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Intervenções nas
freguesias

Remoção do amianto
em todas as escolas
públicas de Loures

Centro de Recolha
de Loures já resgatou
400 animais este ano

Município promove
e apoia comércio
local

PELO CONCELHO

EDUCAÇÃO

AMBIENTE

ORÇAMENTO MUNICIPAL 2021

Investir
no apoio
às pessoas
A Câmara Municipal de Loures aprovou
o orçamento municipal para 2021, no valor
de cerca de 176,8 milhões de euros.
P08

ECONOMIA

Espaço
Presidente
Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

EDITORIAL

Valorizar a vida
das populações
Mantemos o combate à pandemia da COVID-19 no centro
da nossa atuação, em particular na ação coordenada com
as entidades da saúde e da segurança social, que mereceu
já uma menção honrosa no prémio de políticas públicas do
IPPS-ISCTE.
Preparámos o ano de 2021 com a consciência de que
é preciso continuar a reforçar as políticas municipais dos
últimos anos – forte investimento em equipamentos, apoio
reforçado às instituições sociais, bombeiros e coletividades,
prioridade à educação e ao ambiente –, mas ao mesmo
tempo responder à situação e crise que continuamos a viver.
Por isso, o orçamento aprovado em reunião de Câmara
para 2021, que será, ainda, submetido à aprovação da
Assembleia Municipal, redobra o apoio ao setor social
e incorpora novos apoios à economia local, mesmo sabendo
que, sem medidas mais eficazes a nível nacional, o contributo
das medidas locais é limitado.
O novo regulamento municipal de taxas assume particular
importância para o investimento económico e a economia
local e terá também, para além de outros benefícios,
um forte impacto na legalização das habitações em bairros
de génese ilegal.
Continuarão a ser executados os importantes investimentos
municipais já previstos e em curso. Fruto de uma gestão
financeira eficiente nos últimos anos, foi possível uma
redução substancial da dívida encontrada por este executivo
municipal, não só na dívida a fornecedores (hoje inexistente),
como na dívida bancária (reduzida em um terço).
Esta poupança dá-nos agora margem para reforçar
o investimento público municipal, em projetos de enorme
importância para o território e que de outra forma não
poderão concretizar-se com brevidade. Lamentavelmente,
alguns desses projetos, como a variante a Loures, foram
rejeitados, pela oposição, em reunião de Câmara, por mero
interesse partidário, no entendimento de que limitar a
atividade municipal lhe é favorável em termos eleitorais.
Em 2021, na educação, na saúde, no ambiente, na economia,
no apoio social, continuaremos a fazer progredir o nosso
concelho e a valorizar a vida das populações.
Boas festas e um bom ano de 2021!

COMBATE À COVID-19

Loures recebe
menção honrosa
A Câmara Municipal de Loures
recebeu uma menção honrosa do
Prémio IPPS – ISCTE Políticas Públicas relativa ao trabalho desenvolvido no combate à COVID-19,
em parceria com o ACES Loures
/Odivelas, o Setor Territorial Loures/Odivelas da Segurança Social e o Hospital Beatriz Ângelo.
A candidatura de Loures, intitulada “Partilha de informação e ação
conjunta no combate à pandemia
de COVID-19 no concelho de Loures, na fase da primavera/verão”,
havia sido escolhida como uma
das cinco finalistas na categoria
Administração Local, de entre um
total de 41 concorrentes.

COVID-19

Situação
epidemiológica
no concelho de
Loures
A Câmara Municipal de Loures
passou a disponibilizar, no seu sítio na internet, o mapa da situação epidemiológica no âmbito da
COVID-19 no concelho de Loures,

conforme os dados disponibilizados pelas autoridades de saúde
locais.
Consulte o mapa em cm-loures.pt.

4 DE OUTUBRO

Município
celebra
a Implantação
da República
A implantação da República foi
celebrada em Loures com um
conjunto de iniciativas abertas à
população.
Uma dessas iniciativas foi a já
tradicional romagem ao Cemitério Municipal de Loures, durante a
qual foi depositada uma coroa de
flores no Mausoléu da Junta Revolucionária, numa homenagem
aos cidadãos que, a 4 de outubro
de 1910, tomaram os Paços do
Concelho e içaram a bandeira da
República, proclamando-a.
Uma exposição, uma conferência, um concerto com a Banda
de Música da Força Área, dirigida
pelo major António Rosado, no
Pavilhão Paz e Amizade, e ainda
a pintura de um mural na Escola
Básica Luís Sttau Monteiro foram
outras das atividades que constaram do programa de comemorações.
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Apoio social
APOIO ÀS FAMÍLIAS

COVID-19

Município atribui apoio
financeiro às IPSS
e associações

Concelho de
Loures vai ter
duas novas
creches

A Câmara Municipal de Loures apoiou mais
IPSS e associações culturais, juvenis
e desportivas do concelho.

Já foram assinados os Contratos de
Comparticipação Financeira que vão
permitir a criação de duas novas creches no
concelho de Loures, ao abrigo do Programa
de Alargamento da Rede de Equipamentos
Sociais (PARES) 2.0.

Para as associações estão em causa dois tipos de comparticipações
financeiras: pelos valores despendidos em pagamentos de água,
eletricidade e gás, e pelos valores
gastos em pagamentos de rendas
de instalações que sirvam de sede.
Estas medidas de apoio financeiro
excecional às associações, no âmbito da pandemia de COVID-19, têm
previsto um valor máximo global
de 170 mil euros. A sua concessão
é considerada, pela Câmara Municipal de Loures, como “imperiosa e
urgente para a viabilidade e retoma
da atividade associativa das entidades”.
Já em relação às IPSS, o Município
de Loures atribuiu um apoio financeiro excecional, num montante superior a 100 mil euros. Esta proposta

abrange mais de meia centena de
entidades, cujas respostas sociais
têm como público-alvo a infância e
juventude, a população adulta e a
família e comunidade.

COESÃO SOCIAL

Nova unidade
residencial para
pessoas sem-abrigo
As duas candidaturas à segunda
geração do PARES agora viabilizadas vão permitir a disponibilização
de 158 novas vagas em creche no
concelho.
Um dos novos equipamentos vai
ser criado em Bucelas, numa antiga escola primária cedida pelo Município de Loures. Está em causa
um investimento de cerca de 900
mil euros, promovido pela Instituição de Apoio Social da Freguesia
de Bucelas, que se vai traduzir na
abertura de 84 vagas.
O segundo equipamento, que irá
ser construído num terreno municipal no Infantado, é da responsabilidade da Associação O Saltarico.
Nesta creche vai ser realizado um
investimento superior a um milhão

Mais 158 vagas

de euros, do qual resultará a disponibilização de 74 vagas.
Outras quatro candidaturas apresentadas por entidades do concelho de Loures ao PARES 2.0 encontram-se a aguardar aprovação. A
concretização desses investimentos permitirá a abertura de 168
novas vagas em creche, no Catujal (Associação Pomba da Paz), na
Bobadela (Centro Popular Infantil
Nascer do Sol), em Moscavide (Crevide) e na Apelação (Associação
para a Mudança e Representação
Transcultural).

O Município de Loures colocou em
funcionamento, no âmbito do trabalho
continuado que tem vindo a desenvolver junto
das pessoas em situação de sem-abrigo, uma
nova unidade residencial temporária.
Esta unidade, com capacidade para
oito pessoas, funciona num edifício municipal em São Sebastião de
Guerreiros, na freguesia de Loures.
Recorde-se que, em janeiro de 2019,
o Município tinha destinado a esta
mesma valência um primeiro apartamento, localizado em Santo António dos Cavaleiros.
Com a criação destas unidades, que
funcionam como espaços de transição, pretende-se apoiar as pessoas
realojadas a readquirir competências, com vista à sua autonomização
e equilíbrio social. No âmbito de um
protocolo de cooperação firmado

com a Câmara Municipal de Loures,
a Comunidade Vida e Paz é a entidade responsável pelo acompanhamento dos residentes.
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Pelo concelho
PRIOR VELHO

Antigo mercado
dá lugar a super-mercado e estacionamento
A Câmara Municipal de Loures aprovou o programa de concurso e o caderno de encargos que prevê a construção de uma superfície comercial e
de um parque de estacionamento
subterrâneo no local do antigo Mercado Municipal do Prior Velho.
Para o efeito, a Autarquia cede, em
direito de superfície e por um prazo
de 30 anos, uma parcela de terreno com cerca de 2400 m2, na Tapada do Marchante.
Neste local, onde até junho de
2011, funcionou o Mercado Municipal do Prior Velho, pretende-se
que venha a ser instalada uma
superfície comercial de média dimensão, apontada como uma necessidade pela população e pela
União das Freguesias de Sacavém
e Prior Velho.

SÃO JULIÃO DO TOJAL

Futura sede
do Moto Clube
do Tojal

STO. ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

Novo abrigo
para gatos

Foi instalado um novo abrigo para
gatos na praceta José Augusto
Gouveia, na União das Freguesias
de Santo António dos Cavaleiros
e Frielas, no âmbito do programa
Captura, Esterilização e Devolução
(CED). Uma parceria entre a Câmara
Municipal de Loures, que forneceu o
abrigo, e a Junta de Freguesia que
assegurou a sua instalação e o arranjo da área envolvente.
Em breve, será ainda instalado um
outro abrigo na mesma freguesia,
para dar resposta à colónia existente
no bairro da Carriscoop, em Frielas.
Atualmente, o programa CED em
Loures, designado por Aqui há gato!
abrange cerca de 300 colónias sinalizadas, das quais 172 possuem cuidadores identificados, contando-se
mais de 2 800 animais recenseados
e quase mil já esterilizados. A instalação de abrigos 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

Já está em curso a obra da futura sede do Moto Clube do Tojal “Os
Baldas”, em São Julião do Tojal.
O edifício está a ser construído num
terreno com cerca de 170 m2 , cedido pelo Município de Loures por um
período de 75 anos, localizado junto
ao rinque no Bairro do Tazim.
O projeto contempla um espaço
amplo, uma área reservada para a
direção, churrasqueira e sanitários,
que servirão também os utilizadores do rinque.

Residência sénior
vai acolher 59
idosos
Vai nascer uma nova estrutura residencial para idosos – Casa das
Oliveiras – no Bairro da Castelhana, em São João da Talha. Um
projeto da Comissão Unitária de
Reformados Pensionistas e Idosos
(CURPI) local, que será implantado
num terreno cedido pela Câmara
Municipal.

SANTA IRIA DE AZÓIA

Nova Unidade
de Saúde abre
no final de
2021

A estrutura residencial para idosos
vai permitir acolher 59 idosos em
regime de lar, 30 utentes no Centro
de Dia e prestará ainda apoio domiciliário a 41 utentes. Tudo inserido
num edifício com quatro pisos que
será construído num terreno com
mais de três mil m².
O projeto terá um custo total superior a três milhões de euros e será
alvo de candidatura ao programa
PARES III, com o objetivo de obter
uma comparticipação financeira de
75% do valor da construção e equipamento.

LOURES

Requalificação
de prédios
municipais
em São Sebastião
de Guerreiros

Já estão a decorrer as
obras da futura Unidade
de Saúde de Santa Iria de
Azóia.
Um equipamento que
servirá 21 mil utentes e
tem abertura prevista
para o final do próximo
ano. Por ocasião de uma
visita ao local, o presidente
da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares,
destacou que esta obra
apenas avança “pela
persistência da população”
e “pela pressão do
Município sobre o Ministério
da Saúde”.
“O Município assumiu a
obra, cedeu o terreno, e
entrou com cerca de um
milhão de euros”, para a
concretização da obra no
valor total de dois milhões
e oitocentos mil euros,
afirmou o presidente.
A Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo financia também
com um milhão de euros e
os restantes 800 mil euros
são provenientes de fundos
comunitários.

A Câmara de Loures está a promover a reparação e beneficiação de
um conjunto de edifícios municipais
em São Sebastião de Guerreiros,
na freguesia de Loures, num investimento superior a 450 mil euros.
“É mais uma obra em bairros municipais, como temos vindo a fazer
ao longo dos últimos anos”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Bernardino Soares, numa
visita ao local, referindo-se às intervenções já concluídas na Quinta da
Fonte (Apelação) e na Quinta das
Sapateiras (Loures). “São grandes
intervenções em bairros que, há pelo
menos 20 anos, não tinham qualquer tipo de manutenção”, acrescentou, sublinhando a importância desta iniciativa para todas as famílias
que neles residem.
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A atividade municipal nas freguesias do concelho
dá nota da diversidade do território.

CAMARATE

SÃO JOÃO DA TALHA

Bairro da
Bogalheira
com alvará
de loteamento

Alvará de
loteamento
para Bairro
da Fraternidade

Já foi aprovado o alvará de licença
de loteamento do Bairro da Bogalheira, em Camarate, com uma área
de 2,8 hectares, composta por 60
lotes e 93 fogos. De acordo com informação do vereador Tiago Matias,
responsável pelo Planeamento e
Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Loures, esta aprovação vai
colocar “em fase final de conclusão”
a legalização daquela Área Urbana
de Génese Ilegal.

Foi aprovado o alvará de loteamento da Célula 4 do Bairro da
Fraternidade, em São João da Talha. Mais uma etapa para a legalização desta Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI), através a emissão
do alvará de loteamento, que vai
permitir o licenciamento de mais
121 fogos no Bairro da Fraternidade e dar continuidade ao trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido
pela Autarquia nesta área.

CAMARATE

Câmara toma posse de
parque de contentores
Falta de licença de utilização levou
à ação de tomada de posse administrativa
do local, acompanhada por agentes
da Polícia Municipal.
A Câmara Municipal de Loures já
tomou posse administrativa do
parque de contentores existente na
Quinta do Gradil, em Camarate, colocando assim um ponto final num
processo que já, em 2017, tinha determinado a cessação da atividade
por falta de licença de utilização.

A ação foi acompanhada pela Polícia Municipal, e permitiu apenas a
entrada de camiões para proceder
à retirada de contentores deste
parque, que tem uma área de cerca de 25 mil metros quadrados e é
operado pela empresa Repnunmar
– Logística e Trânsitos.

SANTA IRIA DE AZÓIA

Obras coercivas
na Urbanização
do Adeião

LOURES

Legalização
e reconversão
de bairros
O Alvará de loteamento da AUGI
Serra Chã foi aprovado. A proposta
apreciada na reunião camarária do
dia 4 de novembro contempla ainda
a aprovação do projeto de reconversão e dos projetos de infraestruturas,
bem como das taxas urbanísticas.
Foram ainda aprovados os projetos
de reconversão de mais dois bairros
na freguesia de Loures, o que permitirá dar continuidade ao trabalho de
legalização nestas Áreas Urbanas
de Génese Ilegal (AUGI). Para o Bairro Novo do Cerieiro/Penedo foi aprovado o projeto de reconversão, as
condições de apresentação dos projetos de infraestruturas urbanísticas
e de execução das respetivas obras.
No que diz respeito ao Bairro Novo
de Palhais, a aprovação incluiu o
projeto de reconversão, as condições
do licenciamento e alguns projetos
de infraestruturas, numa área superior a 16 hectares.

Já teve início a execução coerciva de obras na Urbanização do
Adeião, em Santa Iria de Azóia. Um
encargo superior a 325 mil euros,
que contempla projeto, empreitada e fiscalização, prevendo-se a
sua conclusão no prazo de 90 dias.
A obra foi consignada à empresa
Decoverdi – Plantas e Jardins S.A.,
depois de a Autarquia determinar a execução coerciva da obra,
substituindo-se ao promotor Santos Ferreira e Silva, S.A. nas suas
obrigações, de forma a finalizar os
arranjos exteriores na urbanização.
Serão criados espaços verdes em
toda a envolvência do loteamento,
feitos arranjos no interior do quarteirão dos edifícios, nos passeios e
no asfalto das ruas, implementada
a sinalização viária e ainda construído um parque infantil.

Não
facilite

Cuide de si
Cuide dos outros

Use
máscara

Mantenha
o distanciamento

Lave as mãos
frequentemente
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Educação
MÚSICA

ESCOLAS

“A Câmara tem sido
a nossa bengala para
não cairmos”

Susana Carvalho, representante da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola da Fonte Santa, em Loures, fala, nesta entrevista, das
dificuldades sentidas neste novo ano letivo e do esforço feito diariamente
para garantir a segurança das crianças e a confiança dos seus pais.
Como é que está a correr este ano
letivo, tão atípico?
Neste momento está mais estável.
Custa-nos mais o que não podemos fazer. É óbvio que houve muitas
mudanças e toda uma adaptação a
espaços novos. Depois, tudo o que
são dinâmicas de grupo tiveram de
ser adaptadas, porque não podem
ser em grupos grandes. Tivemos de
nos reinventar, para fazer o que é
possível, sempre tendo em conta o
distanciamento. Se não fosse assim,
não faria sentido estarmos cá e os
pais precisam, todos precisamos,
de regressar à normalidade que é
possível. E temos mesmo de ajudar
os pais, para voltarem aos seus empregos e possam confiar que estamos aqui a fazer o possível para que
estas crianças estejam seguras.

para onde é que levam as crianças quando saem daqui todos os
dias e aos fins de semana, porque
aqui dentro temos a consciência
tranquila com tudo o que fazemos: cumprimos as regras de higienização, as regras dos espaços,
não furamos as bolhas. A nossa
maior preocupação é quando estas crianças saem daqui, porque
sabemos que continua a haver
festas de aniversário, festas familiares… Mas temos de viver um
dia de cada vez. Temos o hábito de
fazer um briefing à segunda-feira,
com todos os recursos humanos, e
dizemos: a semana passada correu bem, não tivemos ninguém em
casa, não fechámos, vamos trabalhar mais uma semana. É semana
a semana, passo a passo.

Como dizia, agora já conseguiram
alguma estabilidade.
Exatamente. Acabamos já por ter
rotinas. Fomos criando algumas
estratégias para trabalhar, porque
desde as 7h30 até às 19h30 estamos cá sempre a prestar serviço.
Temos muitas parcerias com a Câmara Municipal e a maior parte do
serviço que fazemos, mais de 50%,
é com a Câmara e não com os pais,
porque tivemos uma quebra abrupta de inscrições. Isto porque alguns
pais não têm trabalho, outros estão
em teletrabalho e só com o ATL (Atividades de Tempos Livres) e com o
prolongamento de horário de Jardim de Infância não conseguiríamos
manter os recursos humanos que
tínhamos.
Globalmente, existe um sentimento
de segurança na escola ou há alguma intranquilidade?
A nossa intranquilidade vem do
que os pais fazem em casa ou de

Susana Carvalho
Representante da Ass. de Pais
e Encarregados de Educação da Escola
da Fonte Santa, Loures

Qual é que tem sido o contributo da
Câmara Municipal para atenuar as
dificuldades?
A Câmara tem sido essencial, mantendo todos os serviços que tinha
connosco, por forma a não perdermos
recursos humanos, não termos de enviar pessoas para casa. Além disso,
tem-nos apoiado com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) para
as funcionárias da associação e para
os professores das AEC (Atividades de
Enriquecimento Curricular), com tudo
o que é material de limpeza e higienização. Também recebemos um apoio
para o ATL, um apoio extraordinário
que a Câmara deu em maio ou junho.
A Câmara tem sido a nossa bengala
para não cairmos. E, óbvio, os pais,
que continuam a confiar em nós. Nós
trabalhamos todos os dias é para eles.

Projeto
Bebéthoven
nas IPSS
A Câmara Municipal de
Loures está a dinamizar
o projeto Bebéthoven nas
instituições particulares de
solidariedade social (IPSS)
do concelho, com valência
de creche, em parceria com
o Conservatório d’Artes de
Loures (CAL).

O projeto abrange 54 salas
de valência de creche, de
um total de 13 IPSS, envolve
cerca de 500 crianças, e
será desenvolvido de acordo
com os princípios e objetivos
programáticos definidos
para os diferentes níveis
de aprendizagem, na área
da expressão musical, com
o suporte organizativo,
pedagógico e logístico.
A iniciativa destina-se a crianças até aos três anos de idade
e baseia-se na teoria de aprendizagem musical de Edwin
Gordon, que tem os seguintes
objetivos: fomentar o desenvolvimento da comunicação não-verbal na aula de música para
favorecer a disciplina e a concentração; trabalhar atividades
dinâmicas em grupo; analisar
e apreciar a atividade musical
como um feito estético, artístico e social; reagir à música com
diferentes ações motoras, imitando o adulto ou descobrindo
movimentos próprios; realizar
ações diversas de interação
com o adulto, de acordo com as
práticas transmitidas por tradição oral; e desenvolver o gosto
pela música.
A parceria com o Conservatório
d’Artes de Loures começou no
ano letivo de 2015/2016, com
a implementação dos projetos
Músicos de Palmo e Meio (pré-escolar) e Musicarte (Centros
de Apoio à Aprendizagem) nas
escolas da rede pública do concelho e na CREACIL.
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Promover a garantia do acesso a educação
de qualidade a toda a população.
PARQUE ESCOLAR

RECURSOS HUMANOS

A Câmara Municipal de Loures vai retirar
as coberturas de fibrocimento de todas
as escolas da rede pública em que foi
detetada a sua presença, num investimento
a concluir no decurso do próximo ano.

A Câmara Municipal de Loures continua
a admitir mais trabalhadores para as escolas
do concelho, reforçando assim as equipas de
trabalho existentes em cada agrupamento.

Escolas de Loures Admissão de
livres de amianto trabalhadores
em 2021
para as escolas

Esta operação abrange um total
de 21 estabelecimentos de ensino
e tem um custo superior a 3,9 milhões de euros, que será financiado por fundos comunitários e pela
Autarquia.
A adjudicação das empreitadas
de substituição das coberturas em
17 dessas escolas, de vários graus
de ensino e dispersas por todo o
concelho, foi aprovada em reunião
camarária, no final de outubro.  
O prazo de execução dessas empreitadas é de 270 dias, sendo
que a sua realização só poderá ocorrer, dada a sua natureza,
“em períodos de pausa e/ou in-

terrupção escolar”, conforme se
refere na documentação anexa à
proposta aprovada. O início dos
trabalhos no terreno está condicionado à emissão de visto do Tribunal de Contas.  
A operação de retirada de amianto vai também ser concretizada
noutras quatro escolas do concelho – em Camarate, Loures,
Portela e Unhos –, para as quais
existiam já procedimentos autónomos de contratação a decorrer.
Isto significa que, no próximo ano,
o concelho de Loures deixará de
ter escolas da rede pública com
coberturas de fibrocimento.

Escolas
intervencionadas

› Escola Básica de São João

› Escola Secundária do Arco Iris,
Portela

da Talha
› Escola Secundária de São
João da Talha

› Escola Secundária de Sacavém

› Escola Básica da Bobadela

› Escola Básica Bartolomeu Dias,

› Escola Básica nº 5 de Camarate

Sacavém
› Escola Básica Gaspar Correia,
Portela
› Escola Básica de Apelação
› Escola Secundária de Camarate
› Escola Básica de Camarate
› Escola Básica do Catujal
› Escola Básica Maria Veleda,
Santo António dos Cavaleiros
› Escola Básica Luís de Sttau
Monteiro, Loures
› Escola Secundária José
Cardoso Pires, Santo António
dos Cavaleiros
› Escola Secundária José Afonso,
Loures
› Jardim de Infância da Manjoeira
› Escola Básica de Bucelas

› Escola Básica nº 2 de Loures
› Escola Básica da Portela
› Escola Básica nº 3 de Unhos

Sendo os rácios legalmente estipulados insuficientes para dar
resposta às reais necessidades
das unidades educativas, ainda
mais numa altura em que as dinâmicas escolares estão em constante alteração devido à pandemia, o Município de Loures decidiu
continuar com a admissão de mais
assistentes operacionais.
As admissões de novos trabalhadores, é efetuada com recurso à
bolsa de reserva de recrutamento
de Assistentes Operacionais e tem
como objetivo reforçar as equipas
de trabalho existentes, mas tam-

bém contribuir para a estabilidade
da rede escolar concelhia, muito
marcada pelo absentismo prolongado, aposentações e saída de
trabalhadores por procedimentos
concursais, que colocam em causa o eficiente funcionamento dos
serviços e valências.
Até ao momento, neste ano letivo
de 2020/2021 a Câmara Municipal já contratou 82 trabalhadores
para as escolas.

Reforço de assistentes
operacionais
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Orçamento Municipal 2021
EM REUNIÃO DE CÂMARA

Orçamento
municipal
aprovado
01

02

A Câmara Municipal de Loures aprovou
o orçamento municipal para 2021, no valor
de cerca de 176,8 milhões de euros.
Este orçamento contempla “um
conjunto de importantes investimentos” em áreas como educação,
saúde, ambiente, vias rodoviárias e
infraestruturas de saneamento.
Entre os investimentos previstos
encontram-se os seguintes: escolas básicas da Flamenga, nº 3 de
Sacavém, nº 3 de Unhos, pavilhão
da Escola João Villaret, remoção
das coberturas de fibrocimento das
escolas; centro de saúde de Santa
Iria de Azóia; parques do Infantado,
Catujal e Quinta de Santa Teresa;
rotunda de A-das-Lebres; caneiro
de Sacavém.
Investimentos em curso
Na sua intervenção no decorrer da
aprovação do documento em sede
de reunião de câmara, a 2 de dezembro, o presidente da Autarquia

notou que esses “importantes investimentos” estão já em curso, foram,
entretanto, adjudicados ou estão em
condições de serem lançados, atribuindo a demora na concretização
de alguns deles a atrasos na obtenção dos vistos do Tribunal de Contas
e a situações de litigância judicial.
Apoios sociais e à economia local
Relativamente às apostas da Câmara de Loures, Bernardino Soares
destacou aspetos como o apoio à
economia local, às instituições sociais, às coletividades e aos bombeiros, deixando a garantia de que
estas “prioridades” não serão abandonadas, apesar da “incerteza” criada pela pandemia de COVID-19 nas
contas municipais. Entre os “projetos
de grande envergadura” a colocar
em marcha no próximo ano, através

03

da elaboração de projetos de arquitetura, estão também as obras nos
edifícios municipais nas Sapateiras,
a construção do centro cultural e o
investimento nas duas linhas de metro que está previsto virem a servir o
concelho, entre outros. O Orçamento de 2021 e as Opções do Plano
2021-2025 foram aprovados como
voto favorável da CDU, a abstenção
do PS e o voto contra do PSD, e serão ainda submetidos à apreciação
da Assembleia Municipal de Loures.

01
Pavilhão da Escola
João Villaret
02
Escola Básica nº3
de Sacavém
03
Escola Básica
da Flamenga
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Orçamento contempla investimentos em áreas como educação,
saúde, ambiente, vias rodoviárias e infraestruturas de saneamento.
APOIO ÀS FAMÍLIAS

IMI diminui
pelo oitavo ano
consecutivo
A Câmara Municipal
de Loures aprovou
a proposta de
redução do Imposto
Municipal sobre
Imóveis (IMI) para
2021, fixando a taxa
geral nos 0,370%.
A proposta segue
agora para
deliberação da
Assembleia Municipal.

Segundo a proposta aprovada, o
IMI dos prédios urbanos será de
0,370% no próximo ano, um valor
que representa um decréscimo face
a 2020, ano em que a taxa em vigor foi de 0,374%. O presidente da
Autarquia, Bernardino Soares, destacou a importância desta decisão,
frisando que ela vem “consolidar um
caminho de baixa que vem desde
2014”.
Quanto aos prédios localizados
nas Áreas de Reabilitação Urbana,
a taxa de IMI terá uma minoração
de 20%. Uma redução percentual
idêntica será aplicada aos bombeiros voluntários, até um limite
máximo de 70 euros, nos termos
do Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos

Bombeiros Voluntários do Concelho
de Loures.
Finalmente, a deliberação discutida
prevê, à semelhança do que aconteceu em anos anteriores, reduções de
IMI consoante o número de dependentes que compõem o agregado
familiar: 20 euros para famílias com
um dependente, 40 euros com dois
dependentes e 70 euros com três ou
mais dependentes.
Na reunião camarária de dia 2 de
dezembro, foi também aprovada a
isenção de Derrama para todos os
sujeitos passivos com um volume
de negócios que não ultrapasse os
150 mil euros, no ano anterior. Para
as restantes situações, foi fixada
uma derrama de 1,5% sobre o lucro
tributável e não isento de Imposto

sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas.
Bernardino Soares classificou a isenção de Derrama acima mencionada
como “particularmente importante
neste ano”, devido às dificuldades
criadas no tecido empresarial pela
pandemia de COVID-19.
De acordo com o autarca, haverá
cerca de 1280 empresas que poderão beneficiar desta medida, de
entre um universo de 3200, o que
demonstra como a proposta agora
aprovada “tem um efeito concreto na
estrutura empresarial do concelho”.
Quanto ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS),
a deliberação hoje aprovada contempla uma participação, para o
Município de Loures, de 5%.

0,40%

0,395%

0,389%

0,387%

0,38%

0,377%

0,374%

0,370%

Redução
da taxa urbana de IMI

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Orçamento Municipal 2021
FINANCIAMENTO

APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

Na reunião da Câmara Municipal foi aprovada
a contração de empréstimos, destinados
a obras nas escolas e na frente ribeirinha,
e vetados outros destinados a intervenções
no espaço público e rodovias municipais.

A Câmara de Loures aprovou alterações ao
Regulamento de Taxas do Município, medida
que constitui um estímulo à retoma económica.

Novos
investimentos

Obras nas escolas aprovadas
As propostas aprovadas na reunião camarária de dia 2 de dezembro, com o voto favorável da
CDU e a abstenção do PS e do
PSD, vão agora ser submetidas à
apreciação da Assembleia Municipal de Loures. As obras previstas
dizem respeito ao alargamento e
à requalificação geral do edifício e
do logradouro da Escola Básica do
Infantado, com um orçamento de
cerca de quatro milhões de euros,
e também à construção das novas
instalações da Escola Básica nº5
de Camarate, empreitada com um
custo previsto de 2,5 milhões de
euros.
Na mesma reunião, foi rejeitado,
com o voto favorável da CDU e
os votos contra do PS e do PSD,
a contração de outros dois empréstimos. Um deles, no montante
máximo de 3,1 milhões de euros,
visava a concretização de um conjunto de obras no espaço público.
Entre as obras em causa estão
investimentos na Quinta do Mocho, Quinta da Areeira, Bairro da
Fraternidade, São Sebastião de
Guerreiros e em Sacavém.
Estrada variante a Loures
foi chumbada
O segundo empréstimo rejeitado,
no valor máximo de 3,45 milhões
de euros, destinava-se à construção da Variante a Loures. O presidente da Autarquia afirmou que
esta obra “tem uma importância
muito grande para o desenvolvimento da zona Loures Nascente”, não só por representar uma
alternativa rodoviária à Estrada
Nacional 8, mas também pelo seu
contributo para potenciar o desenvolvimento” daquela área do
concelho.
Na discussão deste conjunto de
empréstimos, o presidente da Câmara Municipal de Loures explicou

Redução dos
valores das taxas
municipais

estarem em causa “investimentos
essenciais para a população, que
não deviam ser adiados. Bernardino Soares frisou ainda que a Autarquia tem neste momento “uma
situação amplamente confortável
para a contratação de empréstimos” e que as taxas de juros atuais
são “favoráveis”.
Frente ribeirinha
A Câmara Municipal de Loures
aprovou a autorização prévia para
a contratação de um empréstimo
destinado à criação de uma pista
ciclável e pedonal na frente ribeirinha do concelho, entre Santa Iria
de Azóia, São João da Talha e Bobadela.
Esta decisão será ainda submetida
à apreciação da Assembleia Municipal de Loures, estando em causa
um empréstimo de médio e longo
prazo, com um montante máximo
de 4,927 milhões de euros.
A esse montante acresce um financiamento comunitário, já aprovado,
no valor de 1,845 milhões de euros.
Na discussão da proposta em reunião camarária, o vereador do Urbanismo e das Obras Municipais
sublinhou a importância desta
obra, que irá unir Loures a Lisboa e
a Vila Franca de Xira e que representará um importante contributo
para as Jornadas Mundiais da Juventude, a realizar em 2023.
“Será um passadiço que se transformará num verdadeiro parque no sapal do Tejo”, disse ainda
o vereador Tiago Matias, frisando
o contributo que esta intervenção terá para aproximar os habitantes da zona oriental de Loures
do rio.
A proposta de contratação do empréstimo foi aprovada em reunião
de câmara, do dia 9 de dezembro,
com o voto favorável da CDU, a
abstenção do PSD e o voto contra
do PS.

Moscavide

Esta proposta foi aprovada com
o voto favorável da CDU e a abstenção do PS e do PSD, na reunião
camarária do dia 2 de dezembro.
Na ocasião, Bernardino Soares
explicou que foram atualizados
alguns dos valores no regulamento. De entre as alterações ao regulamento, o autarca destacou
a possibilidade de isenção das
operações incluídas na Estratégia
Local de Habitação, a redução de
80% das taxas na reabilitação de
edifícios nas Áreas de Reabilitação Urbana e a isenção de várias
operações (nomeadamente ao
nível dos quiosques e da ocupação do espaço público) nas áreas
do concelho que foram alvo de
reabilitação urbana. Além disso,
o documento votado prevê uma
isenção das taxas de ocupação do
espaço público nos casos de obras
de conservação de edifícios, medida que, como frisou Bernardino
Soares, pretende incentivar a realização destas obras. Quanto às
Áreas Urbanas de Génese Ilegal,
prevê-se uma redução em 50%

das taxas de legalização nos casos em que os alvarás tenham sido
emitidos há menos de três anos e
uma diminuição de 25% nos valores referentes à legalização das
habitações próprias permanentes,
durante o período de dois anos
após a aprovação do regulamento.
Reduzidas as compensações por
áreas de cedência
O presidente da Câmara de Loures destacou a importância de
uma outra medida: a redução das
compensações por área de cedência, nos casos de grandes investimentos económicos.
O autarca sublinhou ainda mais
algumas alterações, como a retirada ou diminuição de várias taxas sobre atos administrativos e,
na área do urbanismo, a redução
das taxas relativas aos pedidos de
informação prévia.   
Esta proposta de alteração do Regulamento de Taxas do Município
foi sujeita a consulta pública e será
ainda objeto de apreciação pela
Assembleia Municipal de Loures.
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As Grandes Opções do Plano para 2021
ultrapassam o valor de 128 milhões de euros

Destaques
da atividade
2021

Projetos
para as linhas de Metro
até Loures e Sacavém

Comparticipação
para passes
sociais

Rotunda
de A-das-Lebres

Centro de Saúde
de Santa Iria
de Azóia

Centro de Saúde
do Catujal

Apoios sociais
e à retoma
da economia

Parques urbanos
do Infantado,
Catujal e Quinta
de Santa Teresa

Pavilhão
da Escola João Villaret,
Infantado

Escola
Básica nº 3
de Sacavém

Escola
Básica nº 3
de Unhos

Escola Básica
da Flamenga

Novas instalações
da Escola Básica nº 5
de Camarate

Remoção
das coberturas
de fibrocimento
das escolas

Requalificação
geral do edifício
e do logradouro
da Escola Básica
do Infantado
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Ambiente
BEM-ESTAR ANIMAL

Centro de
Recolha já
resgatou 400
animais este ano
O número de cães e gatos resgatados,
este ano, pelo Centro de Recolha de Animais
de Loures (CROAL) já atingiu a marca das
quatro centenas, representando um
crescimento de mais de 16% relativamente
a todo o ano de 2019.

RESÍDUOS

Loures lança projeto de
compostagem doméstica
Em Loures, compostar é outra forma de
reciclar é o nome do projeto de compostagem
doméstica lançado pela Câmara Municipal
de Loures.
Promovido pela Câmara de Loures, em parceria com a Valorsul e
os Serviços Intermunicipalizados
de Águas e Resíduos de Loures e
Odivelas (SIMAR), o projeto visa
incentivar a prática da compostagem doméstica, através do
enriquecimento do solo e da valorização dos resíduos orgânicos,
reduzindo a quantidade de resíduos urbanos biodegradáveis
que são depositados nos aterros
ou incinerados, contribuindo assim para um melhor ambiente.
Os munícipes interessados neste
projeto poderão receber, de forma gratuita, um compostor para
utilizar na sua habitação, um guia
prático de compostagem, equipamentos, produtos hortícolas,
bem como formação e acompanhamento personalizado. Para
tal, deverão dispor de um espaço

verde (quintal, jardim ou logradouro) e ter disponibilidade para
participar numa ação de formação sobre a temática da compostagem.   

MOBILIDADE

Mais animais resgatados

Até meados de outubro, o CROAL
resgatou 258 cães e 142 gatos.
A maioria dos casos diz respeito
a animais errantes e abandonados, verificando-se também situações resultantes de operações
de resgate ligadas a casos de insalubridade ou de más condições.
Os números agora divulgados
incluem ainda animais perdidos,
muitos dos quais acabam por ser
restituídos aos seus tutores.
Para o incremento do número de
animais resgatados foram determinantes o aumento da capacidade de alojamento no CROAL
e o crescimento da taxa de adoção que se tem vindo a verificar.
De destacar, também, a maior
prontidão nas ações efetuadas

pelo serviço de piquete, em situações de animais sinistrados na
via pública e de gatos doentes ou
debilitados, sendo estes últimos
restituídos às suas colónias após o
devido tratamento médico-veterinário.
Recorde-se que a Câmara Municipal de Loures promoveu, este ano,
uma campanha de sensibilização
da população contra o abandono
de animais de estimação, subordinada ao tema Há sempre opção.
Abandono não é solução. Além
disso, a Autarquia criou novos mecanismos de apoio a tutores em
situação económica mais fragilizada, mediante protocolos firmados
com associações de defesa e promoção do bem-estar animal.

Mais nove postos
de carregamento de
veículos elétricos
Loures foi selecionado pela Mobi.E e pelo
Governo como um dos concelhos com maior
potencial para receber novos postos de
carregamento de veículos elétricos.
A Autarquia já aprovou o protocolo de parceria que prevê a instalação e exploração desse hub de
carregamento de veículos elétricos e deverá agora disponibilizar
18 lugares de estacionamento à
superfície para serem afetos ao
hub.
Nesse local será instalado um posto de carregamento ultrarrápido
(150 KW), três rápidos (50 KW) e
cinco normais (22 KW). Uma medida integrada no Programa de
Estabilização Económica e Social,
que prevê o reforço da Rede Pú-

blica de Mobilidade Elétrica Nacional. A Mobi.E suportará os custos
com a instalação do hub de carregamento, que ascende os 300
mil euros, procedendo, depois, ao
lançamento de um concurso público com vista à concessão da exploração, operação e manutenção
do hub, pelo prazo de dez anos.
Recorde-se que o Município de
Loures foi um dos pioneiros na
mobilidade elétrica em Portugal,
tendo, desde 2010, instalados 30
postos de carregamento de veículos elétricos.
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Melhorar ambiente,
defender os recursos naturais do concelho.
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Parque Adão
Barata candidato
a “laboratório
vivo de descarbonização”
O Município de Loures formalizou
a candidatura do Parque Adão Barata
a um projeto piloto de “laboratório vivo
de descarbonização e mitigação das
alterações climáticas”, no âmbito das linhas
de cofinanciamento da EEA Grants.  

SENSIBILIZAÇÃO

Atividades de
educação ambiental
para as escolas
Dinâmicas com sustentabilidade é o tema
das atividades de educação e sensibilização
ambiental dirigidas às escolas.
A apresentação à comunidade escolar das iniciativas programadas
realizou-se no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, em
Loures, numa sessão que contou
com a presença do vice-presidente da Autarquia, Paulo Piteira.
Este ano letivo, face à situação
sanitária, estão a ser dinamizadas ecoaulas presenciais (nas escolas ou no Centro de Educação
Ambiental) e ecoaulas online, algumas das quais em tempo real
e outras através do visionamento
de vídeos pré-gravados. A essas

sessões, dirigidas a turmas de vários graus de ensino, juntam-se
os ecodias comemorativos, que
vão assinalar datas como o Dia
Mundial da Água.  
Outra novidade deste ano escolar
é o facto de ter sido criada uma
nova plataforma – disponível no
endereço https://cea.cm-loures.
pt/ ou através do sítio da Câmara
de Loures, no menu Serviços Online – na qual as escolas poderão
consultar a agenda de atividades
e inscrever-se nas da sua preferência.

TERRITÓRIO

Protocolo de cooperação
para gestão do Parque
da Várzea
A candidatura foi desenhada em
consórcio com a AID Global, enquanto promotor, e com o Instituto Superior Técnico, Innovation
Point, DST Solar e BIM+ como
parceiros, e visa promover projetos de soluções tecnológicas inovadoras que contribuam para a
mitigação das alterações climáticas através da descarbonização.
Os projetos abrangidos por esta
linha poderão ter um cofinanciamento de até um milhão de euros

Parque Adão Barata

e pretende-se que contribuam
para aumentar a resiliência às
alterações climáticas, nomeadamente através de medidas locais
concretas de adaptação e mitigação das alterações climáticas, e
de soluções tecnológicas de baixo
carbono em cidades, enquadradas social, económica e territorialmente no espaço de atuação.

Protocolo assinado com a Direção-Geral
da Agricultura, a Agência Portuguesa
do Ambiente e a Associação de Beneficiários
de Loures.
O protocolo assinado entre a Câmara e estas entidades define
as condições para a gestão de linhas de água e respetivos diques
marginais, ficando o Município
responsável por assumir a limpeza e manutenção do espaço,
controlando o desenvolvimento
da vegetação.
O Parque da Várzea e Costeiras

de Loures abarca as freguesias
de Frielas, Loures, Santo Antão do Tojal, São Julião do Tojal,
Unhos, Bobadela e São João da
Talha e pretende compatibilizar
as funções de produção agrícola
com as de conservação da natureza, de regulação ambiental,
biodiversidade, bem como de recreio e lazer da população.
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Economia
SUSTENTABILIDADE

Cabazes
PROVE
incentivam
produção
local
Aproximar os produtores locais dos consumidores, bem como dar
apoio à economia local e ao desenvolvimento sustentável no território
de Loures são alguns dos objetivos dos Cabazes PROVE.
Saiba como encomendar.
O projeto PROVE – promover e
vender é uma metodologia que
pretende contribuir para o escoamento de produtos locais, promovendo as relações de proximidade
entre quem produz e quem consome, estabelecendo circuitos curtos
de comercialização entre pequenos produtores agrícolas e consumidores, sem intermediários.
Este projeto foi concebido com o
apoio da Iniciativa Comunitária
Equal, que deu início ao processo
de comercialização em 2006, primeiro nos concelhos de Palmela
e Sesimbra, tendo sido posteriormente disseminado de norte a sul
de Portugal através de grupos de
ação local, produtores, consumidores, autarquias, organizações de
agricultores e diversos parceiros
locais.
Os cabazes PROVE são preparados para o consumidor urbano,
especificamente famílias, que fazem uma refeição por dia em casa.
São compostos por diversos hortícolas e fruta da época (uma base

de sopa, outra de saladas, fruta e
plantas aromáticas) e comercializados sob a forma de um cabaz
que pode ir dos 5 aos 7 quilos, com
um custo entre 11 e 15 euros.
Os interessados na aquisição destes cabazes têm apenas de se registar no sítio do PROVE – www.

prove.com.pt – e preencher as fichas de cliente e de encomenda,
onde devem assinalar os produtos
(no máximo cinco) que nunca desejam receber e escolher o local de
entrega do cabaz. A adesão é simples, sendo apenas sujeita a confirmação.

Contactos
Geral
Email:
prove@prove.com.pt
Telefone:
212 337 930
Loures - Hortinhas de Lousa
Email:
encomendas.loures@prove.
com.pt
Telemóvel:
917177929 (Carlos Oliveira)
Loures 100% BIO
Castelo Pirescouxe
Email:
encomendas.bio.
castelopirescouxe@prove.
com.pt
Telemóvel:
914 036 497 (Isabel Silva)
Loures 100% BIO
IKEA Loures
Email:
encomendas.bio.ikea.loures
@prove.com.pt
Telemóvel:
966 070 177
(Verónica Paixão)
Loures 100% BIO
Conventinho
Email:
encomendas.bio.
conventinho@prove.com.pt
Telemóvel:
962 920 520
(Carlos Piedade)
Loures 100% BIO
LoureSacavém
Email:
encomendas.bio.
louresacavem@prove.com.pt
Telemóvel:
936 266 055
(Firmino Jesus)
Loures 100% BIO
Mercado Municipal
Email:
encomendas.bio.
mercadomunicipal@prove.
com.pt
Telemóvel:
914 036 497 (Isabel Silva)
ou 936 266 055
(Firmino Jesus)
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Município aposta em medidas concretas de apoio,
promovendo a recuperação económica
RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA

Município
promove e apoia
comércio local
A Câmara Municipal de Loures lançou uma
campanha de promoção do comércio local.
Através de outdoors e outros meios
publicitários, bem como nos meios
digitais, a Autarquia está a procurar dinamizar as compras no
comércio local, um setor de atividade fortemente afetado nos últimos meses pela pandemia.
O Natal nas Montras
Simultaneamente, a Câmara Municipal promove o concurso de
montras O Natal nas Montras,
destinado a todos os agentes económicos de Loures, Camarate e
Sacavém que possuam estabelecimentos comerciais em atividade,
com montras visíveis ao público,
devidamente licenciados para a
utilização, independentemente do
seu ramo de atividade.
O objetivo de incentivar e perpetuar a tradição popular de decorar
as montras com símbolos alusivos
à época natalícia, e de assim promover o território e estimular a
atividade comercial.
As montras concorrentes estarão
em exibição de 1 a 31 de dezembro,
sendo que a votação, a realizar
pelo público, decorre no Facebook
do Município entre 7 e 30 do mesmo mês.
Nova isenção de taxas
A proposta aprovada em reunião camarária, por unanimidade,
abrange as taxas de utilização e
ocupação da via pública, de que
são exemplo toldos, esplanadas,
guarda-ventos, floreiras, etc. (excetuando as zonas concessionadas, os bancos, as instituições de
crédito e as seguradoras), e as taxas de afixação de publicidade de
natureza comercial, excetuando
mobiliário urbano concessionado
e publicidade exterior (outdoors e
outros suportes publicitários similares), os bancos, as instituições de
crédito e as seguradoras.
Trata-se de um prolongamento
da isenção de taxas aprovada no
passado mês de maio, abarcan-

do os meses de abril a dezembro
de 2020. Esta medida excecional
e temporária, tem por base o impacto negativo da pandemia que
atravessa grande parte do tecido
empresarial local e visa apoiar as
empresas através da redução de
despesas de natureza fiscal.
Entrega gratuita de refeições
ao domicílio
A Câmara de Loures concretizou
uma nova iniciativa de apoio à
economia local, através da Cooptáxis. Os custos de entrega ficaram a cargo da Autarquia, que
assim apoia os setores da restauração e dos táxis.
Para tal, bastou realizar a encomenda junto de um restaurante
do concelho, proceder ao pagamento da refeição (através dos
meios disponibilizados pelo estabelecimento) e aguardar em casa
pela sua chegada. A articulação
com a Cooptáxis foi realizada diretamente pelo restaurante.
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Loures pretendeu contribuir para a defesa da economia
local, num momento em que esta
se encontra particularmente fragilizada, devido à pandemia de
COVID-19.

ECONOMIA E INOVAÇÃO

Visitas
a empresas

O presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares, visitou, nos
meses de outubro e novembro, três empresas
do concelho, reforçando o papel ativo da
Autarquia junto do tecido económico.

Visita à Plural

No dia 16 de novembro, Bernardino
Soares, deslocou-se às instalações
da Plural Entertainment, em Bucelas, para uma reunião que teve
como objetivo debater pontos de
convergência e interesses comuns
tendo em vista futuras parcerias.
A 11 de novembro, Bernardino Soares deslocou-se à COPAM – Companhia Portuguesa de Amidos, localizada em São João da Talha.
Fundada em 1937, fabrica produtos como xaropes de glucose e de
glucose-frutose, amido e dextrose,
tendo como matéria-prima o milho. Toda a produção é destinada a
outras indústrias, nomeadamente
dos setores da alimentação e do
papel e cartão.
“A nossa ideia é que é muito importante que a Câmara não seja
só um parceiro passivo do tecido
empresarial. Tem de ser um parceiro ativo”, destacou na ocasião
Bernardino Soares, notando que
“o primeiro passo” para que esse
princípio possa ser colocado em
prática “é o conhecimento mútuo”
entre a Autarquia e as empresas
localizadas no seu território.
A 14 de outubro, o autarca visitou
a Maldral Scientia, em Sacavém,
empresa que desenvolve a sua

atividade desde 2015, realizando
um acompanhamento completo,
desde a seleção dos fornecedores
à comercialização dos produtos e
equipamentos de laboratório, adequando-os às necessidades dos
seus clientes.
Esta empresa disponibiliza serviços
de suporte analítico, assistência
técnica e formação à medida, com
elevado grau de especialização,
aos quais se junta uma oferta comercial de produtos de laboratório, que abrange diversas áreas de
negócio, nomeadamente, indústria
alimentar, farmacêutica/química,
investigação/ensino, hospitais e clínicas.
Vista à Copam
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Cultura
MÚSICA

Meeting
Internacional
de Clarinete
Loures, Capital do Clarinete foi palco de mais
uma edição do Meeting Internacional de
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr.,
que este ano assinalou os 50 anos de carreira
do maestro António Saiote.
Durante quatro dias (2 a 5 de outubro), foram vários os concertos,
masterclasses e conferências que
se realizaram um pouco pelo concelho, numa iniciativa organizada
pela Câmara Municipal de Loures,
em parceria com a Junta de Freguesia de Loures. A direção artística e pedagógica esteve a cargo
do maestro, músico e pedagogo
António Saiote, natural de Loures
e cujo trabalho é reconhecido internacionalmente.
A Igreja Matriz de Loures foi o cenário escolhido para a realização
dos concertos da Orquestra de
Clarinetes Jaime Carriço e solistas e do Quarteto Vintage. Já o
Pavilhão Paz e Amizade recebeu o
concerto da Banda de Música da
Força Aérea Portuguesa, dirigida
pelo major António Rosado, que

António Saiote homenageado
pelos 50 anos de carreira

contou com a participação dos
solistas António Saiote e Martim
Barbosa.
Do programa do Meeting Internacional de Clarinete fizeram ainda
parte a apresentação do livro CLARINETE.PT, do músico e professor
Nuno Silva, na Biblioteca Municipal
José Saramago, e uma mesa-redonda com os professores António
Saiote, Artur Moreira, Felício Figueiredo e Manuel Lopes Fernandes, no
polo de Loures da Academia dos
Saberes.   
Foram ainda entregues certificados de participação a todos os
alunos que participaram nas masterclasses, através das quais se
procura valorizar a troca de experiências entre os participantes e
alguns dos mais conceituados clarinetistas.

FOTOGRAFIA

Ivo Canelas
expõe na Galeria
Municipal Vieira
da Silva
A exposição Suspension of Disbelief, do
ator Ivo Canelas, está patente na Galeria
Municipal Vieira da Silva, no Parque Adão
Barata, em Loures, até 27 de fevereiro
de 2021.

A mostra dá a conhecer, pela primeira vez ao público, a faceta
desconhecida do ator Ivo Canelas
enquanto fotógrafo. As trinta fotografias, a preto e branco, distribuídas por quatro salas, resultam do
trabalho desenvolvido pelo ator
ao longo de quase 20 anos e remetem para cenários de cariz cinematográfico e teatral.
No dia da inauguração, a 24 de
outubro, o artista agradeceu à
Câmara Municipal de Loures a
oportunidade de expor num espaço municipal, anunciando também a intenção de o valor das
obras reverter a favor do Conselho Português para os Refugiados
(CPR), sediado no concelho.

30 fotografias
a preto e branco

O presidente da Autarquia, Bernardino Soares, afirmou que a cultura é uma grande prioridade do
trabalho municipal: “Rejeitamos o
discurso que agora se está a instituir de que a cultura é supérfula,
que é preciso concentrar todo o
dinheiro no apoio social, como se a
atividade cultural não tivesse um
significado muito importante para
as pessoas, para o seu entrosamento e a sua regeneração”. “Não
vamos pactuar com esse discurso,
mas sim continuar a ter verbas
para esta área”, sublinhou.
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Valorizar o trabalho dos agentes culturais
locais e dos jovens criadores.

MURAL 18

ESPAÇOS CULTURAIS

Municípios
Museus de
unem-se no apoio Loures com
aos agentes
entrada gratuita
Até ao final do ano de 2020, a entrada nos
culturais
museus municipais de Loures é gratuita.
Loures e os restantes municípios da Área
Metropolitana de Lisboa (AML) vão unir-se
no apoio aos agentes culturais, através de
um projeto que visa o desenvolvimento de
um conjunto de eventos nas mais diversas
áreas artísticas e em espaços que valorizem o
património cultural e paisagístico do território.
Trata-se de uma programação
cultural em rede, denominada Mural 18, que foi alvo de candidatura
ao Programa Operacional Regional de Lisboa 2020, e prevê uma
comparticipação financeira de 1,5
milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Neste âmbito, será desenvolvida
uma programação cultural para
toda a região metropolitana, unindo agentes culturais, municípios e
cidadãos, em defesa da comunidade artística, bem como do património cultural, imaterial e material.
O Mural 18 irá arrancar em janeiro de 2021 e decorrerá até maio,
com um conjunto de eventos nas
mais diversas áreas artísticas, que
passam pela música, teatro, dança, artes de rua e muitas outras,
a realizar, preferencialmente, em

espaços ao ar livre e que valorizem
o património cultural e paisagístico do território, contemplando,
sempre que possível, ações de itinerância.
É neste momento, especialmente delicado para o setor cultural,
que os municípios da AML unem
esforços e vontades para criar
uma programação com impacto
na subsistência de quem faz da
cultura a sua vida, e marca a sua
posição quanto à importância das
atividades culturais na vida da comunidade.
A programação estará brevemente disponível.

Programação cultural
em rede

Museu Municipal de Loures

A proposta, aprovada por unanimidade na reunião camarária realizada no dia 7 de outubro, refere
o papel dos museus “enquanto suporte de afirmação da identidade
cultural local e elemento de valorização territorial”, bem como relata
que “a situação atual de pandemia e o interesse público exigem

da parte de todos os intervenientes culturais um conjugar de sinergias que permita maior facilidade
no acesso a bens e equipamentos
culturais”.
São abrangidos por esta proposta
o Museu do Vinho e da Vinha (Bucelas), Museu Municipal de Loures e
o Museu de Cerâmica de Sacavém.
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EXPOSIÇÃO | EXHIBITION

IVO CANELAS
SUSPENSION OF
DISBELIEF
24 outubro 2020 » 27 fevereiro 2021
GALERIA MUNICIPAL VIEIRA DA SILVA
Parque Adão Barata | Loures

Inauguração: 24 outubro > 19:00

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

CML/DAIC/2020

Openning: October 24th > 7 p.m.

ENTRADA LIVRE | FREE ENTRY
Acesso condicionado de acordo com as medidas de
segurança COVID-19
Conditioned access accordingly the COVID-19 safety
measures

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

Museus
de Loures

Património com afeto
Museu de Cerâmica
Sacavém

Museu Municipal
Loures

Museu do Vinho
e da Vinha
Bucelas

Use
máscara

Exposição
cruzeiros
e pelourinhos
de Portugal
Miniaturas por
José da Silva Pedro
Casa-Museu José Pedro
Sacavém

Mantenha
o distanciamento
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