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ESTAMOS AQUI, CONSIGO

Conheça as principais medidas implementadas 
nos últimos meses pelo Município de Loures, 
no âmbito do combate à COVID-19.
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em Loures 
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Ambiente

PARCERIA COM MOBI.E

Mais postos de 
carregamento para 
veículos elétricos
A Câmara de Loures e a MOBI.E assinaram um 
protocolo para a instalação de nove postos de 
carregamento de veículos elétricos.

Entre os 62 municípios candidatos 
– o maior número alguma vez regis-
tado – a este galardão implemen-
tado em Portugal pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, Loures 
destacou-se em primeiro lugar (ex 
aequo com Pombal) com um índice 
de desempenho de sustentabilida-
de acima dos 80% (86,7%). 
O vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Loures, Paulo Piteira, re-
velou ser “com muita satisfação que 
o Município de Loures se posiciona 

entre os municípios mais sustentá-
veis do País”, realçando o trabalho 
na melhoria da qualidade de vida 
dos munícipes, “com políticas de 
sustentabilidade nas áreas ambien-
tal, económica e social”, dando como 
exemplos “os investimentos na pro-
moção de utilização de transporte 
público, na primazia de modos sua-
ves, através da criação de novas ci-
clovias e a aposta na construção de 
novos parques verdes que vêm re-
forçar a estrutura verde municipal”.

O presidente da Câmara, Ber-
nardino Soares, afirmou que este 
protocolo vai permitir a Loures 
“voltar a estar na primeira linha da 
mobilidade elétrica”, área na qual 
o Município foi pioneiro, dispondo 
atualmente de 31 postos de car-
regamento, um dos quais rápido.

SENSIBILIZAÇÃO

Dia Mundial da 
Educação Ambiental 
A Câmara Municipal de Loures realizou, durante 
o último trimestre de 2020, mais de 90 ações  
de educação e sensibilização ambiental.
Neste ano letivo, no qual se colo-
cam desafios adicionais no âmbito 
do combate à pandemia, a Câma-
ra Municipal de Loures assumiu o 
compromisso de garantir as con-
dições necessárias para continuar 
a trabalhar em conjunto com a 
comunidade educativa na partilha 
de boas-práticas ambientais.
Com este compromisso, e após a 
apresentação do plano de ativida-
des de educação e sensibilização 

ambiental, em outubro de 2020, 
sob o tema Dinâmicas com Sus-
tentabilidade, têm vindo a ser rea-
lizadas as ecoaulas nos estabele-
cimentos de ensino do concelho, 
com uma calendarização regular, e 
que se desenvolvem à volta de três 
eixos temáticos: Descarbonizar a 
sociedade, Economia circular e va-
lorizar o território. Basta aceder a 
cea.cm-loures.pt/Eventos e inscre-
ver-se nas atividades disponíveis.

SUSTENTABILIDADE

Município 
distinguido com 
Bandeira Verde
O Município de Loures foi distinguido com o 
galardão Bandeira Verde ECOXXI 2020.

EM 2020

Loures duplica adoções 
de animais 
Em 2020, 278 animais tiveram direito a uma 
nova casa depois de terem sido adotados 
no Centro de Recolha de Animais de Loures 
(CROAL).
No ano passado, foram entregues 
para adoção 180 cães, dos quais 
156 foram adotados por particu-
lares e 24 por associações zoófi-
las. Quanto aos gatos, foram 98 
os animais adotados. O número 
alcançado em 2020 representa 
um aumento substancial face aos 
anos anteriores: em 2019 tinham 
sido entregues para adoção 140 
animais e, em 2018, apenas 53. 
O crescimento mais significativo 
verificou-se na adoção de gatos 
que, em 2019, se tinha cifrado em 
19 gatos.
Recorde-se que a Câmara Mu-
nicipal de Loures promoveu, no 
último ano, uma campanha de 
sensibilização contra o abando-
no de animais de estimação, com 
o mote Há sempre opção. Aban-
dono não é solução, tendo cria-
do novos mecanismos de apoio 
a tutores em situação económica 
mais fragilizada, mediante proto-
colos firmados com associações 
de defesa e promoção do bem-
-estar animal.  
O Município disponibiliza online 
informação atualizada sobre os 

animais que estão à procura de 
uma nova casa, onde é possível 
ficar a conhecer as informações 
mais relevantes, mas também 
aceder a uma série de infor-
mações úteis sobre vacinação, 
identificação eletrónica, registo e 
licenciamento de animais de com-
panhia, entre outros.

O hub que vai ser instalado em 
Loures terá nove postos, com di-
ferentes potências: cinco normais, 
três rápidos e um ultrarrápido, 
sendo que neste último será pos-
sível carregar um veículo, para 
cerca de 100 quilómetros, em me-
nos de dez minutos.
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Novos projetos
PROTEÇÃO CIVIL

Programa de apoio 
à aquisição de veículos 
para os bombeiros 
aprovado
A Câmara de Loures aprovou o Programa 
Municipal de apoio à aquisição de veículos para 
os bombeiros voluntários do concelho.

Este equipamento, destinado a 
servir uma população de cerca de 
13 mil utentes do Catujal, Unhos e 
Apelação, vai ser construído num 
terreno cedido pelo Município, jun-
to ao futuro Parque Urbano do 
Catujal.
“Queria valorizar de forma mui-
to significativa este processo, em 
que trabalhámos em conjunto 
com a Administração Regional de 
Saúde”, afirmou o presidente da 
Câmara de Loures, destacando, 
no entanto, que se a Autarquia 
não tivesse assumido “a dinami-
zação do processo” e uma parte 
significativa dos encargos finan-
ceiros associados “não teria havi-
do perspetiva de construção des-
te centro de saúde”. 
Está em causa um investimento 
total de 4,6 milhões de euros, dos 
quais cerca de 1,9 milhões de eu-
ros serão assumidos pela Câmara 

de Loures. O Governo irá avançar 
com perto de 2,4 milhões de euros, 
sendo os 300 mil euros restantes 
financiados por fundos comunitá-
rios. 
De acordo com Bernardino Soa-
res, os projetos de execução en-
contram-se em fase final, pelo que 
ainda em março será lançado o 
concurso para a empreitada de 
construção. “É uma infraestru-
tura absolutamente necessária 
para aquela zona do concelho. 
Criará muito melhores condições 
de atendimento e de cuidados de 
saúde”, sublinhou o autarca.
Já em relação à Unidade de Saúde 
de Santo Antão do Tojal, a execu-
ção do projeto encontra-se na sua 
fase final, existindo um terreno, ce-
dido pela Autarquia, e um pré-a-
cordo com a Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo para a sua construção.

O Programa tem por objetivo 
apoiar as Associações Humanitá-
rias de Bombeiros Voluntários do 
concelho na aquisição de veícu-
los operacionais utilizados pelos 
respetivos corpos de bombeiros, 
para substituição daqueles que 
se encontrem para além da sua 
vida útil ou que tenham manifes-
ta desadequação operacional.
De acordo com o documento 
aprovado, “entendeu-se ser che-
gado o momento de reativar este 
apoio municipal na aquisição de 

veículos, embora em modelo dis-
tinto ao que existiu em tempo, 
o qual consagrava um valor a 
distribuir anualmente por duas 
Associações Humanitárias de 
Bombeiros, de forma rotativa até 
se atingir um final de ciclo que 
incluísse o apoio a todas elas”. O 
modelo agora adotado respeita 
as  particularidades e necessi-
dades específicas  de cada cor-
po de bombeiros, face à área de 
atuação que lhe está legalmente 
atribuída.

BOBADELA

Novo parque 
hortícola na Quinta 
da Parreirinha 
Encontram-se em curso os trabalhos de 
limpeza e reorganização da parcela de 
terreno municipal cedido para a construção 
do parque hortícola da Quinta da Parreirinha. 
Na sequência das obras de urba-
nização previstas no âmbito de 
uma alteração ao alvará de lotea-
mento no Bairro da Petrogal, na 
Bobadela, surgiu a necessidade 
de se proceder à relocalização do 
parque hortícola aí existente, com 
o objetivo de garantir a continui-
dade da atividade agrícola aos 
cerca de 55 horticultores.
Encontram-se assim em curso os 
trabalhos de limpeza, já bastan-
te adiantados, e a reorganização 
da parcela de terreno municipal, 
localizada nas traseiras da Es-
cola Básica da Bobadela, que se 
encontrava ocupada de forma 
desordenada por algumas hor-
tas espontâneas, várias constru-
ções precárias e lixos diversos, o 
que acarretava risco de incêndio 
no local, provocando um impacto 

negativo na paisagem envolvente.   
O objetivo é criar um novo parque 
hortícola com 76 talhões, que in-
tegre os horticultores que atual-
mente têm hortas no Bairro da 
Petrogal, aqueles que já se en-
contram a cultivar de forma es-
pontânea na parcela em questão 
e, ainda, possibilitar a cedência 
de talhões a novos candidatos.
O parque compreende áreas de 
cultivo, com os respetivos abri-
gos e compostores em madeira; 
caminhos de acesso aos talhões; 
área de estadia com uma pér-
gula de ensombramento, mesas 
e bancos de piquenique; área 
técnica para instalação do furo 
de captação de águas subter-
râneas; depósito de armazena-
mento de água e área verde de 
proteção. 

SAÚDE

Construção do 
Centro de Saúde 
do Catujal vai 
avançar
Loures aprovou a minuta do Contrato-
Programa a celebrar com a Autoridade 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.  
Concurso para a empreitada será lançado 
ainda em março.

Concurso para a empreitada 
será lançado em março



#32
Jornal Municipal
Março 202104

E ainda um programa de vales des-
conto, cujo valor a Câmara duplica, 
que podem ser adquiridos pela po-
pulação ou disponibilizados pelos 
próprios comerciantes.
 
A suspensão das atividades letivas 
devido COVID-19 é um dos maio-
res desafios para alunos, pais e 
professores, além de aumentar as 
desigualdades. A entrega das re-
feições aos alunos dos escalões A e 
B, bem como dos equipamentos in-
formáticos, tem sido essencial para 
diminuir essas desigualdades?  
De facto, o encerramento das es-
colas tem efeitos catastróficos no 
acesso democrático ao ensino. 
Criámos todas as condições para 
que as escolas funcionassem em 
segurança, desde a entrega de mi-
lhares de equipamentos de prote-
ção, à contratação de dezenas de 
trabalhadores auxiliares, garantin-
do uma articulação muito próxima 
com a Unidade de Saúde Públi-
ca. Temos também intensificado o 
apoio social. Mesmo com as esco-
las encerradas entregamos cerca 
de 700 refeições por dia aos alu-
nos mais carenciados. Entregámos 
também material informático, uma 
vez que o Ministério da Educação 
não cumpriu a tempo o compro-
misso que tinha assumido com as 
escolas.

A implementação dos centros de 
testagem e de vacinação, em Lou-
res, foram duas das medidas com 
maior impacto nos últimos meses. 
De que forma é que Câmara Muni-
cipal contribuiu para a sua entrada 
em funcionamento? 
A Câmara suportou o fundamental 
do esforço logístico destas opera-
ções, para que a saúde pudesse 
operar nas melhores condições. 
Nos testes adicionámos à capaci-
dade instalada em instalações mu-
nicipais um centro de testes aces-
sível de carro para garantir um 
melhor acesso. Na vacinação de-

Estamos aqui, consigo
ENTREVISTA

“Há grandes desafios 
no futuro próximo”

O presidente da 
Câmara Municipal 
revisita, nesta 
entrevista, algumas 
das medidas mais 
importantes tomadas 
pela Autarquia 
no último ano no 
combate à pandemia 
de COVID-19. 
Bernardino Soares 
defende que “com 
as medidas políticas 
acertadas podemos 
ultrapassar esta 
grave situação”.

De que forma tem a Câmara Muni-
cipal respondido, nos últimos meses, 
às diversas situações colocadas pela 
pandemia de COVID-19 no concelho? 
Temos sido uma espécie de pron-
to-socorro de tudo e todos, quer 
garantindo o funcionamento dos 
nossos serviços, quer apoiando de 
múltiplas formas as autoridades de 
saúde, da segurança social e muitas 
entidades sociais e privadas. 
 
O setor social está a ser um dos mais 
afetados pela pandemia. Que medi-
das tomou a Autarquia para ajudar?  
Percebemos desde logo duas coisas: 
que sem apoio suplementar as insti-
tuições sociais iam ficar em situação 
muito difícil e que a rede social era o 
melhor instrumento para chegar às 
necessidades da população agra-
vadas com a crise. Por isso, reforçá-
mos o apoio financeiro à área social 
e também a resposta alimentar, que 
chega já a quase 15 mil pessoas. 
Juntando a isso o apoio a lares, o in-
vestimento de estruturas de respos-
ta social, como no caso das pessoas 
em situação sem abrigo e outros 
apoios diversos, no ano de 2020, o 
esforço da Câmara foi de cerca de 
dois milhões de euros só para o com-
bate à pandemia na área social.
 
A economia local também tem sido 
muito prejudicada. Que ações con-
cretas implementou o Município 
para minimizar os prejuízos do pe-
queno comércio? 
Para além de campanhas de apoio 
ao comércio local, e da isenção de 
taxas, em acordo com as freguesias, 
temos em curso medidas onde serão 
aplicados dois milhões de euros. 
A transferência de um milhão e du-
zentos mil euros para as instituições 
sociais, com a obrigação de o aplica-
rem na economia local. Um mecanis-
mo “dois em um” que apoia o social e 
injeta liquidez na economia. 
Um programa de apoio ao investi-
mento em esplanadas desde o início 
do confinamento. 

fendemos, desde a primeira hora, a 
necessidade de ter pelo menos dois 
centros, um em Loures e outro na 
zona oriental do concelho e mon-
támos as estruturas necessárias 
para isso. Mesmo nas testagem e 
vacinação dos lares toda a opera-
ção teve o suporte da nossa prote-
ção civil municipal.
 
Como avalia o desempenho dos 
trabalhadores do Município nes-
te último ano tão atípico devido à 
pandemia de COVID-19? 
Os trabalhadores fizeram um enor-
me esforço para manter a respos-
ta do Município em todas as áreas. 
Isso foi essencial até para o com-
bate à pandemia. E souberam, de 
forma muito generalizada, cum-
prir as regras sanitárias, evitando 
o contágio e defendendo assim a 
sua saúde, mas também o funcio-
namento ininterrupto dos serviços.
 
Como prevê o futuro próximo do 
concelho e do país? 
Penso que precisamos de intervir 
para encurtar ao máximo a crise. 
É preciso aumentar o investimento 
público, como aliás estamos a fazer 
no Município. É preciso que o país 
seja capaz de produzir mais, em 
particular nos bens que nos são es-
senciais.
É necessário recapitalizar as autar-
quias que despenderam muitos re-
cursos, até em substituição da ad-
ministração central, durante este 
último ano e que precisam de repor 
a sua capacidade de ação.
E é preciso reforçar os serviços pú-
blicos da administração central, em 
particular no SNS, que estão com-
pletamente depauperados.
Há grandes desafios no futuro pró-
ximo, mas a experiência do com-
bate à pandemia também nos fez 
ver as potencialidades que existem, 
nos serviços públicos, na rede so-
cial, nas empresas. Com as medi-
das políticas acertadas podemos 
ultrapassar esta grave situação.
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Ajuda alimentar chegou
a 12 mil munícipes

EM 2021

Novos apoios 
às pessoas 
e à economia 
local 

O Município vai concretizar, em 
2021, novas medidas de apoio 
à economia local e ao setor 
solidário. Numa primeira fase, 
esta campanha contempla dois 
programas, com um orçamento 
global superior a 1,4 milhões de 
euros: o Programa de Apoio  
ao Setor Solidário e à 
Economia Local e o Programa 
para a Requalificação 
e Instalação de Esplanadas 
O primeiro prevê a concessão, 
a 55 instituições do setor 
solidário, de uma verba 
mensal para a realização 
de compras junto de micro e 
pequenas empresas sediadas 
no concelho, nos setores do 
comércio, serviços 
e produtores.  
Já o Programa para a 
Requalificação e Instalação de 
Esplanadas prevê a atribuição 
de apoios financeiros a fundo 
perdido destinados 
à aquisição de mobiliário de 
esplanadas, seja para a sua 
adaptação, para o aumento 
da área de exploração ou 
para a instalação de novas 
esplanadas. Com esta medida 
pretende-se apoiar o setor da 
restauração, que foi um dos 
mais afetados pela pandemia.

Pandemia colocou novos desafios
a instituições sociais

Estes apoios, que abrangeram um 
total de 65 instituições, incluíram 
apoios financeiros e apoios mate-
riais, através do fornecimento de 
Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI) e de bens alimentares. 
Neste último domínio, contribuíram 
para o apoio prestado pelo Muni-
cípio duas empresas sediadas no 
concelho: a Sogenave e a Gelpeixe. 
Relativamente aos EPI, a Autarquia 
entregou às instituições material 
no valor de cerca de 170 mil euros. 
Já ao nível dos bens alimentares, o 
investimento municipal foi superior 
a 1,4 milhões de euros, estimando-
-se que as entidades beneficiárias 

tenham prestado ajuda alimentar 
a mais de 12 mil munícipes. 

Linha de apoio social
Quanto à Linha de Apoio Social 
disponibilizada pela Câmara no 
âmbito do combate à COVID-19, 
foram efetuados, até ao final de 
2020, cerca de quatro mil aten-
dimentos. Estes foram encami-
nhados de acordo com as neces-
sidades detetadas, entre as quais 
apoio alimentar, apoio económico 
para subsistência ou situação de 
desemprego, entrega de mercea-
ria ou medicamentos ao domicílio, 
esclarecimento de dúvidas, articu-

COMBATE À PANDEMIA

A Câmara Municipal de Loures atribuiu às instituições de cariz social  
do concelho apoios no valor de mais de 1,8 milhões de euros, no âmbito 
da pandemia de COVID-19, durante o ano de 2020.

Município apoiou 
instituições sociais 
com mais de 1,8 
milhões de euros

lação ou encaminhamento relati-
vos a apoios da Segurança Social 
e do Instituto do Emprego e For-
mação Profissional, acompanha-
mento de famílias com COVID-19 
e ainda pedidos de apoio relacio-
nados com habitação e arrenda-
mento.     
Com estes apoios, a Autarquia 
contribuiu decisivamente para que 
as instituições sociais do concelho 
tenham sido capazes de continuar 
a assegurar o funcionamento das 
várias respostas que oferecem à 
população, num momento em que 
a pandemia lhes colocou novos e 
difíceis desafios.
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Estamos aqui, consigo

Mural de homenagem aos profissionais 
de saúde, pintado junto ao Hospital 
Beatriz Ângelo
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Os Cuidados de 
Saúde nem sempre 
foram um Direito 
dos Povos
ANTÓNIO JOÃO ALEXANDRE
DIRETOR EXECUTIVO 
ACES LOURES ODIVELAS

São um Direito adquirido das Socie-
dades Pós-Industriais Modernas e 
foram sendo cada vez mais reconhe-
cidos pelas Organizações Interna-
cionais, com destaque para o Pós-II 
Guerra Mundial, com o advento da 
Organização das Nações Unidas.
Esta Organização, através da Orga-
nização Mundial de Saúde, reconhe-
ceu em 1978, através da Declaração 
de Alma Ata, o Papel Estruturante 
dos Cuidados de Saúde Primários. 
Em simultâneo explicita igualmente a 
natureza multidimensional da Saúde, 
reconhecendo os contributos que os 
Fatores Socioeconómicos têm para a 
Saúde das Populações.
Há já muito tempo, pois, que se sabe 
que a Saúde não depende exclusi-
vamente dos Profissionais de Saúde: 
por um lado, o principal responsável 
pela sua Saúde é o próprio (através 
das escolhas e comportamentos 
pelos quais opta); por outro lado, os 
contributos de outros parceiros são 
cruciais (as escolas, as empresas, os 
Governos, o Ambiente, os Municípios, 
para nomear apenas alguns) para se 
conseguir uma resposta multifatorial 
a fenómenos que o são na sua géne-
se: a preservação e a promoção da 
Saúde e o combate à Doença.
Em 2020, a Pandemia de COVID-19 
veio fazer o primeiro grande teste aos 
Sistemas de Saúde atuais e cedo se 
percebeu que a Sociedade teria de 
se transformar de modo semelhan-
te ao que as Sociedades da II Guerra 
Mundial se transformaram: canali-
zando os seus Recursos coletivos em 
torno de um Objetivo comum.
No ACES Loures-Odivelas cedo se 
percebeu que aquilo que enfrentá-
vamos era demasiado grande para 
ser combatido apenas pelo Setor da 
Saúde.
Na data em que escrevo este texto, 
faz precisamente um ano que se de-
tetaram os primeiros casos de CO-

VID-19 em Portugal. Duas semanas 
depois, dava-se o primeiro confina-
mento.
Foi precisamente por estas datas 
que se iniciaram com o Município de 
Loures as primeiras reuniões com 
todos os intervenientes: dos Centros 
de Saúde ao Hospital Beatriz Ânge-
lo; passando pela Segurança Social 
e pelos Municípios e respetiva Pro-
teção Civil; bem como pelas Forças 
de Segurança e outras Entidades, 
se juntaram desde muito cedo com 
a consciência de que apenas dessa 
forma seria possível aspirar a vencer 
a COVID-19.
Estas reuniões têm-se mantido de 
forma ininterrupta ao longo já de 
mais de um ano. 
Foram elas que permitiram encon-
trar as melhores soluções para as 
pessoas: Visitas Domiciliárias em vez 
de Cercas Sanitárias; Diálogo com as 
Escolas e os Pais na Preparação das 
Atividades; Áreas Dedicadas à CO-
VID funcionais e altamente efetivas, 
seguras e escaláveis, com testagem 
no local desde o primeiro dia; e, mais 
recentemente, Centros de Vacinação 
preparados para os cenários mais 
exigentes.
Foram estas reuniões e esta proximi-
dade que permitiram a construção 
de Redes de Confiança que, depois 
da COVID-19, serão a base de par-
ceiras duradouras e de uma atuação 
junto das pessoas no verdadeiro es-
pírito de Alma Ata.

A Pandemia da 
COVID-19: uma 
experiência de  
humanismo emer-
gente nas comuni-
dades paroquiais de 
Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas
PADRE AGOSTINHO MARQUES
DE CASTRO

No breve depoimento que aqui se 
publica, expresso uma experiência 
coletiva da vivência da pandemia da 
COVID-19 onde estão incluídas as 

comunidades católicas de Santo An-
tónio dos Cavaleiros e de Frielas (aqui 
tratadas unicamente por comunida-
de) nas suas variadas estruturas de 
serviço social:  Centro Cultural e Social 
(CECSSAC-IPSS), voluntários, projeto 
solidário Partilhar.com, grupos de jo-
vens, Agrupamento do CNE e outros 
grupos mais ou menos informais. 
Essa experiência, que aqui partilho 
brota duma visão mais humanista e 
espiritual e não tanto da estatística 
ou dos números e dos eventos con-
cretos. Resumo em três pontos.
A reação ao impacto inicial da pan-
demia e de todas as normas e deci-
sões daí decorrentes. Esta experiên-
cia provocou uma ansiedade inicial 
em toda a comunidade e, e particular 
nas estruturas mais organizadas e 
profissionalizadas de repostas so-
ciais. Tudo tinha que ser decidido num 
curto espaço de tempo. As respostas 
eram urgentes! Como organizar os 
colaboradores? Onde encontrar re-
cursos humanos, materiais e finan-
ceiros? Com reorganizar todos os 
serviços? Como continuar a cuidar 
das pessoas, sobretudo daquelas em 
situações de maior vulnerabilidade?
A resposta humanista positiva. Se 
é que se se pode falar em experiên-
cia positiva – e aqui permito-me 
usar essa classificação – a resposta 
à crescente emergência humanitá-
ria e social fez despontar uma maior 
e mais evidente onda humanista 
de boa vontade. As repostas foram 
sendo dadas, os voluntários multipli-
caram-se, os colaboradores expan-
diram a sua área de ação, os apoios 
foram sendo reforçados e os sinais de 
esperança e de superação da crise 
foram-se tornando mais evidentes.
Um “novo” culto. Por fim, o que me 
apraz dizer é que a linguagem uni-
versal da solidariedade criou uma 
onda de comunhão e de diálogo.  
As Igrejas tonaram-se centro e 
confluência de partilha, mesmo de 
pessoas sem laços de pertença às 
mesmas. A crise levou a criar e a 
fortalecer laços e pontes com ou-
tras entidades que se uniram neste 
esfoço solidário (entre as quais sa-
liente a Câmara Municipal de Lou-
res que reforçou de sobremaneira 
o apoio que recebemos do Banco 
Alimentar), assim como a outros 
grupos religiosos. Pessoalmente, 
intitulo este movimento dum “novo 
culto”: diante das limitações de rea-
lizar o culto dentro das paredes do 
templo, fomos convocados à união 
e a celebração da Fé cuidando da 
vida de cada irmã e de cada irmão.  
E, aí, reencontramos o Sagrado!

Três testemunhos, através de depoimentos, 
de quem está na linha da frente e lida 
diariamente com as questões da pandemia, 
sejam elas de saúde pública ou sociais. 

Juntos, solidários 
e empenhados
ARTUR VAZ
ADMINISTRADOR EXECUTIVO 
DO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO

Em março de 2020 iniciou-se a 
preparação do HBA para a pan-
demia. Foram discutidas, tomadas 
e implementadas centenas de de-
cisões com impacto na forma de 
funcionar, de circular no espaço 
interior do Hospital, nos comporta-
mentos, na assistência e proteção 
de doentes e profissionais. 
O HBA aguentou a primeira vaga, 
da qual só sentiu a pressão a dimi-
nuir em meados de junho. Aguen-
tou a segunda vaga, mais intensa, 
que só deu tréguas no Natal, por 
breves dias. E vem aguentando, 
agora, a terceira vaga, a maior de 
todas. 
Atingiu-se o máximo de 291 doen-
tes internados com Covid-19 no 
HBA, mais de 75% da sua capaci-
dade de internamento médico-ci-
rúrgico. O Serviço de Urgência Ge-
ral foi e é submetido diariamente a 
uma vaga avassaladora de novos 
doentes com e sem Covid. O Inter-
namento em enfermaria e cuida-
dos intensivos sofre uma pressão 
sem precedentes. 
A resposta tem sido e continuará a 
ser a resposta HBA. Juntos, solidá-
rios, empenhados, vamos continuar 
a fazer aquilo que sabemos fazer e 
temos feito tão bem desde a aber-
tura em 2012. 
Vamos talvez errar, vamos segu-
ramente trabalhar em condições 
difíceis e extenuantes, mas vamos 
continuar, porque é por isso que 
aqui estamos. 
Não negamos a dificuldade deste 
tempo que vivemos, não negamos 
o cansaço pelo trabalho intenso, 
não negamos, sequer, que pos-
samos estar assustados com a 
dimensão desta tragédia ou que 
temos medo por nós e pelos nos-
sos entes queridos. Mas, para cada 
um de nós, a desistência ou a fuga 
não  são opção. Nós somos isto! 
Nós faremos sempre o que nos 
compete, esperando que os outros 
o façam, também.
Os profissionais de saúde do HBA 
merecem a gratidão por estes 9 
anos mas, principalmente, por es-
tes últimos 11 meses de guerra à 
pandemia, pela sua dedicação, 
pela sua entrega, pela sua cora-
gem, pela sua resiliência, por serem 
HBA! 
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Criado por iniciativa da Câmara 
Municipal, este centro funciona em 
sistema de drive thru, destinando-
-se a quem se deslocar ao local de 
automóvel. 
Os testes são realizados no inte-
rior do veículo, pela janela, sendo 
necessário efetuar uma marcação 
prévia, através da empresa Unila-
bs. A resposta deste centro, o qual 
se encontra preparado para fun-
cionar com seis linhas de testagem, 
tem vindo a ser ajustada em fun-
ção das necessidades. 
Os utilizadores deste equipamento, 
que veio aumentar de forma signi-
ficativa a capacidade de testagem 
no concelho de Loures, têm elogia-
do a rapidez e facilidade com que 
todo o processo decorre. 
Já no Pavilhão Feliciano Bastos, 
em Loures, foi instalado um centro 
de vacinação contra a COVID-19, 
resultado de uma parceria entre a 
Autarquia e o ACES Loures/Odive-
las. Este equipamento encontra-se 
operacional desde o início de feve-
reiro. 
Conforme já foi publicamente re-
ferido pelo presidente da Câmara, 
no decorrer da preparação dessa 
infraestrutura foram questiona-
das as autoridades de saúde sobre 
a possibilidade de se criar outros 
pontos de vacinação no território 
de Loures. “Realizaram-se, aliás, vi-

sitas técnicas a outros espaços, de-
signadamente na zona oriental do 
concelho. Foi-nos comunicado que, 
por limitação de recursos humanos, 
não há capacidade do ACES para 
multiplicar os locais de vacinação”, 
explicou Bernardino Soares.

Câmara garante transporte 
Para minorar eventuais dificulda-
des decorrentes dessa situação, a 
Câmara assegurou, desde o pri-
meiro momento, transporte a todos 
os munícipes que dele necessitam 
para se deslocar ao Pavilhão Fe-
liciano Bastos. Os pedidos podem 
ser realizados através do número 
da rede de apoio municipal: 800 
100 176.
O agendamento da vacinação com-
pete às autoridades de saúde, que 
são também responsáveis pela afe-
tação do número de vacinas a cada 
território. De acordo com o Plano de 
Vacinação COVID-19, entre os cida-
dãos incluídos na primeira fase da 
vacinação incluem-se pessoas com 
80 ou mais anos e pessoas com 
idades entre os 50 e os 79 anos que 
tenham uma das seguintes patolo-
gias: insuficiência cardíaca, doença 
coronária, insuficiência renal, doen-
ça pulmonar obstrutiva crónica ou 
doença respiratória crónica sob su-
porte ventilatório e/ou oxigenotera-
pia de longa duração. 

RESPOSTAS À COVID-19

Um centro destinado à realização de testes 
de deteção da COVID-19 encontra-se em 
funcionamento em Loures, no Parque Adão 
Barata, desde o passado mês de janeiro. 

Centros de testagem 
e de vacinação 
instalados no 
concelho  

Centro de Vacinação 
no Pavilhão Feliciano Bastos

Estamos aqui, consigo

Centro de testes à COVID-19 
no Parque Adão Barata
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ANDREIA BÁRRIOS 
Cooptáxis-Loures

“Classificamos como ex-
tremamente positiva esta 
parceria com a Câmara 
Municipal de Loures, con-
siderando este serviço de 
entregas gratuitas uma 
missão social e um balão 
de oxigénio.
Desde novembro de 2020 
que esta parceria permi-
te a entrega gratuita de 
refeições e, mais recen-
temente, de livros ao 
domicílio, sendo um bom 
exemplo de adaptação 
à mudança em tempos 
de dificuldade extrema 
e uma resposta à crise 
económica que atinge não 
só a restauração local, 
mas igualmente o serviço 
público de transporte em 
táxi.
É igualmente relevante 
o cariz social da parceria 
com a Câmara de Loures, 
na ajuda aos munícipes 
quando estes têm a sua 
mobilidade reduzida por 
força da crise sanitária.”

VÍTOR PALMILHA
Mercearia do Fanqueiro

“Agradeço a ajuda que 
a Câmara de Loures nos 
deu. Sem esta ajuda era 
impossível termos sobre-
vivido até agora, porque 
não teríamos a capa-
cidade de fazer tantas 
entregas, nem de estar 
até agora sem despedir 
pessoas. 
Apesar de no início ter 
havido alguns proble-
mas, nomeadamente com 
atrasos nas entregas, 
agora as coisas estão a 
correr melhor. Sem este 
serviço só poderia fazer 
uma entrega de 15 em 15 
minutos, mas com esta 
parceria consigo fazer 
duas ou três.  
Tenho que dizer que esta 
medida da Autarquia 
foi extraordinariamente 
importante para conse-
guirmos satisfazer todos 
os pedidos.”

ISAURA SANTOS 
Hamburgueria Criativa

“Este serviço tem sido 
uma grande ajuda, uma 
mais-valia. Se não exis-
tisse ficávamos muito 
limitados porque não te-
mos capacidade para ter 
serviço de entregas.”

APOIO ÀS FAMÍLIAS

Refeições asseguradas a alunos 
dos escalões A e B e filhos dos 
profissionais de serviços essenciais
Cerca de 700 refeições diárias estão a ser asseguradas pela Câmara 
Municipal de Loures.

Para tal, os munícipes podem enco-
mendar refeições em restaurantes 
do concelho, tanto ao almoço como 
ao jantar, proceder ao pagamento 
(através dos meios disponibilizados 
pelos estabelecimentos de restau-
ração) e aguardar em casa pela 
entrega gratuita, assegurada pela 
Cooptáxis.

Esta iniciativa, lançada pela primeira 
vez em novembro de 2020, tem sido 
várias vezes colocada em prática, 
e visa apoiar a economia local, no-
meadamente os setores da restau-
ração e dos táxis, num momento em 
que estes se encontram particular-
mente fragilizados, devido à pande-
mia de COVID-19.

O Município tem garantido o for-
necimento de almoço aos alunos 
dos escalões A e B da Ação So-
cial Escolar, que frequentam os 
jardins de infância e o 1º ciclo da 
rede de escolas públicas, bem 
como às crianças com Necessi-
dades de Saúde Especiais das 
unidades de ensino especializa-
do e aos filhos dos trabalhadores 

APOIO AO COMÉRCIO

Câmara oferece 
entrega de 
refeições ao 
domicílio
A Câmara Municipal de Loures continua a 
oferecer a entrega ao domicílio de refeições 
encomendadas em restaurantes do concelho. 

de serviços essenciais. Enquanto 
durar a suspensão das atividades 
escolares, a Autarquia está a ser-
vir, em média, cerca de 700 refei-
ções por dia. 
As refeições são entregues em 
descartáveis individuais e em regi-
me de take-away, na escola sede 
do agrupamento ou, em alternati-
va, em outra escola indicada pelo 

agrupamento, ou ainda através da 
parceria estabelecida com as jun-
tas de freguesia.
Por esta forma, a Autarquia dá 
mais um contributo para amenizar 
as dificuldades dos alunos caren-
ciados e daqueles que, por força 
da pandemia de COVID-19, têm os 
seus pais a desempenhar funções 
nos serviços essenciais.   

COMPUTADORES 
E INTERNET

Mais meios 
informáticos 
para apoiar 
ensino à 
distância

A Câmara Municipal de Loures 
disponibilizou cerca de 500 
computadores e mil hotspots 
de acesso à Internet por forma 
a apoiar o ensino à distância.
Os equipamentos são 
geridos pelos agrupamentos 
de escolas e destinam-se 
apoiar alunos e professores 
no desenvolvimento das 
atividades letivas.
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Pelas freguesias

Mais qualidade de vida 
para o Infantado

AMBIENTE

Novo parque urbano 
no Infantado 
Está em curso a execução do novo parque 
urbano do Infantado, um investimento 
municipal no valor de mais de 800 mil euros.

Com a construção do pavilhão 
desportivo, a Câmara Munici-
pal de Loures irá dar resposta 
a uma necessidade curricular 
de 35 turmas, num total de 800 
alunos, garantindo uma melhoria 
na prática desportiva e, simulta-
neamente, fomentando o inte-
gral desenvolvimento dos alunos.
A utilização deste equipamento 
será predominantemente esco-
lar, mas também poderá acolher 
os jogos e treinos das coletivi-
dades do concelho. O pavilhão 
irá ter um ginásio, área de jogo, 
bancadas, balneários com ca-
pacidade para duas turmas em 
simultâneo e ainda todos os es-
paços complementares necessá-
rios.
O pavilhão suportará diferentes 
áreas de atividades desportivas 

e de serviços, nomeadamente: 
área de jogo, que permite a prá-
tica de diferentes modalidades 
(hóquei, futsal, andebol, basque-
tebol, minibasquete e voleibol); 
ginásio para utilização da prática 
de ginástica rítmica e desporti-
va, dança, judo e outras; tabelas 
de basquetebol e minibasque-
te basculantes; quatro balneá-
rios para desportistas, dois para 
cada sexo, o que  permitirá a 
utilização simultânea por duas 
turmas, e dois balneários para 
árbitros; arrecadação geral para 
material desportivo; gabinete 
médico; bancadas com capaci-
dade para 194 lugares sentados, 
dos quais quatro são para pes-
soas com mobilidade reduzida; 
redes de proteção e instalações 
sanitárias para o público.

O novo parque, com uma área de 
28 mil metros quadrados, terá 
as seguintes valências: cafetaria 
com esplanada; parque infantil; 
circuito de manutenção; parque 
canino; anfiteatro ao ar livre; 
campos de padel; skate parque; 

EDUCAÇÃO

Construção 
do pavilhão 
da Escola Básica 
João Villaret 
em curso
Já teve início a empreitada de construção  
do pavilhão gimnodesportivo da Escola 
Básica João Villaret, no Infantado, no valor  
de mais de dois milhões e seiscentos  
mil euros. 

hortas urbanas; parque de me-
rendas. O projeto prevê igual-
mente a plantação de 2.728 ár-
vores e arbustos.
Em execução, esta obra tem um 
prazo de conclusão estimado de 
210 dias.

Obra já começou

Trabalhos já estão 
em curso

Loures
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Nova ciclovia ligará o Infantado
ao centro de Loures

ACESSIBILIDADES

Requalificação 
da rede viária
A requalificação da rede viária municipal 
é outras das prioridades na freguesia de 
Loures. 

No Infantado, procedeu-se à re-
pavimentação da Rua Pero da 
Covilhã, Travessa D. Fernando e 
Rua Diogo Cão. Ainda no primei-
ro trimestre deste ano vão ser 
repavimentados a Rua Vasco da 
Gama e os respetivos parques 
de estacionamento.
O valor do investimento nas re-
pavimentações nesta zona da 
freguesia foi de cerca de 130 mil 
euros.

Ciclovia Infantado - Loures
Em construção está também a 
ciclovia que ligará o Infantado ao 
centro de Loures.
Trata-se de um troço que pre-
tende melhorar substancialmen-
te as condições de mobilidade 
suave entre as duas localidades, 
que incluiu a pavimentação da 
Avenida das Descobertas. O to-
tal do investimento é de mais de 
682 mil euros.

INFÂNCIA

Creche da Associação 
O Saltarico aprovada
A Associação O Saltarico viu o seu projeto de 
financiamento ao programa de Alargamento 
da Rede de Equipamentos Sociais – PARES 
2.0 da Segurança Social ser aprovado.

Desta forma, em terreno cedido 
pelo Município, no Infantado, irá 
ser construída uma nova creche 
com as seguintes valências: duas 
salas para crianças de um ano, 
com 14 vagas cada; duas salas 

para crianças de dois anos, com 
18 vagas cada; um berçário com 
dez vagas.
Com um valor de obra superior a 
um milhão de euros, que também 
terá comparticipação municipal.

Mais 74 vagas em creche

No âmbito do Contrato 
Interadministrativo 
de Investimento 
celebrado entre a 
Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia de 
Loures, foram também 
realizadas ou estão em 
curso na freguesia de 
Loures as seguintes 
obras:

Remodelação dos espaços 
verdes junto do Pavilhão 
Paz e Amizade 
Valor: 16 748,00€

Remodelação de jardins e 
espaço público no Fanqueiro 
Valor: 111 548,00€

Remodelação do espaço 
público na Torre dos Trotes 
Valor: 17 521,80€

O Município de Loures tem 
vindo a reforçar os meios e 
as competências a todas as 
juntas e uniões de freguesia. 

Qualificação 
do espaço 
público

A delegação de um vasto 
conjunto de competências 
nas freguesias, acompanhado 
de significativas verbas 
financeiras, é um processo 
ímpar a nível nacional, pela 
sua amplitude, critérios, 
transparência e meios 
financeiros envolvidos.
A Câmara delega e financia 
competências várias nas 
juntas de freguesia, para 
áreas como a manutenção de 
espaços verdes, de passeios, 
da pintura de passadeiras, 
pequenas reparações 
nas escolas, nos parques 
infantis, limpeza de terrenos 
municipais, apoio à recolha 
de monos, entre outras.  
Nos últimos anos foram, 
ainda, estabelecidos 
com as juntas contratos 
interadministrativos de 
investimento, que tiveram 
em 2020 um financiamento 
municipal de um milhão, 
duzentos e cinquenta mil 
euros.

Investimentos em curso 
melhoram qualidade de vida
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Pelas freguesias
Sto. António dos 

Cavaleiros e Frielas

O projeto – um investimento mu-
nicipal superior a um milhão e oi-
tocentos mil euros – vai permitir 
melhorar as condições de apren-
dizagem de cerca de 300 alunos.
Esta intervenção permitirá reno-
var todos os espaços escolares 
e criar três novas salas de aula, 
uma biblioteca escolar, salas de 
apoio, um novo espaço desporti-
vo exterior, bem como requalificar 
integralmente o logradouro e re-

modelar o refeitório, permitindo a 
confeção local das refeições.
“Esta escola insere-se num gran-
de plano de intervenção em vá-
rias escolas do concelho, de mui-
tos milhões de euros, que visa 
dotar as nossas escolas de boas 
condições físicas para proporcio-
nar boas condições de aprendi-
zagem”, afirmou recentemente o 
presidente da Câmara Municipal 
de Loures, Bernardino Soares.

EDUCAÇÃO

 

A obra de remodelação e ampliação da Escola 
Básica da Flamenga decorre a bom ritmo.

Ampliação 
e requalificação 
da Escola Básica 
da Flamenga

Todo o espaço escolar 
será requalificado
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INFRAESTRUTURAS

Renovação 
da rede de 
abastecimento 
de água
A Câmara de Loures aprovou a adjudicação 
de uma empreitada de renovação da rede 
de abastecimento de água em Santo António 
dos Cavaleiros.

Esta empreitada, a cargo dos 
SIMAR, e no valor de mais de 1,9 
milhões de euros – que se vem 
juntar a uma outra já em execu-
ção, orçada em mais de 588 mil 
euros –, vai ser desenvolvida em 
duas fases (com prazos de execu-
ção de 420 e de 360 dias).
O presidente da Câmara Munici-
pal sublinhou a relevância desta 
obra. “É uma importantíssima in-
tervenção”, afirmou Bernardino 
Soares, destacando que estes 
trabalhos vão permitir “resolver 
problemas de abastecimento da 
rede em baixa de Santo António 
dos Cavaleiros”.
A primeira fase vai abranger as 
seguintes artérias: Avenida Mar-
quês de Marialva, Avenida Conde 

de Abranches, Rua Carlos Relvas, 
Rua Vitorino Fróis, Rua Simão da 
Veiga, Avenida Francisco Pinto Pa-
checo, Avenida Infante Dom Pe-
dro, Rua Santo António, Travessa 
de São Pedro, Rua Júlio Freitas 
Borba, Largo Dr. Rui de Andrade, 
Rua Eduardo Macedo, Praceta da 
Escola, Avenida João Núncio, Rua 
Nossa Senhora da Nazaré, Rua da 
Flamenga, Rua Comandante Sa-
cadura Cabral e Rua da Belavista.
Já a segunda fase incluirá estes 
arruamentos: Rua Alfredo Keil, Rua 
Cesário Verde, Rua Adelaide Ca-
bete, Rua Alves Redol, Rua Maria 
Amélia Vaz Carvalho, Avenida Dom 
Sebastião, Praceta Dom Lourenço 
de Almada, Rua Conde de Vimioso 
e Avenida Dom Luís de Menezes.

A Câmara Municipal irá iniciar, no próximo mês de abril, a emprei-
tada de reconfiguração dos acessos às piscinas municipais e ao 
Centro Comunitário de Santo António dos Cavaleiros, uma obra 
orçamentada em 1 milhão e 600 mil euros.

Novos acessos às piscinas 
e Centro Comunitário

Educação e requalificação 
de infraestruturas em destaque

REDE VIÁRIA

Repavimentações 
de arruamentos
A Câmara de Loures procedeu, nos últimos 
meses, à repavimentação de diversos 
arruamentos em Santo António dos 
Cavaleiros.
A renovação da rede viária foi 
visível em vários arruamentos 
e parqueamentos da fregue-
sia, nomeadamente nas ruas 
Conde de Avranches, Agostinho 
da Silva, José Cardoso Pires e 
Adriano Correia de Oliveira, bem 

como na Avenida Salgado Zenha.  
Mais recentemente, foram re-
paradas também as juntas de 
dilatação do viaduto do Almi-
rante, contribuindo para a me-
lhoria das condições de circula-
ção viária.
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e Prior Velho

A ser efetuada por fases, em vir-
tude da sua complexidade, os tra-
balhos na Praça da República são 
aqueles que se encontram mais 
avançados, principalmente a cons-
trução de uma estação elevatória 
que permitirá o bombeamento das 
águas pluviais, aumentando a ca-
pacidade de escoamento na zona e 
prevenindo a ocorrência de cheias.
Numa visita recente ao local, o ve-
reador Tiago Matias frisou que esta 
“é das obras mais importantes des-
te mandato, principalmente para 
a cidade de Sacavém”, onde, na 
Praça da República, “havia recor-
rentemente episódios de cheias”, 
prejudiciais para comerciantes e 
habitantes. 
“Estamos já numa fase final de 
acabamentos nesta zona. Com 
esta obra conseguiremos minimizar 
ao máximo esse problema”, desta-

cou o responsável pelas Obras Mu-
nicipais na Câmara Municipal de 
Loures.
“Junto ao antigo quartel nascerá 
uma praça para as pessoas, um 
verdadeiro espaço público de qua-
lidade”, notou.

Prevenir cheias
Iniciada em maio de 2019 – e com 
um valor de 11,5 milhões de euros – 
a obra contempla a construção de 
um novo caneiro, que percorrerá, 
de forma subterrânea, as ruas Sal-
vador Allende, Auta da Palma Car-
los e a Praça da República, até ao 
rio Trancão.
O objetivo é prevenir a ocorrência 
de cheias na zona mais baixa da 
cidade, fustigada nas últimas dé-
cadas por várias ocorrências que 
provocaram prejuízos avultados em 
moradores e comerciantes.

CONTROLO DE CHEIAS PROJETO ESCOLHIDO

A nova Praça 
da República
A Câmara Municipal de Loures 
já definiu como ficará a Praça da 
República. O projeto escolhido – 
de entre 13 concorrentes – prevê 
redefinir e qualificar o espaço 
público, tirando partido das 
caraterísticas e da centralidade 
daquele que é também 
conhecido como o ‘Rossio de 
Sacavém’. Com uma localização 
privilegiada, na confluência e 
proximidade de importantes 
eixos ferro-rodoviários, 
a Autarquia aproveita a 
oportunidade para clarificar e 
dimensionar o espaço público na 
Praça da República, valorizando 
o conjunto monumental ali 
existente, composto pela Igreja 
de Nossa Senhora da Purificação 
de Sacavém e o Convento de 

Nossa Senhora dos Mártires. 
O projeto prevê, assim, a criação 
de duas praças em cotas 
distintas: a Praça do Rossio, 
com áreas amplas, qualificadas 
e polivalentes, adaptadas 
ao uso contemporâneo e à 
realização de atividades de ar 
livre; e ainda a Praça Miradouro, 
numa cota superior, que fará 
o enquadramento do conjunto 
monumental, reforçando a sua 
presença e potenciando a sua 
leitura.  
A solução encontrada propõe 
ainda um espaço multiusos que, 
em dias normais, funcionará 
como estacionamento para 
64 lugares, mas que poderá 
também ser utilizado como área 
de apoio em eventos pontuais 
como festas e feiras. 
No que diz respeito à 
acessibilidade e circulação, serão 
colocadas passadeiras em todas 
as interseções e o troço da via 
que divide a Praça da República 
será elevado à cota do passeio 
de forma a facilitar a mobilidade 
pedonal e a acalmia de tráfego.

A obra de 
regularização fluvial 
e controlo de cheias 
da ribeira do Prior 
Velho continua a 
decorrer na cidade 
de Sacavém, com os 
trabalhos na Praça 
da República em fase 
já mais adiantada.

Avança 
a qualificação 
da cidade 
de Sacavém 

Trabalhos de extrema 
complexidade

Pelas freguesias
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OBRA EM CURSO

Requalificação do Largo 
1º de Maio 
Em curso na cidade de Sacavém está 
também a obra de requalificação do Largo  
1º de Maio.
Esta obra, representa um inves-
timento municipal superior a 328 
mil euros, tendo como objetivo 
requalificar o espaço público no 
Largo 1º de Maio e as áreas cir-
cundantes, dotando-o de mais va-
lências e melhores condições para 
a vivência deste centro urbano.

ENSINO

Ampliação e 
remodelação da Escola 
Básica nº 3 de Sacavém
A remodelação e ampliação da Escola Básica 
nº 3 de Sacavém, na Fonte Perra, é outra das 
obras em execução. 

Com um investimento municipal su-
perior a 1,9 milhões de euros, este 
projeto inclui a renovação de todos 
os espaços escolares, tanto interio-
res como exteriores.
“É uma obra muito importante e que 
há muito era desejada pela popula-
ção e por toda a comunidade”, afir-
mou recentemente numa visita ao 
local o presidente da Câmara Muni-
cipal de Loures, Bernardino Soares, 
sublinhando que esta empreitada 
“trará melhores condições de ensi-
no, de aprendizagem e de trabalho” 
para toda a comunidade escolar.
Os trabalhos em curso incluem a 

No âmbito do Contrato 
Interadministrativo de 
Investimento celebrado 
entre a Câmara 
Municipal e a União das 
Freguesias e Sacavém 
e Prior Velho, foram 
também realizadas ou 
estão em curso nesta 
freguesia as seguintes 
obras:

Criação de pavimento 
confortável em vários 
arruamentos 
Valor: 82 000,00€

Parque de lazer 
no Prior Velho 
Valor: 36 173,00€

O Município de Loures tem 
vindo a reforçar os meios e 
as competências a todas as 
juntas e uniões de freguesia. 
A delegação de um vasto 

Qualificação 
do espaço 
público

conjunto de competências 
nas freguesias, acompanhado 
de significativas verbas 
financeiras, é um processo 
ímpar a nível nacional, pela 
sua amplitude, critérios, 
transparência e meios 
financeiros envolvidos.
A Câmara delega e financia 
competências várias nas 
juntas de freguesia, para 
áreas como a manutenção de 
espaços verdes, de passeios, 
da pintura de passadeiras, 
pequenas reparações 
nas escolas, nos parques 
infantis, limpeza de terrenos 
municipais, apoio à recolha 
de monos, entre outras.  Nos 
últimos anos foram, ainda, 
estabelecidos com as juntas 
contratos interadministrativos 
de investimento, que tiveram 
em 2020 um financiamento 
municipal de  um milhão, 
duzentos e cinquenta mil 
euros.

criação de duas novas salas de jar-
dim de infância, de uma biblioteca 
escolar, de uma sala de informáti-
ca, e de salas de apoio ao pessoal 
docente e não docente. A remode-
lação e ampliação do refeitório e da 
cozinha é outro dos objetivos desta 
obra, permitindo a confeção local 
das refeições.
No exterior, será criado um novo es-
paço desportivo e haverá uma liga-
ção coberta entre todos os edifícios. 
O logradouro existente será inte-
gralmente requalificado, com novos 
brinquedos, ensombramento e uma 
horta pedagógica.

Requalificação total dos 
espaços escolares CONCURSO PÚBLICO

Mercado do Prior 
Velho dá lugar 
a zona comercial 
e estacionamento 
A Câmara de Loures promoveu um concurso 
público para a cedência, em direito de 
superfície, do antigo do Mercado do Prior Velho.
A intenção pressupõe a cedên-
cia de uma parcela de terreno no 
Prior Velho, com uma área de 2 
398,20 m², com direito de utiliza-
ção do subsolo para construção 

de um equipamento comercial, 
um parque de estacionamento 
automóvel subterrâneo e a sub-
sequente exploração, pelo prazo 
de 30 anos.

Zona oriental do concelho tem vários 
grandes projetos em desenvolvimento
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Pelas freguesias
Santo Antão

e São Julião do Tojal

Esta obra, na União das Fregue-
sias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal, tem um prazo de execu-
ção de oito meses e representa 
um investimento superior a 1,4 
milhões de euros. Além da rotun-
da, a intervenção contempla o 
reperfilamento da via que liga o 
Infantado ao atual cruzamento 

para A-das-Lebres. O vereador 
das Obras Municipais, Tiago Ma-
tias, destaca a relevância desta 
empreitada para “a melhoria do 
sistema viário do concelho”, no-
tando que a execução da rotunda 
vai permitir colmatar os constran-
gimentos de trânsito que hoje se 
verificam diariamente no local.     

ACESSIBILIDADES

Obra da rotunda 
de A-das-Lebres 
já está em curso 
A empreitada de execução da rotunda de 
A-das-Lebres teve início em 17 de fevereiro, 
último.

Rotunda permitirá aliviar 
o tráfego automóvel

PROJETO EM FASE FINAL

Unidade de Saúde de 
Santo Antão do Tojal
A execução do projeto relativo à Unidade de 
Saúde de Santo Antão do Tojal encontra-se 
na fase final de elaboração.
A Câmara Municipal já garantiu a 
sua construção, através da cedên-
cia de um terreno municipal, em 
Santo Antão do Tojal, e de um pré-

-acordo entretanto alcançado com 
a Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo para a sua 
execução.

REDE VIÁRIA

Reparação da ponte 
de Pinteus
A Câmara Municipal prepara-se para 
proceder à reparação da ponte de Pinteus, 
no âmbito da valorização da rede viária 
municipal.
Trata-se de uma obra orçamen-
tada em mais de 154 mil euros, 
com início previsto para junho 
deste ano. Já a execução do 
muro de suporte na Rua José 
Augusto Gouveia, na Manjoeira, 
no valor de 330 mil euros, terá 
início no próximo mês de abril.

No âmbito 
dos Contratos 
Interadministrativos de 
Investimento celebrados 
entre a Câmara 
Municipal e a União das 
Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do 
Tojal, foram também 
realizadas nesta 
freguesia as seguintes 
obras:

Remodelação do rinque 
de Santo Antão do Tojal 
Valor: 65 131,15€

Remodelação do jardim 
público de Santo Antão 
do Tojal 
Valor: 25 424,10€

O Município de Loures tem 
vindo a reforçar os meios e 
as competências a todas as 
juntas e uniões de freguesia. 
A delegação de um vasto 

Qualificação 
do espaço 
público

conjunto de competências 
nas freguesias, acompanhado 
de significativas verbas 
financeiras, é um processo 
ímpar a nível nacional, pela 
sua amplitude, critérios, 
transparência e meios 
financeiros envolvidos.
A Câmara delega e financia 
competências vária nas 
juntas de freguesia, para 
áreas como a manutenção de 
espaços verdes, de passeios, 
da pintura de passadeiras, 
pequenas reparações 
nas escolas, nos parques 
infantis, limpeza de terrenos 
municipais, apoio à recolha 
de monos, entre outra.  Nos 
últimos anos, foram, ainda, 
estabelecidos com as juntas 
contratos interadministrativos 
de investimento, que tiveram 
em 2020 um financiamento 
municipal de um milhão, 
duzentos e cinquenta mil 
euros.
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TÁXILIVRO

Novo serviço 
de empréstimo 
de livros ao 
domicílio 
Os residentes do concelho de Loures, inscritos 
nas bibliotecas municipais, já podem requisitar 
livros e documentos audiovisuais e recebê-los 
em casa através do serviço Táxilivro. 

Para tal, deverão começar por 
escolher os documentos que pre-
tendem no catálogo disponível 
em https://bibliotecas.cm-loures.
pt/nyron/Library/Catalog/, e de-
pois efetuar o pedido pelos telefo-
nes 211 151 262 /211 150 665, ou 
através dos endereços de correio 
eletrónico bmjs@cm-loures.pt e 
bmas@cm-loures.pt. 
A receção dos livros, CD e DVD 
que requisitarem pode ser feita de 

duas formas: através de levanta-
mento numa biblioteca, mediante 
marcação prévia, ou entregues em 
casa, às terças ou sextas-feiras, 
até às 14 horas, através de uma 
empresa de táxis. 
No momento da entrega, poderá 
também devolver livros e outros 
documentos, bastando para tal 
que os coloque num envelope ou 
invólucro identificado com a pala-
vra “devolução”.  

O prémio Parceria diz respeito à 
colaboração estabelecida entre 
o Município de Loures e a Dire-
ção-Geral do Património Cultural 
(DGPC), na realização da expo-
sição Vivências quotidianas do 
Convento de Cristo após a extin-
ção da Ordem, através da cultura 
material e documental, decorrente 
da escavação arqueológica na Ni-
treira do Convento de Cristo em 
Tomar, que está atualmente pa-
tente no Museu de Cerâmica de 

Sacavém. Já a menção honrosa 
Serviço de Educação e Mediação 
Cultural foi atribuída ao projeto O 
Museu Visita a Escola, cujo objetivo 
é aproximar o público escolar dos 
museus de Loures, através de um 
comportamento inverso ao habi-
tual. 
Foi ainda distinguida Ana Paula 
Assunção, técnica do Município de 
Loures, com o prémio Museólogo 
do Ano, pelo seu trabalho científico 
e técnico ao serviço da Autarquia.

Parceria com uma empresa
de táxis

CULTURA

Loures distinguida 
com prémios da APOM
A Câmara Municipal de Loures recebeu 
três distinções na edição 2020 dos Prémios 
APOM - Associação Portuguesa de 
Museologia.

Este contrato, assinado entre a 
Autarquia e a Associação Nacional 
de Educação Artística, tem como 
objetivo regular a colaboração e o 
trabalho desenvolvido pelo CAL em 
projetos como Bebéthoven, Músi-
cos de Palmo e Meio, MusicArte e 
Música pela Vida.
De acordo com o contrato-progra-
ma, a Câmara de Loures atribui um 
apoio financeiro de cerca de 120 

mil euros para o desenvolvimento 
dos referidos projetos durante o 
período letivo, na Creche Munici-
pal, nas salas de jardim de infância 
da rede pública e das Instituições 
Particulares de Solidariedade So-
cial (IPSS) do concelho de Loures, 
bem como nos Centros de Apoio 
à Aprendizagem, na CREACIL, nas 
universidades seniores e nas insti-
tuições de pensionistas e idosos.

EDUCAÇÃO PELA ARTE 

Projetos musicais 
em creches e instituições 
de idosos
Município e Conservatório D’Artes de Loures 
(CAL) desenvolvem projetos musicais em 
creches e instituições de idosos. 

Cultura
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O Mural 18, projeto que a Câmara 
Municipal de Loures integra, en-
globa quatro domínios de atua-
ção: a programação cultural, a 
elaboração de 18 murais de arte 
urbana, um fórum de reflexão em 
torno da cultura e uma plataforma 
digital.  
A plataforma digital, disponível em 
www.mural18.pt, dá a conhecer 
as atividades que cada um dos 18 

municípios vai desenvolver, no âm-
bito deste projeto, entre os meses 
de janeiro e setembro. 
Nesta plataforma, é possível ficar 
a conhecer os museus e equipa-
mentos culturais de cada concelho, 
aceder às suas agendas culturais, 
descobrir roteiros de arte urbana 
e artistas locais, que serão convi-
dados a divulgar os seus portefó-
lios, entre muitas outras coisas.

MURAL 18

Até setembro, há muitas 
atividades para assistir

Cultura

Os Municípios da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) estão “muralizados no apoio 
à cultura” e reúnem-se no projeto Mural 
18 para apresentar uma programação 
com mais de 200 espetáculos, nas 
mais diversas áreas, abertos a toda a 
população.

Municípios 
muralizados
no apoio à cultura 
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Dia 2
Lançamento da Jov’arte
Bienal Jovem

Dia 3
Lançamento desafio 
fotográfico Fora de foco
Tema: Eu e os outros
Instagram @loures+jovem

Dia 8
22:30 > Temos de falar!
Ciclo de conversas,
com Joana Gama
comunicadora, humorista
e blogger
Mulheres-força
Capicua
rapper, letrista e ativista
Alusivo ao Dia Internacional
da Mulher
Instagram @loures+jovem

Dia 11
19:00 > Gram-Sports
Hip Hop
Margarida Simões
Instagram @loures+jovem

Dia 13
16:00
Workshop de pintura
LadyBug
Instagram @loures+jovem

Dia 15
21:30 > Temos de falar!
Ciclo de conversas,
com Joana Gama
comunicadora, humorista e 
blogger
Posto o que quero
João Marecos
advogado e investigador
Alusivo ao Dia da Liberdade 
de Informação
Instagram @loures+jovem

Dia 18
19:00 > Gram-Sports
GAP
Marlene Virtuoso
Instagram @loures+jovem

Dia 20
11:00 > Gram-Sports
Hip Hop
Margarida Simões
Alusivo ao Dia Internacional
da Felicidade
Instagram @loures+jovem

Dia 21
Inauguração exposição
Arte + Jovem
Racismo, não!
Alusiva ao Dia Internacional 
da Luta Contra a 
Discriminação Racial e Dia 
Europeu da Criatividade 
Artística
https://www.artstep.com

Dia 22
21:30 > Temos de falar!
Ciclo de conversas, com
Joana Gama
comunicadora, humorista
e blogger
Racismo é burrice
Cristina Roldão
sociolóloga, investigadora e 
ativista
Alusivo ao Dia Internacional 
da Luta Contra a 
Discriminação Racial
Instagram @loures+jovem

Dia 24
15:00 > Arte + Jovem
Racismo, não!
Debate com os alunos 
participantes
Raquel Correia
Eu Amo Sac 
Alusivo ao Dia Nacional 
do Estudante e ao Dia 
Internacional da Luta Contra a 
Discriminação Racial
Microsoft Teams

Dia 25
19:00 > Gram-Sports
HIIT
Marlene Virtuoso
Instagram @loures+jovem

Dia 29
21:30 > Temos de falar!
Ciclo de conversas,
com Joana Gama
comunicadora, humorista
e blogger
Pandemia: estou a ficar
maluco/a?
Bárbara Flores
psicóloga clínica da C.M. Loures
Instagram @loures+jovem

PROGRAMA

Jovem
Março
2021

Programa sujeito a alterações
Para mais informações: gj@cm-loures

Bienal Jovem  
2021

CALENDÁRIO

Jovem
Março
2021

2 março  
> 31 maio

Envio da ficha de inscrição e do dossiê  
de candidatura para o endereço eletrónico 
bienaljovarte@cm-loures.pt

25 junho Divulgação dos pré-selecionados no sítio oficial  
da Câmara Municipal de Loures.

1 julho  
> 31 agosto

Entrega das obras pré-selecionadas, pelos 
participantes, na Galeria Municipal Vieira da Silva, 
Parque Adão Barata, 2670 Loures, no horário  
de funcionamento do equipamento (10:00-13:00  
e das 14:00-18:00, de terça-feira a sábado).

7 setembro Divulgação dos selecionados para a exposição  
no sítio oficial da Câmara Municipal de Loures.

14 setembro  
> 2 outubro

Recolha das obras não selecionadas, pelos 
participantes, na Galeria Municipal Vieira da Silva, 
Parque Adão Barata, 2670 Loures, no horário  
de funcionamento do equipamento (10:00-13:00  
e das 14:00-18:00, de terça-feira a sábado).

25 setembro Inauguração da exposição, divulgação dos 
premiados e entrega dos prémios e menções 
honrosas

25 setembro  
> 12 fevereiro 
2022

Exposição JOV’ARTE | Bienal Jovem 2021, na 
Galeria Municipal Vieira da Silva, Parque Adão 
Barata, 2670 Loures.

15 fevereiro  
> 12 março 

Recolha das obras, pelos participantes, na Galeria 
Municipal Vieira da Silva, Parque Adão Barata, 
2670 Loures, no horário de funcionamento do 
equipamento (10:00-13:00 e das 14:00-18:00,  
de terça-feira a sábado).

2021

2022

  bienaljovarte@cm-loures.pt  •  www.cm-loures.pt
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Cuidar
do futuro


