Seculo XIX e o esforço das
populações locais na defesa contra
os invasores.

Planeta Verde. Futuro
Sustentável – O elemento Ar

21 março
9:00
Museu Municipal de Loures
A importância e simbolismo das aves
na atualidade e na antiguidade,
enquanto seres divinizados.

De Sacavém a Tomar.
Um itinerário pelo
Património da Fábrica
de Loiça de Sacavém
e do Convento de Cristo.

28 março
9:30
Museu de Cerâmica de Sacavém
Visita à exposição Vivências
quotidianas do Convento de Cristo
após a extinção da Ordem, através
da cultura material e documental,
seguida de visita ao Convento de
Cristo, em Tomar.

Arte + Jovem

3 a 31 março
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures

Teatro

Exposição da Escola
Superior de Educação
de Lisboa

Amor e Redes Sociais,
pelo Teatro Anónimo
27 março
21:30
SFUP – Sociedade Filarmónica
União Pinheirense
Uma comédia atual sobre a influencia
das redes sociais numa relação
amorosa.

7 março a 11 abril
Galeria Municipal Vieira da Silva,
sala multiusos

Museus e Património
Jantar vínico
7 março
20:00

Loures Teatro a Teia

Música
Academia de Clarinete
Marcos Romão dos Reis Jr.

Concerto. Orquestra Jaime Carriço
e solista
1 março
18:00
Museu de Cerâmica de Sacavém

Música em SI Maior

Histórias de soldados
21 março
21:00
Igreja Matriz de Bucelas

Março Jovem

Inauguração da exposição
Arte + Jovem
3 março
16:00
Biblioteca Municipal José Saramago
Obras concretizadas por jovens
dos 14 aos 21 anos, da AML, sob
a inspiração da temática das
alterações climáticas.
Teatro Brothers
Peça sobre estados de ansiedade
e pânico.

Creativity Summit

Talks Venham mais 5
6 março
14:30 › 18:00
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Os convidados (ex-alunos de artes
do concelho) apresentarão o seu
percurso pessoal e profissional, com
o objetivo de incentivar a partilha
de conhecimento com os alunos das
Escolas secundárias Dr. António
Carvalho Figueiredo, José Afonso e
Portela.

Concerto da Juventude
Julinho KSD e Piruka
7 março
22:00
Pavilhão Paz e Amizade

Ação de Voluntariado
4 Patas a Mexer

8 março
10:00 › 12:00
Parque Urbano de Santa Iria de Azóia
- Centro de Recolha de Animais de
Loures

Jovens: há futuro!

10 março
15:00 › 17:30
Palácio da Mitra
Apresentação de um painel constituído
por promissores e talentosos jovens do
concelho de Loures, que vêm a público
falar sobre o seu percurso de vida e
demonstrar que de facto existe um
futuro para a juventude. A temática
centrar-se-á na área das ciências.

One Spot by CMLoures
Festival de Gaming
21 e 22 março
10:00 › 20:00
Pavilhão Paz e Amizade
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Fim de semana radical

Atividades de escalada, slide, skate,
patins e longboards.
28 e 29 março
10:00 › 18:00
Parque Adão Barata

Abril
Promoção da leitura
Animação em família

Sábados em cheio
todos os sábados
15:00
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Tardes Mágicas
Todos os sábados
15:00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém

Exposição Internacional

No es solo una cuestíon de mujeres
cuando de hilar se trata
Até 24 abril
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
Exposição coletiva de “panos-postal”
de uma comunidade imprevisível de
pessoas. Projeto do Grupo do Plano
Andaluz de Investigação HUM862
Estudos em Sociedade, Artes e
Gestão Cultural, dentro do qual esta
exposição é uma das suas ações
de difusão com os participantes do
Projeto EnReDadas. Em Portugal o
projeto é desenvolvido em parceria
com Associação Várias Vozes, projeto
ConFiarte.

Mostra documental

As pisadas de abril
Até 2 de maio
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Um convite para caminhar em
liberdade pela sala infantil da
Biblioteca e conhecer mais sobre a
revolução do 25 de Abril de 1974.

Com Páscoa nas Bibliotecas

Até 3 abril
Bibliotecas Municipais de Loures
Promover a experimentação e
criatividade das crianças e jovens,
proporcionando o acesso a um
conjunto diversificado de ateliês.

Concerto O Povo

4 abril
21:00
Biblioteca Municipal José Saramago
O Povo é formado por músicos
que entendem ser necessário
recuperar um conjunto de canções
que, desde o século XX, marcaram
vários países e vários povos na luta
pela paz e contra a guerra.
Do repertório da banda fazem parte
canções em francês, inglês
e português, transpostas para uma
linguagem mais atual e para uma
formação que inclui guitarra, voz,
contrabaixo e percussão.

Mostra documental

Cultura de intervenção
7 abril a 30 maio
Biblioteca Municipal José Saramago,
Loures
Relevo à música e poesia de Abril, em
especial ao fado censurado.

LER’ARTE

Cinema Comentado
A Herdade, de Tiago Guedes
M/12
3 abril
21:00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
Filme premiado com o Prémio Bisato
d’Oro para melhor realização no
Festival de Cinema de Veneza (2019).
Retrata a história de uma família
latifundiária fazendo o retrato de
Portugal nos anos 1940, atravessando
a Revolução do 25 de Abril até aos
nossos dias.
Vitalina Varela, de Pedro Costa
M/12
18 abril
21:00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
Filme premiado com Prémio Leopardo
de Ouro (2019), Leopardo de Prata
para melhor atriz, Vitalina Varela (2019)
que nos conta a história de uma caboverdiana, 55 anos, chegada a Portugal
três dias depois do funeral do marido.
Há mais de 25 anos que estava à
espera do seu bilhete de avião.

Espetáculo

Zeca Medeiros
17 abril
Biblioteca Municipal Ary dos Santos

Biblioteca no Bairro

26 abril
14:00 › 18:00
Casa da Cultura, Quinta do Mocho,
Sacavém
Ateliê de moldagem baseado na obra
infantil Um Bicho Estranho – a técnica
da moldagem de barro vai ser o nosso
recurso, para que Um Bicho Estranho
possa ser o que quisermos… vamos
utilizar também restos de elementos
da natureza do Parque Municipal do
Cabeço de Montachique, para que
a estranheza seja mesmo estranha.
Vamos explorar livros com animais
estranhos, onde a ilustração é a
palavra de ordem.

Comunidade de Leitores

Sessão comemorativa do Dia
Internacional do Livro
Interiores
30 abril
21:00
Biblioteca Municipal Ary dos Santos,
Sacavém
Pretende-se abordar vidas que não
são convencionais à luz da sociedade
em que vivemos, mas que existem na
realidade e que a literatura nos obriga
a refletir sobre elas. Livro Pão de
Açúcar, de Afonso Reis Cabral (Prémio
José Saramago 2019), com a presença
do autor.

Artes Visuais
Arte + Jovem

7 abril a 2 maio
Galeria Municipal do Castelo de
Pirescouxe

Quem te viu, quem te vê

Exposição de homenagem
a Chico Buarque
30 abril a 30 maio
Galeria Municipal Vieira da Silva, sala
multiusos

Museus e Património
Visita guiada ao Forte
Ajuda Grande e Centro
de Interpretação das Linhas de
Torres

4 abril
15:00
Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas
Visita no âmbito da comemoração do
Dia Internacional Monumentos e Sítios.

Conhecer Loures

Uma quinta, um palácio
4 abril
15:00
Quinta de Valflores
Visita guiada ao paço de morada
quinhentista mandado construir por
Jorge de Barros, no século XVI, no
âmbito da intervenção de consolidação
estrutural e restauro do palácio.

Arqueólogo por um dia

Comemoração do Dia Internacional
Monumentos e Sítios
17 abril
Frielas

Meios de Comunicação no tempo
de Napoleão

Cinema comentado

Momentos Kodak
Um filme de Rui Goulart com João
d’Ávila, Miguel Borges e Rui Goulart.
Participação especial de Adelaide
João.
23 abril
21:00
Museu de Cerâmica de Sacavém

Exposição

Inauguração da exposição fotográfica
Ler e Difundir, de Hermano Noronha
Exposição em colaboração com URAP.
2 abril
18:00
Palácio dos Marqueses da Praia e
Monforte

Teatro
Loures Teatro a Teia

Os Barrigas e os Magriços, Teatro
Extremo
19 abril
16:00
Grupo Dramático e Recreativo
Corações de Vale de Figueira
Através de poderosas imagens,
Álvaro Cunhal conta às crianças a luta
travada pelos Magriços por uma vida
liberta da opressão dos Barrigas e
a revolta dos Magriços que levou ao
derrube dos Barrigas em 25 de Abril
de 1974.
Classificação Etária: M/6 anos;
Duração: 20 m sem intervalo, seguido
de conversa com o público no final do
espetáculo

Música
Academia de Clarinete Marcos
Romão dos Reis Jr.

17 abril
Centro de Interpretação da Rota
Histórica das Linhas de Torres - Museu
do Vinho e da Vinha – Bucelas

19 abril
18:00
Academia dos Saberes de Loures

Da mitologia ao elemento Terra

Grupo Vocal Olisipo
4 abril
21:00
Igreja de Moscavide

18 abril
10:00
Villa de Frielas
Introdução à importância da Terra
na mitologia e ao seu uso em Época
Romana, seguido de uma visita
guiada à villa romana. Participação de
Filomena Barata

Costura Mania no Conventinho

18 abril
15:00
Museu Municipal de Loures, Quinta do
Conventinho
Oficina de transformação de vestuário.
Traga a sua máquina de costura ou,
atreva-se a costurar à mão. Vamos
reciclar, transformar e fazer peças
originais.

Conhecer Loures

Exposições no Parque
¿De que casa eres? Los niños de Rusia.
Episodios de un cotidiano, de Ana
Pérez-Quiroga
Ler e Difundir, de Hermano Noronha
18 abril
15:00

Música em SI Maior

A não
esquecer
Concerto
Comemorativo
do 25 de Abril
24 abril
22:00
Pavilhão Paz
e Amizade

Pavilhão Paz e Amizade
Loures
Entrada gratuita

Concerto da juventude

Piruka
+

Julinho KSD
7 março
22:00

Março
Jovem
2020

CML/DAIC/2020

Gaming & Esports

ONESPOT

21 e 22 março
10:00 > 19:00

