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Câmara Municipal de Loures 
procede à requalificação, 
remodelação e ampliação 

de 50 escolas básicas e jardins 
de infância, beneficiando mais 

de 11 mil alunos.
P04|05

Para 
as pessoas 
que podem 

fazer um 
mundo 
melhor



#30
Jornal Municipal
Outubro 202002

Editorial Breves

Ficha técnica
Diretor: 
Bernardino Soares
Redação, revisão, fotografia, 
grafismo e paginação: 
Divisão de Atendimento, Informação 
e Comunicação 
Impressão: Lidergraf 
Distribuição gratuita
Tiragem: 80 mil exemplares
Depósito legal: 378040/14 | ISSN 2183-315X
Periodicidade: Bimestral www.cm-loures.pt

Neste novo ano letivo reforçámos o investimento na melhoria das 
condições de ensino e aprendizagem. 
Foram muitas dezenas de obras de melhoria física das escolas, 
renovação de mobiliário, entre outras medidas. O fornecimento 
de refeições escolares tem mais oferta, uma refeição adicional 
e a garantia de todos os almoços confecionados e servidos 
a quente. Reforçou-se o apoio social para além do já existente 
em anos anteriores. Contratámos mais auxiliares para garantir 
o correto funcionamento das escolas e a resposta às exigências 
acrescidas da prevenção da COVID-19. Ao invés, o Ministério da 
Educação apenas admitiu (já com o ano letivo a decorrer) 
a contratação de mais 14 (!) trabalhadores  com  estas funções 
para todas as escolas do concelho, considerando até que alguns 
agrupamentos não precisam de reforço. Entretanto, foi feita uma 
preparação minuciosa com as autoridades de saúde para garantir 
orientação técnica e o apoio necessário às escolas, tendo sido 
inclusive criada uma linha direta entre os agrupamentos escolares 
e a Unidade de Saúde Pública. Queremos manter a máxima 
normalidade e garantir às nossas crianças e jovens acesso 
às diversas ofertas pedagógicas existentes, salvaguardados todos 
os requisitos de segurança. É o caso do programa de Adaptação 
ao Meio Aquático (AMA), que já se iniciou neste ano letivo.
Finalmente, uma palavra para as boas notícias relativas ao 
Metropolitano. 
Está prestes a ser concretizada a inclusão no Plano de 
Recuperação e Resiliência dos projetos para a construção 
de ligações de Metro de Superfície, quer na zona oriental até 
Sacavém, quer na zona norte até ao Hospital, Loures e Infantado. 
Os consórcios para a produção dos projetos técnicos, envolvendo 
o Município de Loures e os restantes municípios abrangidos, 
o Metropolitano de Lisboa e a Carris (no caso da ligação 
a Sacavém), está consolidado. O Município contribuirá com mais 
de um milhão de euros para estes projetos, garantindo assim 
o seu avanço inequívoco. 
É caso para dizer que a persistência das populações, 
da Câmara e da generalidade das entidades do concelho, 
está prestes a dar frutos.
Parabéns a todos!

Um novo ano letivo!

Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

Siga-nos

AQUI, TODOS CONTAMOS

Loures festejou 134º 
aniversário
O concelho de Loures assinalou, 
no dia 26 de julho, o seu 134º ani-
versário. Sob o lema Aqui, todos 
contamos, as celebrações foram 
diferentes, não se realizando as 
habituais Festas de Loures. Neste 
dia do Município, feriado municipal, 
destaque para a cerimónia do Has-
tear da Bandeira, logo pela manhã, 
e para a sessão solene de atribui-
ção das Condecorações Municipais, 
atribuídas a personalidades e enti-
dades do concelho.
O 134º aniversário contou ainda 
com várias outras iniciativas, entre 
elas uma exposição que fez a re-
senha da intervenção municipal na 
atual crise sanitária e dos principais 
projetos municipais em curso. Foram 
realizados pequenos espetáculos  
descentralizados de música e video 
mapping.
A devida homenagem aos traba-
lhadores do Município realizou-se 
em duas sessões, nos dias 25 e 26 
de julho.

ESPAÇO PÚBLICO

Revitalização  
Urbana de Camarate  
distinguida pela  
Habitar Portugal 
O projeto de Revitalização Urbana 
do centro de Camarate foi selecio-
nado para integrar a lista da Ha-
bitar Portugal 12-17, onde constam 
alguns dos melhores projetos de 

intervenção no espaço público rea-
lizados entre 2012 e 2017.
A Habitar Portugal é uma iniciativa 
da Ordem dos Arquitetos que pre-
tende aproximar os cidadãos da 
área disciplinar da arquitetura e, em 
simultâneo, divulgar a mais recente 
produção arquitetónica portuguesa. 
A sexta edição desta iniciativa, a pri-
meira dedicada exclusivamente ao 
tema do Espaço Público, tinha como 
objetivo identificar e reunir uma se-
leção de obras de desenho e de in-
tervenção no espaço público, con-
cluídas entre 1 de janeiro de 2012 e 
31 de dezembro de 2017, que repre-
sentassem e dessem a conhecer o 
melhor da produção nacional reali-
zada em Portugal e no estrangeiro.

COOPERAÇÃO

Rota Histórica das  
Linhas de Torres  
integra Turismo 
de Lisboa
A Rota Histórica das Linhas de Tor-
res (RHLT) integrou recentemente o 
Turismo de Lisboa – além do Turis-
mo do Centro de Portugal – tendo 
sido admitida como membro Aliado, 
na categoria de Museus, Palácios, 
Fundações e Parques Naturais do 
Turismo de Lisboa.
Pretende-se, com esta aliança, o 
desenvolvimento de uma estratégia 
para a promoção e divulgação tu-
rística das Linhas de Torres e para 
a criação de um produto cultural e 
patrimonial diferenciado, suficien-
temente atrativo no mercado do tu-
rismo, nacional e internacional.

facebook.com/MunicipiodeLoures/

instagram.com/camara_municipal_loures

youtube.com/CMLoures 

twitter.com/municipioloures

issuu.com/publicacoes_cmloures
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Estamos aqui, consigo

Com o objetivo de quebrar o senti-
mento de solidão e isolamento que 
o encerramento dos centros de dia 
provocou na população sénior, e 
perante a impossibilidade de rea-
lização da 40ª edição do Passeio 
Sénior, fruto das restrições sanitá-
rias em vigor, o Município de Lou-
res preparou a iniciativa Alegria na 
Rua.
Esta atividade da Câmara Munici-
pal de Loures consistiu na passa-
gem, por diversas localidades do 
concelho, de uma carrinha de cai-
xa aberta, devidamente identifica-

da, que levou música e animação, 
promovida pelo artista Carlos Fili-
pe, habitual animador do Passeio 
Sénior, junto das instituições com 
respostas sociais na área dos se-
niores. 
Santo Antão do Tojal foi a primei-
ra localidade a acolher a iniciati-
va Alegria na Rua, seguindo-se São 
Julião do Tojal, Lousa, Fanhões, Bu-
celas, Moscavide, Camarate, Saca-
vém, Prior Velho, Bobadela, Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha, 
Loures, Santo António dos Cavalei-
ros, Apelação e Unhos.

SENIORES

Alegria 
percorre 
as ruas de 
Loures
A iniciativa Alegria na Rua percorreu  
o concelho de Loures, de 1 a 29 de setembro, 
levando música e animação junto da 
população sénior.
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Educação

ESCOLAS REQUALIFICADAS
E AMPLIADAS

Para as 
pessoas 
que podem 
fazer um 
mundo 
melhor

Por todo o concelho, 50 estabele-
cimentos escolares foram ou estão 
ainda a ser alvo de intervenções, 
nalguns casos com remodelações 
profundas, noutros com obras mais 
pequenas de beneficiação. 

Escola Básica da Portela
De entre as maiores intervenções, os 
destaques vão para a Escola Básica 
da Portela que, com um investimen-
to municipal de cerca de 1,5 milhões 
de euros, viu ser remodelado um 
edifício, com a ampliação de salas de 
aula e de atividades, cozinha, refeitó-
rio e unidade de apoio especializado.
Foi também remodelado um se-
gundo edifício, com a substituição 
da cobertura de amianto, pintura e 
substituição de portas. A Escola Bá-
sica da Portela recebeu ainda novo 
mobiliário para as salas de aula, re-
feitório, unidade de ensino estrutu-
rado, equipamentos informáticos e 
material didático.

Câmara Municipal de Loures procede 
à requalificação, remodelação e ampliação 
de 50 escolas básicas e jardins de infância, 
beneficiando mais de 11 mil alunos.

O investimento nesta escola permitiu 
a abertura de mais três salas de jar-
dim de infância.

Escola Básica da Flamenga
Vai começar em breve a requalifica-
ção da Escola Básica da Flamenga, 
correspondendo a um investimento 
municipal superior a um milhão e 
oitocentos mil euros.
A obra, adjudicada, contempla 
uma cozinha para confeção local, 
ampliação do refeitório, uma nova 
biblioteca, novas salas de aula, de 
apoio e de pessoal, instalações sa-
nitárias, ensombramentos e requa-
lificação geral do logradouro.

Escola Básica 
nº 3 de Sacavém
A remodelação e ampliação do edi-
fício e do logradouro da Escola Bá-
sica nº 3 de Sacavém também terá 
início brevemente. 
O investimento municipal, de um 
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O investimento municipal nas escolas 
para 2020 e 2021 ultrapassa 20 milhões de euros

Pré-escolar 
com mais 250 
vagas
A oferta da educação pré-escolar no concelho 
de Loures aumentou no início deste ano letivo 
2020-2021, com novas salas de jardim de infância, 
distribuídas por seis escolas da rede pública. 
Este alargamento traduz-se na abertura 
de 250 vagas. 
Esta medida representou um investi-
mento municipal superior a 400 mil 
euros, valor que inclui a realização 
de obras e a aquisição de mobiliá-
rio e de material didático. 

milhão e 940 mil euros, vai permitir 
a construção de uma cozinha para 
confeção local, ampliação do refei-
tório, nova biblioteca, novas salas 
de apoio e de pessoal, instalações 
sanitárias, ensombramentos e re-
qualificação geral do logradouro.

Escola Básica João Villaret
Neste equipamento escolar, a Câ-
mara Municipal de Loures aguarda 
a decisão do Tribunal para avançar 
com a obra de construção do novo 
pavilhão desportivo. Um investi-
mento orçado em dois milhões e 
800 mil euros.

Escola Básica nº 3 de Unhos
Adjudicada, mas à espera de visto 
do Tribunal de Contas, está a Esco-
la Básica nº 3 de Unhos.
Aqui, a Câmara Municipal vai pro-
ceder à remodelação e ampliação 
do edifício e do logradouro, num in-
vestimento superior a dois milhões 
e 400 mil euros. A obra contempla 
uma nova cozinha para confeção 
local, ampliação do refeitório, nova 
biblioteca, novas salas de apoio e 
de pessoal, instalações sanitárias, 
ensombramentos e a requalifica-
ção geral do logradouro.

A Câmara Municipal de Lou-
res vai remover as coberturas 
de amianto em todas as es-
colas da rede pública em que 
se verificou a sua presença, 
num total de 21 estabeleci-
mentos.
Para tal, foi lançado um con-
curso público, no valor de 
mais de cinco milhões de eu-
ros, que prevê a realização 
das obras que, pela natureza 
dos trabalhos em causa, só 
poderão ocorrer em períodos 
de interrupção escolar.
O Município aprovou também 
a ratificação de um acordo de 
celebração com o Ministério 
da Educação, ao abrigo do 
qual a Autarquia irá assumir 
a remoção e substituição de 
coberturas em escolas se-
cundárias e básicas de 2º e 
de 3º ciclos que não estejam 
sob a sua alçada.

Remoção 
de amianto 
em todas 
as escolas
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Aulas decorrem nas 
piscinas municipais

O Município forneceu equipamen-
tos de proteção individual para 
o pessoal não docente e para os 
parceiros (IPSS e associações 
de pais) com serviços de ATL e 
AAAF nas escolas. 
Só para o mês de setembro, foram 
disponibilizadas 47 mil máscaras, 
80 proteção de pés, sete mil batas 
e 17 mil luvas.
Simultaneamente, a Câmara Mu-
nicipal de Loures procedeu à ins-
talação de dispensadores verticais 
de álcool gel em todas as escolas 
de todos os níveis da rede pública 
do concelho, bem como de mate-
riais de sinalética como marca-
dores de distância, marcadores 
de orientação, fitas e tintas de 
marcação de pavimentos, tapetes 
desinfetantes para todas as salas 

de jardim de infância da rede pú-
blica do concelho, acrílicos para os 
espaços de atendimento como se-
cretarias, papelarias, bufetes e bi-
bliotecas, e ainda termómetros de 
infravermelhos.
A Autarquia de Loures realizou 
também obras e intervenções 
nos espaços escolares, nomeada-
mente com a colocação de novos 
pontos de água, remodelação e 
colocação de novas instalações 
sanitárias, substituição de caixi-
lharia, pavimentos, e colocação de 
toldos e ensombramentos.
Por último, o Município procedeu à 
disponibilização de serviço de re-
feições take away para consumo 
na escola e reforçou utensílios  e 
equipamentos de cozinha nos re-
feitórios escolares.

COVID-19

Novo ano letivo 
em segurança
No início deste ano letivo, a Câmara Municipal 
de Loures reforçou o apoio aos agrupamentos 
escolares e implementou medidas preventivas 
para evitar o contágio por COVID-19.

Colocação de equipamentos
de desinfeção

Educação

Este projeto, em parceria com a 
GesLoures, vai abranger um uni-
verso de sete mil alunos no ano le-
tivo 2020-2021 e permitirá, a cada 
aluno, a frequência em nove aulas.
As aulas decorrerão nas piscinas 
municipais, localizadas em Lou-
res, Santo António dos Cavaleiros, 
Portela e Santa Iria de Azóia, em 
período letivo.
Para esta atividade, a Câmara 
Municipal garante o acesso gratui-
to às piscinas e os recursos huma-

nos para a dinamização do projeto 
e acompanhamento, assim como o 
transporte da escola para as pisci-
nas. Cada aluno receberá um con-
junto de material de apoio à práti-
ca da atividade: saco, touca, toalha 
e máscara.
Com este projeto, a Câmara Mu-
nicipal pretende proporcionar um 
conjunto de atividades aquáticas 
e uma prática desportiva conside-
rada como muito importante para 
o desenvolvimento dos alunos.

PISCINAS MUNICIPAIS

Adaptação ao 
Meio Aquático
Após validação pela Autoridade de Saúde, 
a Câmara Municipal de Loures vai garantir 
a todos os alunos do 1º ciclo da rede escolar 
do concelho aulas de Adaptação ao Meio 
Aquático (AMA).
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Sendo a inclusão uma das priori-
dades deste Executivo Municipal, 
o investimento que tem vindo a 
ser feito no âmbito da beneficia-
ção de nove Unidades de Apoio 
Especializado representa já cerca 
de 300 mil euros do Orçamento 
Municipal para a área da Educa-
ção.
Nos últimos dois anos letivos, o 
Município tem vindo a aumentar o 
apoio para a inclusão, onde estas 
salas têm uma vertente impor-
tante. Um trabalho que, desde 
2014, já permitiu criar oito novas 
unidades, que beneficiaram de 
um apoio financeiro de cerca de 
35 mil euros para o seu arranque, 
e a quem, anualmente, o Municí-
pio disponibiliza 40 mil euros para 
garantir o seu funcionamento.
Também os parceiros das ativi-
dades de apoio à família dos jar-
dins de infância e do 1º ciclo, que 
fazem o acompanhamento indi-
vidualizado a crianças e alunos 
com Necessidades de Saúde Es-
peciais (NSE), recebem da Autar-
quia cerca de 43 mil euros para 
assegurarem esta função. 
O Município disponibiliza também 

equipas multidisciplinares, com-
postas por 30 técnicos municipais 
de áreas como psicologia, assis-
tentes sociais, técnicos de anima-
ção social e educação social.

Hidroterapia e transporte  
adaptado
Em complemento, o Município de 
Loures assegura ainda a parti-
cipação destes alunos em dois 
projetos: Hidroterapia, para cer-
ca de 380 crianças e alunos do 
jardim de infância ao secundário, 
nas piscinas municipais; e o proje-
to MusicArte, em que participam 
cerca de 260 alunos das Unida-
des de Ensino Especializado.
O transporte acompanhado e 
adaptado é outra das valências 
que a Autarquia disponibiliza aos 
alunos até aos 21 anos de idade, 
sendo que no último ano letivo 
garantiu transporte, em viaturas 
municipais adaptadas, a 70 alu-
nos do concelho. 

INCLUSÃO

Requalificação 
das Unidades 
de Apoio 
Especializado
A Câmara Municipal de Loures procedeu 
à requalificação das Unidades de Apoio 
Especializado existentes nas escolas públicas 
do concelho.

Escola Básica 
de São João da Talha

Nas Normas do Serviço de Apoio 
à Família e o Plano de Transpor-
tes Escolares para o ano letivo 
2020/2021, aprovadas pela Au-
tarquia, sublinha-se a “importân-
cia fulcral” daquele serviço, “na 
medida em que se destina a ga-
rantir a igualdade de oportunida-
des de acesso à educação e su-
cesso escolar de todos os alunos”.
Simultaneamente, a faturação 

do serviço de refeições escola-
res passará a ser pós-paga e as 
crianças poderão usufruir de um 
serviço de pequeno-almoço nas 
escolas. 
Além de oferecer os livros de fi-
chas do 1º ciclo aos alunos do 
escalão A, a Autarquia entregou 
também a todos os alunos do 
pré-escolar e do 1º ciclo um kit de 
material escolar e artístico.  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Município 
reforça apoios 
às famílias
A oferta dos livros de fichas do 1º ciclo aos 
alunos do escalão A e a disponibilização de 
três refeições: pequeno-almoço, almoço e 
lanche aos alunos são algumas das medidas 
de apoio à família que a Câmara de Loures 
implementou no início deste ano letivo.

Os quatro polos da Academia dos Saberes – Universidade Sénior 
do concelho de Loures reabrem no mês de outubro, após vários 
meses encerrados devido à pandemia da Covid-19. 
Os polos de Bucelas, Camarate, Loures e Sacavém voltam assim 
a receber os mais de mil alunos e cerca de cem professores que 
este projeto já concentra, na aprendizagem de diversas discipli-
nas e na realização de várias atividades.

Academia dos 
Saberes reabre
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PROXIMIDADE

A Câmara Municipal de Loures financia 
as juntas de freguesia, em mais de um milhão 
e trezentos mil euros, para a execução de 
obras de proximidade no espaço público.

Câmara financia 
juntas de freguesia 
para execução 
de obras

Pelo concelho
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Bucelas 
50.422,22 €
› Requalificação do Largo Luís 
de Camões e das ruas adjacentes, 
na localidade da Bemposta.

Camarate, Unhos 
e Apelação 
189.268,62 €
› Requalificação e construção 
de espaço de lazer na Rua 
Cidade de Viseu, em Fetais;

› Reparação de telhados 
e pintura exterior da junta 
de freguesia e posto de saúde 
da Apelação;
› Requalificação de passeios 
na Rua da Liberdade, no Bairro 
de Santiago;
› Requalificação do parque 
de estacionamento e construção 
de zona de lazer para chinquilho, 
no Bairro de São Lourenço;
› Requalificação e reparação 
da Rua de São João, no Bairro 
de São João.

Fanhões
29.814,05 €
› Requalificação dos parques 
infantis de Fanhões, Ribas de 
Cima, Ribas de Baixo e do Par-
que Maria Antonieta Duarte.

Loures 
174.769,42 €
› Repavimentação das ruas da 

Esta estratégia visa democratizar e descentralizar
ainda mais o investimento municipal por todo o território do concelho.

De acordo com o presidente da 
Autarquia, Bernardino Soares, 
a estratégia passa por “demo-
cratizar e descentralizar ainda 
mais o investimento municipal 
por todo o território, realizando 
obras de proximidade”, propos-
tas pelas juntas de freguesia. 
O procedimento decorre atra-
vés da celebração de contra-
tos interadministrativos com as 
juntas de freguesia, depois de 
apreciadas as propostas de in-
tervenção.

Caneja e da Carrasqueira, 
bem como da Estrada do Ceirão, 
em Montemor; 
› Remodelação dos espaços verdes 
anexos ao Pavilhão Paz e Amizade.

Lousa 
33.816,12 €
› Construção de um polidesportivo 
ao ar livre.

Moscavide 
e Portela 
165.692,18 €
› Requalificação da zona pedonal 
da Mata do Cristo Rei;
› Construção de parque de recreio 
canino na Azinhaga do Jogo da 
Bola;
› Construção de instalações 
de fitness ao ar livre na Azinhaga 
do Jogo da Bola;
› Requalificação do largo no im-
passe à Rua dos Atores 
e Rua Palmira Bastos;
› Beneficiação do Jardim Almeida 
Garrett;
› Requalificação das escadinhas 
do Pão Mole;
› Requalificação de via pedonal 
na Portela;
› Requalificação dos espaços 
verdes da Praceta José Gouveia.

Sacavém 
e Prior Velho 
181.223,16 €
› Execução de parque de lazer 
no Bairro da Fonte Perra;
› Construção de parque infantil 
na Rua Salvador Allende;
› Reformulação e reabilitação da 
rotunda da Av. Severiano Falcão;
› Intervenções gerais em  
Sacavém.

Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha 
e Bobadela
257.869,74 €
› Regeneração paisagística 
e urbana da freguesia.

Santo Antão 
e São Julião 
do Tojal
90.555,25 €
› Remodelação do jardim público 
e do rinque de Santo Antão 
do Tojal.

Santo António 
dos Cavaleiros 
e Frielas 
173.552,41 €
› Requalificação do Bairro 
da Carriscoop, em Frielas.

Foi aprovado em reunião de câmara o progra-
ma do concurso e o caderno de encargos para 
a construção do novo Mercado Municipal de 
Moscavide e de um parque de estaciona-
mento automóvel subterrâneo.
Este projeto insere-se no âmbito da 
revitalização urbana de Mosca-
vide e vai permitir a constru-
ção de um novo edifício para 
o Mercado Municipal, de um 
parque de estacionamento 
automóvel subterrâneo, com 
300 lugares, e de uma nova 
praça pública.

Novo Mercado 
de Moscavide e parque 
de estacionamento
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Estas visitas – ação em que o 
Município de Loures foi pioneiro, 
e cujo modelo foi replicado pelos 
restantes municípios da Área Me-
tropolitana de Lisboa mais afeta-
dos – realizam-se regularmente 
desde o início de junho, permitin-
do fazer o estudo epidemiológico 
dos casos positivos e perceber se 
existe necessidade de apoio so-
cial e financeiro.
Através destas visitas é ainda 
possível tomar conhecimento dos 
casos onde existem condições no 
domicílio para que a quarentena 
seja feita, ou se há necessidade de 
alojamento alternativo temporário.
Trata-se de um trabalho multi-
disciplinar composto por equipas 
com pessoas de diferentes áreas 
– Câmara Municipal de Loures, 
Ministério da Saúde e Seguran-
ça Social –, cujo objetivo é, junto 
das famílias, fazer uma avaliação 
no terreno das situações em que 
elas estão a cumprir o confina-

mento, perceber quais as condi-
ções de habitabilidade das mes-
mas, se dispõem de material de 
desinfeção e se existem outras 
pessoas que não tenham sido 
identificadas nos inquéritos epi-
demiológicos.

Respostas individuais
Recorde-se que esta estratégia 
concertada, em locais específicos, 
foi possível concretizar em defini-
tivo, logo após uma reunião com 
a ministra da Saúde, no passado 
dia 1 de junho. Bernardino Soares, 
presidente da Câmara de Loures, 
chegou mesmo a referir, em con-
ferência de imprensa, que, no dia 
seguinte, o Município “já tinha equi-
pas conjuntas a intervir no terreno, 
em cada caso positivo dos focos 
mais intensos, procurando saber 
as suas condições sociais, de ha-
bitabilidade, para podermos ter 
resposta para cada uma das si-
tuações”.

Compromisso social
COVID-19

Equipas 
no terreno
As equipas multidisciplinares criadas  
no concelho de Loures para realizar visitas  
às zonas mais críticas e às pessoas que estão 
infetadas com a COVID-19 continuam  
no terreno.

Casos positivos recebem 
visita das equipas

São mais de 30 as entidades do 
concelho, entre elas instituições 
particulares de solidariedade so-
cial, paróquias e juntas de fregue-
sias que, desde o passado mês de 
abril, asseguram a distribuição dos 
bens alimentares à população.
“Sem esta rede, sem estas insti-
tuições, nada disto seria possível”, 
frisou o vereador responsável pela 
área da Coesão Social, aquan-
do da visita a uma das entidades 
que distribui os bens alimentares. 
Segundo explicou Gonçalo Caro-
ço, os pedidos de apoio que che-
gam diariamente à Autarquia são 

prontamente encaminhados para 
esta rede. 
Recentemente, a Câmara Mu-
nicipal de Loures aprovou uma 
proposta que visa a continuida-
de do apoio alimentar. O número 
de pessoas que recorrem a ele 
“está em crescendo”, reconheceu 
o vereador, admitindo que o in-
vestimento municipal nesta área 
poderá ascender a um milhão de 
euros.

SOLIDARIEDADE

Apoio alimentar 
chega a dez mil 
pessoas
O apoio alimentar em Loures, com o objetivo 
de minorar os impactos negativos da 
COVID-19, tem vindo a ser reforçado e chega 
neste momento a cerca de dez mil pessoas.

Pedidos de apoio não param
de aumentar
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COESÃO SOCIAL

Estas três propostas de constitui-
ção de direitos de superfície foram 
aprovadas na Reunião de Câmara 
de 29 de julho. 
Com este passo, foi aberto o ca-
minho para que as instituições 
possam apresentar candidaturas 
ao Programa de Alargamento da 
Rede de Equipamentos Sociais, de-
signado PARES 3.0.
Uma das propostas, relativa à As-
sociação Luiz Pereira Motta, diz 
respeito à construção de uma cre-
che, em São Julião do Tojal. 
A segunda proposta visa a cons-
trução de um equipamento re-

O Município vai ceder, a instituições 
do concelho, três parcelas de terreno, 
com o objetivo de permitir a construção 
de novos equipamentos sociais.

sidencial e centro de atividades 
ocupacionais para 30 pessoas com 
deficiência intelectual e multidefi-
ciência, na Apelação, pela Coope-
rativa de Reabilitação, Educação 
e Animação para a Comunidade 
Integrada do Concelho de Loures 
(CREACIL). 
Por fim, a terceira proposta refere-
-se à construção de uma estrutura 
residencial para idosos, centro de 
dia e serviço de apoio domiciliário, 
em Santo António dos Cavaleiros. 
Este equipamento é da iniciativa 
da Irmandade da Misericórdia de 
Loures.

Câmara cede terrenos 
para a construção de  
equipamentos sociais

As visitas domiciliárias aos casos COVID-19 ativos no concelho 
de Loures realizam-se regularmente desde o início de junho.
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Esta medida tem uma dotação 
de 170 mil euros e pretende dar 
resposta às necessidades de clu-
bes, associações e coletividades 
que, devido à pandemia, se viram 
impossibilitadas de promover ati-
vidades que lhes permitam asse-
gurar as condições necessárias à 
manutenção das estruturas. 
As associações registadas no Re-
gisto Municipal de Associações 
de Loures podem beneficiar de 
dois tipos de apoio: compartici-
pação financeira de 50% do va-
lor despendido em pagamentos 

de água, eletricidade, gás e co-
municações e comparticipaçã fi-
nanceira de 50% do valor gasto 
em pagamentos de rendas das 
instalações que sirvam de sede. 
Em ambos os casos, estão abran-
gidos pagamentos realizados en-
tre os meses de março e julho de 
2020.

APOIOS EXCECIONAIS

Município 
comparticipa 
despesas fixas 
de associações
A Câmara Municipal de Loures vai atribuir 
apoios financeiros excecionais às associações 
culturais, juvenis e desportivas do concelho, 
no âmbito da pandemia de COVID-19. 

Com este reforço, superior a 100 
mil euros, foi possível apoiar todas 
as candidaturas elegíveis às tipo-
logias de apoio ao investimento, 
pelos valores máximos previstos 
no Regulamento.
O pacote de apoios ao investi-
mento foi o seguinte: aquisição 
de equipamentos e mobiliário (23 
678 euros); realização de obras 
de conservação de imóveis (39 
255 euros); realização de obras 

de construção e de adaptação de 
imóveis (216 083 euros); e aqui-
sição de viaturas (27 424 euros), 
perfazendo um valor total de 306 
440 euros.
Considerando todas as tipologias 
de apoio previstas no RMAIS (fun-
cionamento, atividade regular e 
investimento), o valor do investi-
mento municipal deste ano é su-
perior a 450 mil euros, tendo, em 
2019, sido de 350 mil euros.

APOIO AO INVESTIMENTO

Reforço do 
financiamento 
às instituições 
sociais
O Município aprovou a comparticipação 
financeira a várias entidades do concelho, no 
âmbito do Regulamento Municipal de Apoio 
às Instituições Sociais (RMAIS).

Compromisso social

Associações e clubes vivem 
situação difícil

Protocolos firmados com 
várias entidades

Compromisso social
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José Maria Lourenço

ENTREVISTA

Como é que a Associação tem vivi-
do este período de pandemia? Que 
dificuldades é que vos trouxe?
Com muita apreensão. Estáva-
mos convencidos, penso que tal 
como a população em geral, que 
isto era uma coisa de um mês ou 
dois e que passado um tempo es-
taríamos livres deste sufoco. In-
felizmente isso não aconteceu e a 
apreensão que tínhamos aumen-
tou. Como é que vivemos este pe-
ríodo? Com a responsabilidade 
de ver tudo a desmoronar-se à 
nossa volta, ver os exemplos em 
equipamentos espalhados pelo 
país, ver pessoas a perder a vida. 
O difícil foi aguentar tudo isto, 
mas também houve coisas extre-
mamente positivas. 

Por exemplo?
Primeiro, dentro das nossas equi-
pas. A maioria dos trabalhadores 
não foi para casa, deu tudo o que 
tinha para dar, sem olhar a ho-
rários, sem olhar a funções. As 
nossas equipas internas dispo-
nibilizaram-se sem limites, mui-
tas vezes pondo em risco as suas 
famílias. Além disso, encontrei na 
Câmara Municipal um lado hu-
mano, através do vereador Gon-
çalo Caroço. Estes momentos di-
fíceis evidenciaram o que de bom 
têm as pessoas e também as ins-
tituições. 

Que importância tiveram os apoios  
dados pela Câmara?
A Câmara permitiu-nos fazer 
duas coisas que de outra forma 
não conseguíamos. Primeiro, be-
neficiar os pais: tivemos meses 
em que descontámos 60% das 
mensalidades da área da infân-
cia. Segundo, no campo alimen-
tar. Recebemos alimentos para 
consumo interno e para as fa-
mílias que já apoiávamos e para 
aquelas que apareceram nesta 

José Maria Lourenço, presidente da direção 
da Associação Luiz Pereira Motta, traça, em 
entrevista, um retrato do setor social em tempos 
de pandemia. Para o responsável pela instituição, 
o apoio da Câmara Municipal foi essencial 
para que as associações com valências sociais 
continuassem a funcionar.

altura difícil. Houve um aumento 
de 200 para 400 pessoas com 
a pandemia. As instituições ser-
viram de intermediários, porque 
quem apoiou efetivamente foi a 
Câmara. 

Em todo o país, o setor social res-
sentiu-se muito com esta situação. 
Como é que vê o futuro do setor? 
Se, mais mês menos mês, a pan-
demia se dissipar, as instituições 
reerguem-se, reinventam-se e 
acabam por funcionar, mesmo 
havendo situações que não serão 
a mesma coisa: os custos de ges-
tão estão a aumentar e nem toda 
a gente vai ter capacidade para 
sobreviver. Também as exigên-
cias em relação à segurança e à 
qualidade são cada vez maiores. 
No futuro, precisamos claramen-
te de ter a perceção de que temos 
de gerir com a devida capacida-
de técnica e pedagógica várias 
respostas sociais. O meu medo é 
que depois de isto acabar as ins-
tituições não tenham capacidade 
para se levantar, em termos pro-
fissionais, técnicos e financeiros. 
Infelizmente, nem todas vão con-
seguir sobreviver, mas a maioria 
vai continuar a trabalhar, porque 
faz um excelente trabalho. 

“Se a pandemia se dissipar, 
as instituições reerguem-se, 
reinventam-se”

As nossas 
equipas internas 
disponibilizaram-se 
sem limites

Estes momentos difíceis evidenciaram o que de bom 
têm as pessoas e também as instituições
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ESPAÇOS VERDES

Representando um investimento 
municipal superior a 1,8 milhões 
de euros, a construção dos quatro 
novos parques – Parque Verde da 
Quinta de Santa Teresa, segunda 
fase do Parque do Bairro de San-
to António, ambos em Camara-
te, o Parque Verde do Planalto do 
Catujal e o Parque Urbano do In-
fantado – vem ampliar a estrutura 
verde municipal e, simultaneamen-
te, contribuir para mitigação dos 
efeitos negativos das alterações 
climáticas e para a valorização 
ambiental do concelho. 

A construção de quatro novos parques verdes 
no concelho vem ampliar a estrutura verde 
municipal e assim reforçar as áreas de fruição 
pública e a promoção da prática de atividades 
ao ar livre. 

Mais de 50 
mil metros 
quadrados de 
novos parques 
verdes 

Camarate
No Parque Verde da Quinta de 
Santa Teresa, além da execução de 
um espaço verde de recreio e lazer, 
com zona infantil, de estar e per-
cursos pedonais acessíveis, onde 
serão plantadas cerca de 400 ár-
vores e arbustos, a obra contempla 
também construção de parque de 
estacionamento com capacidade 
para 45 lugares. 
Já a segunda fase do Parque Ur-
bano do Bairro de Santo António 
contemplou a requalificação de 
uma área com cerca de 15 400 m2, 

Ambiente

com plantação de cerca de 230 ár-
vores e arbustos, bem como a cria-
ção de um circuito de manutenção 
pavimentado, equipamentos de 
fitness, caminhos pedonais e ci-
cláveis, e ainda zonas de lazer em 
torno do skate parque, alvo de re-
qualificação recente por parte da 
Junta de Freguesia.

Catujal
Com cerca de 3,2 hectares, o Par-
que Verde do Planalto do Catujal 
representa mais de metade do in-
vestimento, cerca de 515 mil euros. 
Está a ser construído na envolven-
te do futuro Centro de Saúde do 
Catujal, e vai contemplar uma rede 
de caminhos e um conjunto de 
equipamentos de recreio e lazer, 
de entre os quais se destacam um 
anfiteatro ao ar livre, um parque 
canino, parques infantis e juvenis, 

equipamentos de fitness e street 
workout, e ainda equipamentos 
lúdico-musicais. Tudo isto com-
plementado com a plantação de 
cerca de 200 árvores e cinco mil 
arbustos de espécies autóctones.  

Loures
A obra do Parque Urbano do In-
fantado, terá início no mês de 
outubro de 2020. Neste espaço 
está prevista a construção de um 
parque urbano para atividades 
de recreio e lazer, que garanta 
funcionalidade e sustentabilidade 
ambiental. 
Das diversas valências que terá 
este parque, destacam-se uma 
cafetaria com esplanada, parque 
infantil, circuito de manutenção, 
parque canino, um anfiteatro, hor-
tas urbanas, parque de merendas 
e um skate parque. 



15#30
Jornal Municipal

Outubro 2020

LAZER E DESPORTO

Circuito de manutenção 
e campos de ténis 
requalificados no 
Parque de Montachique
Foram recentemente requalificados o circuito 
de manutenção e os campos de ténis do Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, em 
Fanhões.

O novo circuito de manutenção 
possui um total de 13 estações 
que propõem exercícios variados, 
convidando os utilizadores a per-
correr o Parque, aliando a ativida-
de física ao contacto direto com a 
natureza.
Consciente dos valores ecológi-
cos, ambientais e paisagísticos do 
Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique, o Município de Lou-
res tem apostado na manutenção 
cuidada deste espaço verde, sen-
do disso exemplo a recente obra 
de requalificação do parque de 
estacionamento, dotando-o de 
mais lugares para veículos ligeiros 
e possibilitando a entrada e esta-
cionamento de veículos de trans-
porte coletivo de passageiros.

Devido à pandemia por COVID-19, 
encontram-se ainda interditas as 
seguintes atividades: almoços, uso 
dos grelhadores, utilização dos 
pavilhões cobertos, ténis de mesa, 
aluguer de raquetes e bolas de té-
nis, utilização dos equipamentos 
infantis, uso do polidesportivo e 
dos balneários, e ainda a concen-
tração de grupos superiores a dez 
pessoas.
A utilização do circuito de manu-
tenção e dos campos de ténis, jog-
ging e os passeios na natureza são 
algumas das atividades permiti-
das no parque, que se encontra 
a funcionar com horário reduzido, 
das 10h00 às 12h30 e das 14h30 
às 19h00, encerrando no período 
da hora de almoço.

Este alargamento teve lugar du-
rante o primeiro semestre do ano, 
no âmbito do protocolo de colabo-
ração entre a Câmara Municipal 
de Loures e a empresa HARDLE-
VEL – Energias Renováveis, em vi-
gor desde 2018.
Os oleões, instalados em todas as 
freguesias e uniões de freguesias 
do concelho, estão equipados com 
sistema de sensores. Este siste-
ma permite o acompanhamento 
à distância do nível de enchimento 
dos contentores, o que contribui 
para a otimização do processo de 
recolha.    
Desde a constituição da Rede Mu-
nicipal de Recolha de Óleos Ali-
mentares Usados, foram recolhi-

das 42 toneladas deste resíduo, 
provenientes do setor doméstico. 
A produção de biodíesel e de gli-
cerina são algumas das utilizações 
possíveis para este produto.   

Parque de Montachique

O Município, através do Departa-
mento de Ambiente, tem realizado 
diversas ações de limpeza de li-
nhas de água. Recentemente, fo-
ram efetuadas ações de limpeza 
em Ponte de Lousa, nos troços do 
rio de Loures, ribeira do Bocal e ri-
beira de Lousa.
Esta intervenção surge no âmbito 
da limpeza e desobstrução das li-
nhas de água em aglomerado ur-
bano e inclui desmatação, reforço 

de pontos críticos e controlo de 
espécies de plantas infestantes/
exóticas/invasoras. Para mitigar 
os efeitos das cheias é importan-
te conservar as linhas de água em 
boas condições, por forma a fa-
cilitar o seu escoamento natural. 
No interior de aglomerados urba-
nos, a responsabilidade de limpe-
za cabe à Câmara Municipal que, 
durante todo o ano, procede à sua 
vigilância, limpeza e desobstrução.

RECICLAGEM

Energia renovável
A Rede Municipal de Recolha de Óleos 
Alimentares Usados foi alargada, elevando 
para 64 o número de oleões existentes no 
concelho de Loures.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Limpeza de linhas de 
água em Ponte de Lousa
A Câmara Municipal de Loures efetuou 
trabalhos de limpeza de cerca de 500 metros 
de troços de linhas de água em Ponte de Lousa.

A estratégia ambiental do Município visa contribuir para uma 
cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável.
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SUSTENTABILIDADE

Está em fase adiantada a elaboração 
do  Plano de Ação Municipal de Adaptação 
às Alterações Climáticas.

A comissão de acompanhamento 
do Plano reuniu em julho passado, 
numa sessão presidida pelo vice-
-presidente da Câmara Municipal 
de Loures e responsável pela área 
do Ambiente, Paulo Piteira. 
“Temos de ter um plano próprio, de 
acordo com as nossas especifici-
dades, mas que esteja articulado 
com o Plano Metropolitano. E foi 
isso que começámos a fazer, com 
recurso à mesma equipa técnica 
que elaborou o plano da Área Me-
tropolitana de Lisboa (AML), o que 
facilita em muito o nosso trabalho”, 
afirmou, na ocasião, o autarca.
Desde que foi aprovada a elabo-
ração deste plano, em março de 
2020, a equipa técnica da empresa 
We Consultants tem estado a tra-
balhar nos relatórios de diagnósti-
co do território concelhio, mas tam-
bém nas propostas de adaptação 
a apresentar à comissão de acom-
panhamento.

Trabalho já em curso
Paulo Piteira lembrou que “algu-
mas das ações começaram já há 

Plano de Ação 
Municipal de 
Adaptação 
às Alterações 
Climáticas

algum tempo a ser implementadas, 
como é o caso da adaptação dos 
espaços verdes e urbanos, a sensi-
bilização para a educação ambien-
tal, apostando na educação dos 
mais jovens para esta problemá-
tica; bem como a estratégia para 
a gestão das linhas de água, que 
aponta para a sua renaturalização, 
criando condições para que, em si-
tuações de fenómenos climáticos 
extremos, como as cheias, essas 
linhas de água tenham a capacida-
de de drenar eficazmente os cau-
dais que aqui se registam”.
Segundo João Tiago Carapau, da 
We Consultants, o objetivo deste 
plano “é perceber que elementos já 
estão expostos, no território, às al-
terações climáticas e que elemen-
tos poderão vir a estar, e que ações 
preventivas se podem, desde já, 
começar a implementar. Estamos a 
fazer um plano para ir para o ter-
reno, para ser operacionalizado e, 
sobretudo, para que se possa fazer 
investimento público e privado que 
tenha informação de base sobre 
este fenómeno”.

Ambiente
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O protocolo de cooperação entre os 
municípios de Loures, Odivelas e o 
Metropolitano de Lisboa, aprovado 
no passado dia 7 de outubro,  tem 
por objeto definir os termos e con-
dições da cooperação a estabelecer 
entre as partes, tendo em vista o 
estudo, planeamento e concretiza-
ção de um projeto de expansão da 
cobertura intermodal da atual linha 
amarela do Metropolitano de Lis-
boa, a partir de Odivelas,  e cobrin-
do o corredor de Santo António dos 
Cavaleiros, Hospital Beatriz Ângelo, 
Loures e urbanização do Infantado.
Já o protocolo de cooperação entre 
os municípios de Loures, Oeiras e Lis-
boa, com a Carris e com o Metropoli-
tano de Lisboa contempla o “estudo, 
planeamento e concretização” de 
um projeto de expansão do percur-
so do elétrico 15, denominado Linha 
Intermodal Sustentável. O objetivo é 
que essa expansão, através de um 
novo meio de transporte rápido em 
sítio próprio, parta de Santa Apoló-
nia, num troço com cerca de 14 quiló-
metros de extensão e passagem por 
Moscavide, Portela e Sacavém.

Um pouco da história 
Recorde-se que o processo de ex-
pansão do metropolitano a Loures 
remonta a 1985, quando foi conhe-
cido o primeiro estudo que viabili-
zava a chegada do metropolitano 
à zona do Conventinho, em Santo 

António dos Cavaleiros. Uma deci-
são que se encontrava dependen-
te de alterações ao Plano Diretor 
Municipal (PDM). Em 1994, o PDM 
identificava já um traçado para a 
expansão da linha, com a criação 
de três estações: Santo António 
dos Cavaleiros, Mealhada e Loures. 
No entanto, só em 2009 é feito um 
anúncio, por parte do Ministério das 
Obras Públicas, Transportes e Co-
municaçãoes e dos municípios de 
Loures, Lisboa, Odivelas, Amadora 
e Oeiras, do plano de expansão da 
rede de metropolitano para o pe-
ríodo de 2010-2020, identificando 
o prolongamento da linha amarela 
até Loures e ao Infantado. 

Aqui tem de haver Metro!
Passado mais de uma década, a 
expansão do metropolitano a Lou-
res volta a estar na ordem do dia, 
graças à campanha promovida 
pelo Muncípio de Loures que reco-
lheu, em pouco mais de um mês, 
31.314 assinaturas para suportar 
a petição entregue na Assembleia 
da República no dia 20 de julho de 
2017. Quase oito meses depois, os 
municípios envolvidos e a Área Me-
tropolitana de Lisboa (AML) foram 
recebidos em audição na Comissão 
de Economia, Inovação e Obras 
Públicas (CEIOP) da Assembleia da 
República. Paralelamente, em abril 
de 2018, o Conselho Metropolitano 
da AML aprova a formulação final 
do Plano de Ação de Mobilida-
de Urbana Sustentável (PAMUS), 
que reafirma a necessidade de se 
avaliarem as reinvindicações dos 
municípios, tendo em considera-
ção os territórios com maior défice 
de serviço de modos de transpor-
te estruturantes. A 18 de setem-
bro de 2018, tem lugar uma nova 
audição do Município de Loures 
na Assembleia da República, pro-
movida pelo relator da CEIOP, a 
propósito da petição para exten-
são da rede de metropolitano a 
Loures/Infantado/Hospital Beatriz 
Ângelo, através da linha amare-
la, bem como à Portela e Saca-
vém, a partir da linha vermelha.  
A Assembleia da República aprova, 
em julho de 2019, uma resolução, 
onde recomenda ao Governo “um 
efetivo investimento no Metropo-
litano de Lisboa”, através da ela-
boração de um plano de expansão 
que “sirva verdadeiramente as po-
pulações”, dando prioridade à ex-
pansão para o concelho de Loures 
e, simultaneamente, suspendendo 
o projeto da Linha Circular.

MOBILIDADE

Metro 
mais perto 
de chegar 
a Loures
A  aprovação de dois protocolos sobre o metro 
ligeiro de superfície é mais um passo para 
a expansão do Metro no concelho de Loures.

Mobilidade
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Cultura
JOVENS TALENTOS

Grande Prémio 
de Poesia atribuído 
a Fernando Guimarães
O livro Junto à Pedra, de Fernando Guimarães, 
foi o vencedor da edição 2020 do Grande 
Prémio de Poesia Maria Amália Vaz de 
Carvalho.

De acordo com o júri do concurso, 
constituído por Carina Infante do 
Carmo, José Manuel de Vascon-
celos e Rita Patrício, foi unânime 
a decisão de atribuir o Grande 
Prémio de Poesia Maria Amália 
Vaz de Carvalho à obra Junto à 
Pedra, “por se tratar de uma obra 
de composição equilibrada e or-
gânica, com ressonâncias maio-
ritariamente clássicas e uma sóli-
da meditação de índole filosófica, 
fundada no diálogo com a tradi-
ção artística ocidental”, pode ler- 
-se na ata do concurso. 
Desde 1956, Fernando Guimarães 
publicou diversos livros de poesia
e ensaio, que se referem à litera-
tura portuguesa, desde o século 
XIX até à atualidade, e a ques-
tões relacionadas com a história 
da estética em Portugal ou com a 
filosofia da arte, tendo já recebido 
diversos prémios.

João Albano Fernandes 
vence Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de 
Carvalho
João Albano Fernandes foi o ven-
cedor da 13ª edição do Prémio Li-
terário Maria Amália Vaz de Car-
valho, na modalidade de Jovens 
Talentos/Prosa de Ficção.
Constituído por Ana Margarida de 

Carvalho, João Tordo e José Ma-
nuel Mendes, o júri da 13ª edição 
do Prémio referente a 2019/2020 
distinguiu, por unanimidade, a 
obra Desafortunados, de João Al-
bano Fernandes, por se tratar de 
uma composição que “valoriza as 
temáticas dominantes dos contos 
e, de modo particular, a busca de 
uma autonomia estética feita me-
diante recurso a um léxico e a uma 
dicção conscientes das possibili-
dades criativas da linguagem, seja 
na construção técnica dos textos, 
personagens e momentos ficcio-
nais, seja no poder da imaginação 
e do fluxo narrativo, com resultado 
num desenho relevante dos luga-
res de infortúnio ou potência de 
uma sociedade em sobressalto”. 
O prémio, no valor de mil euros, 
contou com o patrocínio da em-
presa Blueotter Circular.
Formado em Arquitetura pela 
Universidade de Coimbra, em 
2013, João Albano Vinhas Fer-
nandes trabalha na área desde 
então. Em 2019 ganhou o Prémio 
Jovens Criadores, na área de Li-
teratura com o conto A Minha Pri-
meira Corrida, tendo participado, 
com o mesmo conto, na IX Bienal 
de Jovens Criadores da Comuni-
dade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP), em Luanda.

As candidaturas submetidas para 
o efeito pela Câmara Municipal de 
Loures foram aceites pela Comis-
são Nacional da UNESCO. Com 
esta decisão, a Biblioteca Municipal 
Ary dos Santos, em Sacavém, e a 
Biblioteca Municipal José Sarama-
go, em Loures, tornaram-se, respe-
tivamente, a 45ª e a 46ª bibliotecas 
nacionais a integrar esta rede.
De acordo com a Comissão Nacio-
nal da UNESCO, com esta iniciativa 
pretende-se “encorajar as biblio-
tecas que se encontram abertas 
ao público a realizar atividades 
em domínios da UNESCO, como a 

promoção dos direitos humanos, 
da paz, da diversidade cultural e 
do diálogo intercultural, a prote-
ção do ambiente e a luta contra o 
analfabetismo, entre outros”. No 
caso de Loures, será dado espe-
cial enfoque à Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável.

O júri, constituído pelo clarinetista 
e maestro António Saiote, o com-
positor e pianista Carlos Azeve-
do, o clarinetista e professor Paulo 
Gaspar, o saxofonista e compositor 
Pedro Moreira e a chefe da Divisão 
de Cultura na Câmara Municipal de 
Loures, Patrícia Silva (em represen-
tação do presidente da Autarquia), 
decidiu, por unanimidade, a entrega 
do primeiro prémio a Miguel Reis, 
pseudónimo de César Cardoso. 
O primeiro lugar consiste num pré-
mio aquisitivo no valor de 1.500 eu-
ros, na edição e publicação da par-
titura com gravação, edição áudio, 

bem como publicação da obra em 
CD e em plataformas online. 
O Prémio Internacional de Compo-
sição para Clarinete e Big Band foi 
criado com o intuito de promover 
e incentivar a criação, assim como 
distinguir o desenvolvimento e a 
excelência na área da composição, 
premiando obras inéditas de au-
tores nacionais ou estrangeiros. A 
primeira edição teve como objetivos 
específicos a divulgação do clarine-
te e o desenvolvimento da escrita 
musical para a formação de Big 
Band, que inclua o clarinete como 
solista. 

CULTURA

Bibliotecas municipais 
de Loures integram rede 
da UNESCO
As bibliotecas municipais Ary dos Santos 
e José Saramago passaram a integrar a 
rede das bibliotecas associadas à Comissão 
Nacional da UNESCO.

MÚSICA

Prémio Internacional 
de Composição para 
Clarinete e Big 
Band atribuído 
à obra Groovid
A obra Groovid, de Miguel Reis, foi a vencedora 
da primeira edição do Prémio Internacional de 
Composição para Clarinete e Big Band.

Fernando Guimarães João Fernandes
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EXPOSIÇÃO | EXHIBITION

ENTRADA LIVRE | FREE ENTRY
Acesso condicionado de acordo com as medidas de 
segurança COVID-19

Conditioned access accordingly the COVID-19 safety 
measures

SUSPENSION OF 
DISBELIEF

IVO CANELAS 

October 24th » February 27th 
VIEIRA DA SILVA MUNICIPAL GALLERY  
Adão Barata Park | Loures

24 outubro 2020 » 27 fevereiro 2021
GALERIA MUNICIPAL VIEIRA DA SILVA  
Parque Adão Barata | Loures

Inauguração: 24 outubro > 19:00

Openning: October 24th > 7 p.m.

De terça-feira a sábado, 
das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00
Encerra domingos, segundas-feiras e feriados
Horário sujeito a alterações por motivos imprevistos 

From Tuesday to Saturday  
10 a.m. > 1 p.m. and 2 p.m. > 6 p.m.
Closed on sundays, mondays and holidays 
The schedule is subject to change due to unforeseen 
circumstances

Exposição
cruzeiros 
e pelourinhos
de Portugal
Miniaturas por
José da Silva Pedro

Casa-Museu José Pedro  
Sacavém

Agenda www.cm-loures.pt
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