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Novas medidas de
apoio à economia

Estratégia Municipal
de Habitação

Um olhar pelos espaços
geográficos onde vivem
as pessoas

Atletas da GesLoures
em destaque

COVID-19

HABITAÇÃO

BOBADELA

PELAS FREGUESIAS

Retirada
de contentores
devolve zona
ribeirinha
à população
O terminal de contentores
da Bobadela vai ser relocalizado,
num processo que terá início em 2022
e se prolongará até 2026.
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DESPORTO

Espaço
do Presidente
Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

EDITORIAL

Para grandes
problemas,
uma grande
determinação!
Nos tempos mais recentes, o Município de Loures conseguiu
fazer avançar questões estratégicas para o concelho,
que há muito permaneciam inalteradas. São os casos
do Metro, da plataforma de contentores da Bobadela
e do Caneiro de Sacavém.
De facto, o avanço do Metro na direção de Loures e de
Sacavém, a retirada da muralha de contentores, com a
devolução do território à população, e a resolução do crónico
e dramático problema das cheias em Sacavém tinham ficado
largos anos arrumados na gaveta dos inatingíveis.
Mas, afinal, com o envolvimento das populações,
a capacidade de proposta e de negociação de soluções
e muita determinação, as coisas avançam.
O Metro está em marcha, com os respetivos projetos de
implantação a serem elaborados, com forte participação
municipal (incluindo financeira), a inclusão do tramo
para Loures, no Plano de Recuperação e Resiliência,
aguardando-se decisão do Governo para o financiamento
por fundos comunitários relativamente à parte de Sacavém.
Depois de anos de insistência do Município de Loures,
incluindo a apresentação de fundamentação técnica para
a alternativa, foi decidida a retirada para nova localização,
até 2026, da plataforma logística da Bobadela, permitindo
a recuperação pela população do usufruto da zona
ribeirinha do Tejo, há muito inacessível.
Com a difícil obra de reparação do Caneiro de Sacavém
e a construção de um sistema de bombagem junto ao rio
Trancão, teremos finalmente a solução para décadas de
dramáticas cheias na zona baixa de Sacavém, não obstante
os evidentes impactos na vida e atividade dos residentes
e comerciantes da zona intervencionada.
Mesmo com a prevenção de que é preciso ainda garantir
a concretização plena destes avanços, é inquestionável
que qualquer destas alterações terá enorme impacto
positivo no desenvolvimento do concelho e na qualidade
de vida das populações.
Valeu a pena a persistência!

APOIO AOS IDOSOS

COVID-19

Centros de dia
reabrem em
segurança

Apoio financeiro
extraordinário
para IPSS

Os centros de dia do concelho de
Loures têm vindo a reabrir as portas, desde o início do mês de abril,
assegurando o cumprimento de
todas as normas de segurança e higiene exigidas a espaços com estas
caraterísticas, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19. Este
regresso tem sido feito com todas
as cautelas – incluindo a divisão dos
utentes em dois grupos com atividades em separado, sempre que
tal se justifica – e com muita alegria.
O presidente da Câmara Municipal
de Loures visitou alguns centros de
dia do concelho, nomeadamente a
Comissão Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos (CURPI) de
São João da Talha, a Associação
Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos (ACRPI) de Sacavém e a Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Santa Iria de Azóia para assinalar a
reabertura destas instituições, pela
qual os seus utentes aguardavam
com grande expetativa. “Consideramos que é preciso ter todas as cautelas e os cuidados com a saúde de
todos vós. E não podemos continuar
num isolamento total que faz mal à
saúde física e mental dos utentes.
Estes espaços são muito importantes para o vosso convívio, para
se manterem em boa forma e com
uma vida ativa”, afirmou Bernardino Soares numa dessas ocasiões.
O autarca destacou ainda a importância do processo de vacinação
contra a Covid-19 e dos apoios que
o Município tem atribuído às entidades da área social para minorar os
efeitos da pandemia.

O Município de Loures deliberou
atribuir um apoio financeiro extraordinário às Instituições Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) e às uniões de freguesia
prestadoras das respostas sociais de creche, jardim de infância,
Centro de Atividades de Tempos
Livres (CATL) e Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), que
viram as suas atividades suspensas ou limitadas pelas medidas de
combate à pandemia da Covid-19.

Este apoio visa permitir, às entidades com resposta na área da
infância e juventude, não só fazerem face às dificuldades financeiras decorrentes da redução
do valor das mensalidades, como
também minorar o esforço solidário despendido na ajuda aos pais e
encarregados de educação. Está
em causa um montante global de
mais de 160 mil euros, incluindo
cerca de nove mil euros para as
uniões de freguesias de Moscavide e Portela e de Sacavém e Prior
Velho.
Desde o início da pandemia de Covid-19, o Município já atribuiu mais
de 650 mil euros em apoios financeiros extraordinários às entidades de carácter social do concelho.
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25 de Abril
PAVILHÃO PAZ E AMIZADE

Espetáculo
Ary marca
comemorações
do 25 de Abril
Fernando Tordo, com os convidados Viviane,
Hélder Moutinho e o Coro do Conservatório
d’Artes de Loures, protagonizaram, na noite
de 23 de abril, o espetáculo Ary, concerto
evocativo do 47º aniversário do 25 de Abril
no concelho de Loures.
“É com muita satisfação que estamos a celebrar a revolução de
Abril com cultura. Fazemo-lo com
toda a segurança e com todas as
condições necessárias, porque
é preciso continuar a lutar para
preservar a liberdade e a democracia, garantindo que o que o
25 de Abril nos deu ninguém nos
vai tirar”, assinalou o presidente
da Câmara Municipal de Loures.
“Neste tempo de pandemia em
que vivemos, podemos verificar
que duas das mais importantes conquistas do 25 de Abril, o
Serviço Nacional de Saúde e o
Poder Local Democrático, foram
essenciais para combater a crise
sanitária”, sublinhou Bernardino

Soares na sua intervenção. A iniciativa, realizada no Pavilhão Paz
e Amizade, foi um dos pontos altos
das comemorações do 25 de Abril
no concelho e marcou o retomar
das grandes iniciativas culturais
após a fase mais intensa da pandemia de Covid-19. O espetáculo
cumpriu todas as normas impostas pelas autoridades de saúde,
nomeadamente ao nível da lotação do pavilhão e do distanciamento entre o público. Nesse
âmbito, foram elaborados antecipadamente dois planos de contingência para a iniciativa, um para
o pavilhão e outro específico para
o concerto, ambos aprovados pelo
Delegado de Saúde.

CONQUISTAS DE ABRIL

Novas obras de arte
pública em Loures
As comemorações do 47º aniversário
do 25 de Abril de 1974 ficaram gravadas
no espaço público do concelho de Loures,
com a criação de duas intervenções de arte
pública alusivas à data.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Loures, Bernardino Soares, estas obras representam o assumir de um compromisso público: “O de que
não vamos deixar de valorizar
as conquistas de Abril. Vamos
continuar a lutar para que o que
conquistámos esteja, cada vez
mais, presente na vida das pessoas”.
A primeira, intitulada O caminho
para a Liberdade, é do artista
Menau e pode ser vista na Estrada Nacional 8, junto ao Pinheiro
de Loures. Nela destacam-se os
rostos de dois dos nomes maiores da Revolução de Abril: Salgueiro Maia e Zeca Afonso.
Uma segunda obra, intitulada
As portas que Abril abriu, foi
criada pelo artista Desy CXXIII
em Loures, numa empena da
Academia dos Saberes volta-

da para a Avenida Dr. António
Carvalho de Figueiredo. Ary dos
Santos, autor dos versos “As
portas que Abril abriu nunca
mais ninguém as cerra”, e Carlos do Carmo, fadista que os interpretou, são os protagonistas
deste mural.
Referindo-se à aposta que tem
vindo a ser feita pela Autarquia
no domínio da arte urbana, Bernardino Soares notou que esta
“tem uma marca caraterística
e indissociável de liberdade”,
apresentando “traços de intervenção social, de contestação
às injustiças”, o que faz com que
o Município tenha “muito orgulho em ter nas suas paredes, nos
seus prédios, nos seus edifícios,
um grande número de obras,
das mais diversas, com grande liberdade artística dos seus
criadores”.

25 DE ABRIL

Assembleia Municipal
comemorativa
A Assembleia Municipal de Loures realizou
uma Sessão Solene Comemorativa
do 47º aniversário do dia 25 de Abril
de 1974. Esta sessão decorreu online devido
à pandemia de Covid-19.

Fernando Tordo

Os munícipes tiveram a oportunidade de acompanhar os trabalhos em direto, através do canal
de Youtube da Câmara Municipal
de Loures.
Na sessão intervieram Lizette do
Carmo, do CDS, Bruno Oliveira,
do PAN, Rita Sarrico, do BE, Nelson Batista, do PSD, Carlos Luz,
da CDU, e Ricardo Lima, do PS.
O encerramento dos trabalhos
coube ao presidente da Assembleia Municipal de Loures, Ricardo
Leão, eleito pelo PS.

No seu discurso, Ricardo Leão
lembrou que, no último ano, o órgão autárquico a que preside teve
a necessidade de se “reinventar”,
face à “crise sanitária” que Portugal vive e tendo como “primeira
prioridade a segurança de todos”.
“A casa da democracia no concelho de Loures nunca esteve suspensa”, congratulou-se, notando
que foi possível manter a sua atividade num formato online, algo
que “muito se deve ao esforço de
todos os partidos políticos”.
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Ambiente
PROTOCOLO ASSINADO

Avança criação
do Parque da
Várzea
O protocolo de colaboração que vai permitir
a criação do Parque da Várzea e Costeiras
de Loures, um espaço com mais de 1800
hectares que se pretende afirmar como ponto
de encontro entre o rural e o urbano, foi
recentemente assinado.
Este protocolo define os termos
da manutenção e gestão do futuro Parque da Várzea e Costeiras
de Loures e envolve quatro entidades: Câmara Municipal de Loures, Direção-Geral da Agricultura
e Desenvolvimento Rural, Agência
Portuguesa do Ambiente e Associação de Beneficiários de Loures.
O projeto da Autarquia passa por
continuar a fomentar o uso agrícola da área em que se desenvolverá o parque – 1829 hectares de
solo urbano, que representam 11%
da área do concelho -, conciliando essa ocupação com atividades
desportivas, de lazer e recreio,
culturais e pedagógicas, incluindo a observação de fauna e flora. Nesse sentido, está prevista a
criação de uma rede de caminhos
pedonais e cicláveis, através da
adaptação de caminhos municipais e rurais existentes, bem como

a realização de ações de limpeza de infestantes, requalificação
e renaturalização das linhas de
água.
“Não é possível preservar escondendo e fechando”, sustentou
Bernardino Soares, presidente da
Câmara de Loures, sublinhando
que o futuro Parque da Várzea
terá “uma valorização supramunicipal” e constituirá um contributo
relevante para a “ligação entre
rural e urbano”.
A assinatura decorreu em Bucelas, no primeiro troço do ValoRio
- Percurso Ribeirinho do Rio Trancão, que se encontra já disponível
para fruição dos munícipes. Este
espaço foi recentemente requalificado pela Câmara de Loures, com
técnicas de engenharia natural, e
abrange nesta fase uma extensão
de 4,2 quilómetros, entre a ponte
do Furadouro e o Freixial.

Várzea de Loures

Brigada Guarda-Rios em ação

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Brigada Guarda-Rios
proteje zonas ribeirinhas
A Câmara Municipal de Loures constituiu
uma equipa de operacionais dedicada a ações
de limpeza nos cursos de água.
Esta equipa assegura diversas tarefas, entre elas, a desobstrução,
desmatação, podas seletivas e de
condução, manutenção das galerias
ripícolas, manutenção de órgãos hidráulicos e recolha de resíduos nos
leitos e taludes. A presença desta
Brigada Guarda-Rios, que se pretende dedicada em permanência
às zonas ribeirinhas, contribui para
a proteção, prevenção e valorização
dos ecossistemas ribeirinhos e para

a identificação de situações irregulares nos recursos hídricos, funcionando como agentes de proximidade reconhecidos e respeitados pela
população, que dão vida às margens dos cursos de água.
Em complemento técnico, promovem a sensibilização e informação,
acompanhando a população e as
suas atividades, procurando, igualmente, soluções in loco para problemas ligados aos recursos hídricos.

RECURSOS HÍDRICOS

Projetos-piloto de
intervenção nas linhas
de água
Estão em curso quatro empreitadas de
intervenção em linhas de água, no âmbito de
projetos-piloto integrados no Plano Estratégico
de Reabilitação de Linhas de Água (PERLA).
Estas intervenções têm como objetivo melhorar a infiltração de
água nos solos e o escoamento
dos caudais, promovendo a dinâmica hidráulica natural dos rios e
ribeiras; aumentar a capacidade
de retenção de águas superficiais
e das galerias ripícolas, através da
plantação de espécies arbustivas
e arbóreas autóctones; bem como
a implementação de soluções técnicas de engenharia natural em
áreas consideradas críticas.
Nos quatro projetos-piloto do PERLA, de A-dos-Cãos, no rio Pinheiro de Loures; do Freixial, no do rio
Trancão; do Bairro da Junqueira,

na ribeira Casal da Serra; e de Ponte de Lousa, na ribeira do Bocal e
ribeira de Lousa, as intervenções
englobam a limpeza e reabilitação
das linhas de água, sendo o prazo
previsto de execução de 150 dias,
a que acresce um período de três
anos para manutenção.
Recorde-se que o PERLA, visa a
reabilitação das linhas de água
que atravessam o concelho, atribuindo elevada prioridade à intervenção sobre os recursos hídricos,
particularmente em situações prementes como o controlo de cheias e
a contenção de vegetação invasora, exótica e infestante.

#33

Jornal Municipal
Maio 2021

05

Economia local
COVID-19

Novas
medidas
de apoio à
economia
O Município de Loures lançou três novos
programas de apoio à economia local,
destinados a minorar os impactos da
pandemia de Covid-19: um programa
de atribuição de descontos, um de oferta
de experiências no concelho e outro de apoio
às despesas de funcionamento das empresas.
As propostas aplicam-se a todo o
território, mas preveem uma discriminação positiva para as empresas localizadas na cidade de
Sacavém, devido ao impacto das
obras de regularização fluvial e
controlo de cheias da Ribeira do
Prior Velho.
Para estes novos programas, que
surgem na sequência de outros já
em concretização (como o Progra-

Programas de apoio apresentados
aos comerciantes

ma de Apoio ao Setor Solidário e
à Economia Local e ao Programa
para a Requalificação e Instalação
de Esplanadas), foi consagrada
uma verba inicial de 500 mil euros que, segundo o presidente da
Câmara Municipal, poderá vir a ser
aumentada caso se verifique essa
necessidade. De acordo com Bernardino Soares, este ano o Município já alocou dois milhões de euros

ao apoio às empresas, no âmbito
do combate à pandemia de Covid-19. Um dos mecanismos agora lançados é o Programa Loures
Vale Mais.
Este prevê que os estabelecimentos aderentes, os quais estarão
devidamente identificados com
dísticos, atribuam aos seus clientes descontos na aquisição de
bens e serviços, cujos valores se-

rão depois reembolsados pela Câmara Municipal de Loures.
Os descontos atribuídos serão de
5 euros (por cada aquisição de valor igual ou superior a 10 euros),
valor que aumentará para 7 euros
no caso das empresas de Sacavém.
Já o Programa Oferta de Experiências consiste na realização de
sorteios mensais de prémios, sob
a forma de experiências locais,
a atribuir a quem fizer compras
nos estabelecimentos aderentes
ao Programa Loures Vale Mais.
Com esta iniciativa pretende-se
valorizar os produtos endógenos
do concelho, a sua restauração
e oferta cultural e turística, bem
como as atividades dos agentes
económicos locais.
Finalmente, o Programa de Apoio
a Despesas de Funcionamento
visa apoiar as micro e pequenas
empresas do concelho, através da
comparticipação de 25% do valor
das faturas da água emitidas pelos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Resíduos de Loures e
Odivelas (SIMAR) entre julho e dezembro de 2020. No caso das empresas localizadas em Sacavém, a
comparticipação será de 50%.

06

#33

Jornal Municipal
Maio 2021

Educação
INVESTIMENTO DE 3,7 MILHÕES

Remoção de
amianto nas
escolas

O Plano de Remoção das Coberturas de
Fibrocimento já está em curso em 19 escolas
do concelho, representando um investimento
superior a três milhões e setecentos mil euros.
Com vista a eliminação definitiva
de amianto nos espaços escolares, este plano avança com o
financiamento do Município e de
fundos comunitários, incluindo
equipamentos da responsabilidade do Ministério da Educação.
Durante a visita a uma das escolas intervencionadas, o presidente
da Câmara Municipal de Loures,
Bernardino Soares, salientou que
“apesar de não ter responsabili-

dade nestas escolas, a Autarquia
disponibilizou-se para avançar
com as obras para que este problema não fosse adiado durante
mais umas décadas”.
As intervenções estão a cargo de
uma empresa certificada que está
a adotar todos os procedimentos
legais e técnicos apropriados, estando, por isso, salvaguardada a
segurança das populações escolares e das envolventes.

Retoma das atividades nas
piscinas municipais

PISCINAS MUNICIPAIS

Adaptação ao
Meio Aquático
para mais 1300
crianças
Mais de 1300 alunos do ensino básico
iniciaram em abril o 3º turno do projeto
de Adaptação ao Meio Aquático (AMA),
iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Loures desde 2019.

Retirada de amianto em curso
em 19 escolas

Para assinalar a retoma desta
atividade, o presidente da Autarquia, Bernardino Soares, esteve
nas Piscinas Municipais de Santo António dos Cavaleiros, onde
acompanhou o regresso dos alunos do 2º ano da Escola Básica
de Fetais e entregou um conjunto de material de apoio à prática
da atividade, composto por saco,
touca e toalha de microfibra.
O 3º turno, que se destina, maioritariamente, a alunos do 2º ano
do ensino básico, teve início um
pouco mais tarde do que o previs-

to, devido à interrupção das atividades durante o confinamento
imposto pelas medidas de combate à pandemia de Covid-19.
O projeto AMA tem como objetivo
proporcionar aulas de adaptação
ao meio aquático a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico
das escolas públicas do concelho, envolvendo as quatro piscinas municipais, 33 professores da
GesLoures, 12 auxiliares de balneários e ainda sete viaturas para
o transporte das crianças, cada
uma delas com um vigilante.
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Promover a garantia do acesso a educação
de qualidade a toda a população.
JARDINS DE INFÂNCIA

Prolongamento
de horário com
apoio execional
Os parceiros que asseguram atividades
de animação e prolongamento de horário
nos jardins de infância da rede pública vão
receber um apoio excecional num valor
superior a 125 mil euros.
A Câmara Municipal de Loures
aprovou a atribuição deste apoio,
com o objetivo de minorar os impactos negativos da pandemia de
Covid-19 e contribuir para a continuidade e sustentabilidade do
indispensável serviço que prestam à comunidade educativa.
Para a receção deste apoio estão
elegíveis 19 entidades, entre associações de pais e encarregados
de educação e instituições particulares de solidariedade social,
que asseguram o serviço em 31
jardins de infância do concelho.

Este apoio financeiro engloba o
pagamento dos valores mensais
que o Município transfere, para
estas entidades, num contexto de
funcionamento pleno dos serviços, mas também os valores que
seriam comparticipados pelos
pais durante o período em que as
atividades estiveram suspensas.
Uma medida que, segundo o vereador Gonçalo Caroço, responsável pelo pelouro da Educação,
também já tinha sido implementada em 2020, durante o período
de encerramento das escolas.

Educação para todos

REDE DAS CIDADES UNESCO

Loures debate
a aprendizagem
ao longo da vida
Aprendizagem ao longo da vida para
todos – Agenda e compromissos partilhados
foi o tema da conferência online promovida
pelo Município de Loures, em parceria com
a Comissão Nacional da UNESCO.

Objetivo é minorar os impactos
da pandemia

Uma conferência em que o objetivo foi a partilha de conhecimentos,
bem como a discussão e reflexão
em torno da ideia de aprendizagem ao longo da vida.
“Precisamos de contribuir para
uma sociedade em que todos possam ter acesso aos mais elevados
níveis de educação e conhecimento, com diferenciações de oferta e
de aprendizagem”, referiu o presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares, acrescentando que para tal “é preciso
haver um espaço onde o possam
fazer. E neste contexto a rede de
bibliotecas de Loures têm um papel muito importante, enquanto
espaço de animação e interação
cultural e do conhecimento, com
toda a população”.
O autarca lembrou ainda que “a
ideia de aprendizagem ao longo
da vida deve ser um lema, mas

sobretudo uma obrigação prática, concreta e quotidiana, que nós
em Loures fazemos todos os dias”,
concluiu.
Já na abertura da conferência,
Sérgio Gorjão, secretário executivo
da Comissão Nacional da UNESCO tinha sublinhado que “a aprendizagem ao longo da vida deve ser
um tema central nas políticas educativas e deve ser vista como um
direito dos cidadãos, assim como
um compromisso de todas as entidades, sobretudo, públicas”.
Recorde-se que esta conferência
foi realizada no âmbito da recente
adesão do Município de Loures à
Rede das Cidades de Aprendizagem da UNESCO, das comemorações do Ano Internacional da Paz e
da Confiança, bem como do quinto
aniversário da adesão das escolas
do concelho à Rede de Escolas Associadas da UNESCO.
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Habitação
PORTA LRS

Estratégia
municipal
de habitação
para Loures
A Câmara Municipal de Loures tem em
elaboração uma estratégia de habitação que
se assume como contributo para responder
às necessidades habitacionais no concelho.
No âmbito desta estratégia, foi já
aprovado o plano para o eixo que se
prende com o 1º Direito – o Programa de Apoio ao Acesso à Habitação,
criado pelo Governo em 2018, o qual
prevê um investimento público de
157,1 milhões de euros a concretizar
até ao final de 2025, destinado a
pôr fim às carências habitacionais
de mais de 3800 agregados familiares do concelho.
O presidente da Autarquia, Bernardino Soares, destacou a “importância” e o “impacto” que este
plano poderá vir a ter “na vida do
Município”, sustentando que a sua

concretização trará “uma alteração muitíssimo relevante nas condições habitacionais no concelho”.
O mesmo defendeu o vereador da
Coesão Social e Habitação, para
quem “o investimento público na
habitação é absolutamente fundamental para mudar o contexto
que vivemos atualmente”. Lamentando a “desresponsabilização de
sucessivos governos na área da
habitação”, Gonçalo Caroço sublinhou a importância de se apostar
numa “política social de habitação”
e não numa “política de habitação
social”.

Habitação condigna

A expetativa da Câmara Municipal é
que uma parte significativa dos investimentos elencados neste plano,
pensado para dar resposta a mais
de 9500 munícipes, beneficie de
apoio comunitário, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, e de
financiamento do 1º Direito. Para garantir uma habitação condigna aos
3804 agregados familiares em carência habitacional, identificados no
concelho (de acordo com os termos
do 1º Direito), a Autarquia prevê diferentes soluções, sendo que a concretização da maioria delas ficará a seu
cargo. O Município pretende ainda
apoiar pessoas vulneráveis, criando
dois novos centros de acolhimento
temporário para as pessoas em situação de sem-abrigo e um centro
destinado a vítimas de violência doméstica.

Apoios diretos a proprietários

Uma fatia muito relevante do plano
aprovado diz respeito à atribuição
de apoios diretos aos proprietários
que se encontrem numa destas duas
situações: que tenham condições habitacionais indignas e necessitem de
reabilitar os seus fogos; que residam
há 20 anos ou mais em áreas insuscetíveis de reconversão urbanística,
integradas em zonas de riscos naturais comprovados.
A primeira situação abrange mais de
1200 famílias dispersas pelo concelho e a segunda afeta 200 agregados, de quatro freguesias.
Em ambos os casos, para beneficiar

de apoios, os proprietários terão de
reunir os seguintes requisitos: viver
em condições indignas, estar em situação de carência financeira (com
Rendimento Médio Mensal inferior a
quatro vezes o Indexante dos Apoios
Sociais – 1755,24 euros) e ser cidadão nacional ou, sendo estrangeiro,
ter certificado de registo de cidadão
comunitário ou título de residência
válido no território nacional. A aceitação e a aprovação das candidaturas
são da responsabilidade do Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).
Finalmente, este plano contempla a
intervenção do Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, na
reabilitação de 54 fogos com condições de insalubridade e insegurança
de que é proprietário, em Santo António dos Cavaleiros.

Habitação para jovens

Outro programa já aprovado prevê
a atribuição de apoio financeiro à
habitação jovem na área do concelho
de Loures, mediante a concessão de
uma subvenção mensal para fixação
de residência na área do Município de
Loures, consubstanciado na modalidade de arrendamento ou aquisição
de imóvel com recurso a crédito, por
jovens, destinado a habitação própria permanente. Podem beneficiar
do presente apoio, tanto os candidatos que residem fora e pretendem
passar a residir no concelho, como
aqueles que já residem no concelho,
com idade igual ou superior a 18 anos
e igual ou inferior a 35 anos.
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Espaço público
A PARTIR DE 2022

Terminal
de contentores
da Bobadela
relocalizado

O terminal de contentores da Bobadela
vai ser relocalizado de forma progressiva,
num processo que terá início em 2022
e se prolongará até 2026, conforme
estabelece uma resolução aprovada
em Conselho de Ministros, no âmbito
da preparação da Jornada Mundial
da Juventude 2023.

O presidente da Câmara Municipal
de Loures congratulou-se com esta
decisão, a qual vinha reivindicando
há muito: “Foi finalmente tomada a
decisão de aquele terminal de mercadorias ser deslocalizado para outro sítio, permitindo recuperar toda
aquela zona ribeirinha de volta
para as populações e garantir melhores condições de sustentabilidade”, sublinhou Bernardino Soares.
A resolução determina a criação
de um grupo de projeto, o qual irá
assegurar o acompanhamento dos
trabalhos de preparação e organização daquele evento, e fixa um
calendário gradual para a relocalização definitiva do Complexo Logístico rodoferroviário da Bobadela.
O calendário fixado estabelece a
libertação definitiva da zona sul
até 31 de dezembro de 2022. Já a

parcela correspondente ao Parque
Central irá ser temporariamente
desocupada entre 1 de janeiro e 31
de agosto de 2023, e de forma definitiva até 25 de abril de 2024. Finalmente, a área a norte, mais próxima de Santa Iria de Azóia, ficará
desocupada até ao final de 2026.
“Naturalmente nós gostaríamos
que tudo fosse mais cedo, mas
penso que um cronograma estabelecido como está nos permite, a
partir de agora, garantir junto do
Governo que este plano de trabalhos que se vai concretizar e que
devolverá toda aquela zona ao uso
público e à população de Loures”,
afirmou o presidente da Autarquia,
recordando que foi já lançado o
concurso público para o passeio ribeirinho que irá unir Lisboa, Loures
e Vila Franca de Xira.
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Pelo concelho
LOURES

Remodelação
da rede de água
A Câmara Municipal de Loures
aprovou a adjudicação de uma empreitada de remodelação da rede
de abastecimento de água a Loures, no valor de mais de 2,7 milhões
de euros.
A proposta referente a esta obra,
da responsabilidade dos SIMAR Serviços Intermunicipalizados de
Águas e Resíduos dos Municípios de
Loures e Odivelas, está dividida em
dois lotes – um dos quais referente
ao Fanqueiro e outro à Milharada –,
ambos com um prazo de execução
de 420 dias.

CAMARATE

Obras no Bairro
de Santo António

Foi aprovada a empreitada de reparação e beneficiação de seis
blocos de edifícios habitacionais no
Bairro de Santo António, em Camarate, num valor de mais de 282
mil euros.
Recorde-se que a Autarquia tem
vindo a promover várias intervenções em bairros municipais, tendo
concluído recentemente obras na
Quinta da Fonte (Apelação) e na
Quinta das Sapateiras (Loures).
Em curso encontram-se empreitadas em São Sebastião de Guerreiros (Loures) e na Quinta da Vitória
(Portela). No total, o investimento
municipal na melhoria das condições de habitabilidade nos bairros
municipais é já superior a quatro
milhões de euros.

STO. ANTÓNIO DOS
CAVALEIROS

Reforço
da rede de
abastecimento
de água
A empreitada de
remodelação da rede
de abastecimento de
água em Santo António
dos Cavaleiros, da
responsabilidade dos
SIMAR, aprovada no valor
de mais de 1,9 milhões de
euros, vai ser desenvolvida
em duas fases (com prazos
de execução de 420 e de
360 dias), que se vêm
juntar a uma outra fase já
em execução, orçada em
mais de 588 mil euros.
A primeira fase vai
abranger as seguintes
artérias: Avenida Marquês
de Marialva, Avenida
Conde de Abranches, Rua
Carlos Relvas, Rua Vitorino
Fróis, Rua Simão da Veiga,
Avenida Francisco Pinto
Pacheco, Avenida Infante

BUCELAS

Ação de limpeza
no rio Trancão
Após o evento meteorológico de
pluviosidade intensa, registado no
passado mês de fevereiro, a Câmara Municipal de Loures, através da
Brigada Guarda-Rios, procedeu à
limpeza e desobstrução do rio Trancão, no troço da Bemposta/Melos,
em Bucelas, recolhendo troncos,
ramos, plásticos, metais, entre outros resíduos que foram arrastados
pela intempérie, ficando presos nas
margens do rio.
Além desta intervenção, procedeu-se ainda à reposição de enrocamento para manutenção do percurso pedonal no corredor azul do
rio Pequeno do Trancão, no troço
da Bemposta, contribuindo assim
para a preservação da galeria ripícola e da fauna.

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Apoios para
a requalificação
e instalação de
esplanadas
O Município promoveu candidaturas ao Programa para a Requalificação e Instalação de Esplanadas,
ao abrigo do qual o Município de
Loures atribui apoios financeiros a
fundo perdido para a aquisição de
mobiliário.
Podem beneficiar dele micro e pequenas empresas, com sede no
concelho de Loures, que pretendam
requalificar esplanadas já existentes ou criar novas.

Dom Pedro, 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 Sacadura
Cabral e Rua da Belavista.
Já a segunda fase incluirá
a Rua Alfredo Keil, Rua
Cesário Verde, Rua
Adelaide Cabete, 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.

O apoio traduz-se numa comparticipação de 50% do valor de aquisição de mobiliário, até ao montante
máximo de dois mil euros por candidatura. São elegíveis as despesas
efetuadas entre 14 de março de
2020 e 31 de dezembro de 2021.

BEM-ESTAR ANIMAL

Formação para
tutores de cães
adotados
A Câmara Municipal de Loures
promoveu mais uma formação
para tutores de cães adotados no
Centro de Recolha de Animais de
Loures (CROAL), durante a qual
os participantes tiveram a oportunidade de aprender mais sobre as
necessidades básicas dos cães e a
sua linguagem, entre muitos outros
aspetos. Esta sessão da iniciativa Entenda o seu cão realizou-se
em Frielas e incluiu duas outras atividades: uma campanha de adoção de animais e uma ação de sensibilização em torno da importância
da recolha dos dejetos caninos.
Os participantes receberam ainda
um conjunto de conselhos práticos,
por exemplo sobre o material mais
indicado para os passeios.

Moscavide
Portela

Pelas freguesias
MAIS PERTO DE SI
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PORTELA

Novo
Atendimento
Municipal em
Moscavide

Requalificação
de prédios
na Quinta
da Vitória

Entrou em funcionamento, no dia 20 de abril,
o novo Atendimento Municipal em Moscavide,
que inclui também um Espaço Cidadão e um
Balcão de Atendimento Comercial dos SIMAR.

A Câmara Municipal de Loures está
a proceder à reparação e beneficiação dos
edifícios municipais na Quinta da Vitória,
na Portela, num investimento de cerca
de meio milhão de euros.
As beneficiações nos 84 fogos
municipais visam responder às
principais anomalias detetadas,
nomeadamente, infiltrações, roturas, arranjos nos espaços exteriores, problemas nos circuitos elétricos, entre outros.
O presidente da Câmara Municipal de Loures efetuou uma visita
às obras em curso, durante a qual
sublinhou que este “era um bairro
que não tinha tido praticamente
intervenção desde a sua constru-

ção e isso, naturalmente, notava-se na sua degradação”.
Nos últimos anos “retomámos no
Município a questão da Habitação,
que estava completamente abandonada. A grande prioridade foi
intervir nos bairros de propriedade municipal. Não só no edificado,
onde já muito foi feito, mas também na relação com as pessoas e
no acompanhamento das situações dos agregados familiares”,
notou.

Vários serviços à disposição
da população

Localizado na Avenida de Moscavide, nº 65, o novo espaço insere-se na política de requalificação e
de criação de novos atendimentos
municipais que a Câmara Municipal de Loures tem vindo a desenvolver nos últimos anos, tendo em
vista a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados às
populações, promovendo a proximidade entre os cidadãos e o Município.
Devido à pandemia de Covid-19,
os atendimentos presenciais necessitam de agendamento prévio,
através do número 211 150 100.
Numa recente visita ao espaço,
o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares,
mostrou-se bastante satisfeito
com este atendimento que, além

de ter “uma localização muito central”, ainda permitiu “o aproveitamento de um edifício municipal
que já estava desocupado há uns
anos e agora é devolvido à população”.
Uma obra de cerca de meio milhão
de euros, inserida na política de
requalificação e de criação de novos atendimentos municipais, mas
também na revitalização urbana
de Moscavide, que “vai trazer pessoas de outros sítios, que depois
vão, naturalmente, frequentar o
comércio local e isso também é
muito positivo”, concluiu.
Poderá consultar todos os serviços disponíveis neste atendimento, bem como os horários de funcionamento, na página da Internet
do Município.

500 mil euros de investimento
na Portela
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BOBADELA

Hortas
comunitárias
na Quinta da
Parreirinha
A Câmara Municipal de Loures entregou,
em março, os talhões aos horticultores das
hortas urbanas comunitárias da Bobadela,
cuja atribuição resultou de um sorteio.
Este novo parque hortícola dispõe
de 76 talhões e integra os horticultores que tinham hortas no
Bairro da Petrogal, os que já se
encontravam a cultivar de forma
espontânea nesta parcela e, ainda, a Escola Básica da Bobadela e
os novos horticultores que se candidataram a estas hortas.
O parque compreende áreas de
cultivo, com os respetivos abrigos
e compostores em madeira; caminhos de acesso aos talhões; área
de estadia com uma pérgula de
ensombramento, mesas e bancos
de piquenique; área técnica para
instalação do furo de captação de
águas subterrâneas; depósito de
armazenamento de água e respetivos sistemas de bombagem;
área verde de proteção e enqua-

Santa Iria
São João da Talha
Bobadela
PATRIMÓNIO

Reabilitação
do Palácio de
Valflores
A reabilitação do Palácio de Valflores,
em Santa Iria de Azóia, está em curso,
com a execução da segunda e da terceira fases
da obra de consolidação estrutural, restauro
e proteção de elementos arquitetónicos.

dramento junto à entrada principal da escola.
As hortas urbanas comunitárias
da Quinta da Parreirinha estão
inseridas na estratégia para a
implementação de uma Rede de
Hortas Urbanas em Loures, que o
Município se encontra a desenvolver, na perspetiva de se promover
a defesa do território, valorizando a estrutura verde, a produção
agrícola e a proteção da biodiversidade, princípios estes integrados
no projeto europeu RU:RBAN, em
curso desde 2018. O projeto visa
pôr em prática o desenvolvimento
de capacidades de gestão de hortas urbanas comunitárias, através da formação de agentes que
promovam a cidadania e a gestão
das hortas.

Interior do Palácio

76 talhões à disposição
dos horticultores

O vereador com o pelouro das
Obras Municipais, Tiago Matias,
destaca a relevância desta obra
– com um orçamento superior a
950 mil euros – para o concelho
e para toda a Área Metropolitana
de Lisboa.

Este palácio do século XVI está
classificado como Imóvel de Interesse Público. A sua reabilitação
pela Câmara Municipal de Loures
teve início em 2018 e é financiada,
em parte, por fundos comunitários.
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Investimentos em curso
melhoram qualidade de vida
SANTA IRIA DE AZÓIA // BOBADELA

Percurso
ribeirinho
de Loures com
pista ciclável
e pedonal

A Câmara Municipal de Loures aprovou
o lançamento de um concurso público
internacional para a construção do percurso
ribeirinho de Loures, que prevê a criação de
uma pista ciclável e pedonal entre Santa Iria
de Azóia e a Bobadela.
Está em causa um percurso com
cerca de seis quilómetros de extensão, com passagem por Santa
Iria de Azóia, São João da Talha e
Bobadela. Quando esta intervenção estiver concluída, será possível circular de bicicleta e a pé entre Lisboa, Loures e Vila Franca de
Xira.
Para o vereador responsável pelo
Departamento de Urbanismo na
Autarquia, Tiago Matias, esta obra

tem um “enorme valor ambiental e paisagístico” e visa “retomar
a ligação da população com o rio
Tejo”.
Recorde-se que para a realização
desta obra foi aprovado um empréstimo de médio e longo prazo,
com um montante de 4,9 milhões
de euros. A esse montante acresce também um financiamento comunitário, já aprovado, no valor
de 1,8 milhões de euros.

SAÚDE

Unidade de
Saúde de Santa
Iria de Azóia
com conclusão
prevista para
novembro
O presidente da Câmara Municipal
de Loures visitou as obras da Unidade
de Saúde de Santa Iria de Azóia, que
decorrem a bom ritmo e deverão estar
concluídas em novembro.  

Investimento de 2,8 milhões
de euros

Percurso terá seis quilómetros
de extensão

Este equipamento, que era há
muito reivindicado pela população
e pelo Executivo Municipal, está
em construção no Bairro Terra de
Frades, em frente ao Mercado de
Santa Iria de Azóia. A sua concretização representa um investimento
de 2,8 milhões de euros, tendo a
Autarquia cedido o terreno e investido cerca de um milhão de euros
na obra.
Na visita, o presidente da Câmara
Municipal de Loures, Bernardino
Soares, e o presidente do conselho diretivo da ARSLVT, Luís Pisco,
tiveram oportunidade de verificar o andamento dos trabalhos.
Bernardino Soares sublinhou “a
importância desta obra, que vai
corresponder às necessidades da
população”, pondo fim à “situação

terrível” que as atuais instalações,
num prédio de habitação, oferecem aos seus utentes. De seguida,
os responsáveis deslocaram-se a
um terreno, junto ao Parque Verde
do Planalto do Catujal, no qual vai
ser construída a Unidade de Saúde
do Catujal, cujo concurso público foi
lançado em março.
Bernardino Soares adiantou que,
“nas próximas semanas”, deverá
estar concluído o trabalho que está
a ser desenvolvido com a ARSLVT
tendo em vista a construção de um
novo centro de saúde em Santo
Antão do Tojal. Quanto à criação de
uma nova unidade em Camarate,
o presidente explicou que é ainda
necessário fechar a sua localização, existindo dois terrenos disponíveis para o efeito.
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Camarate
Apelação
Unhos

INVESTIMENTO DE 4,6 MILHÕES DE EUROS

Unidade
de Saúde do
Catujal pronta
em 2023

O lançamento do concurso público para
a construção da Unidade de Saúde do Catujal
foi aprovado, por unanimidade, pela Câmara
Municipal de Loures.
“É uma obra da maior importância
e que há muito a população vinha
a aguardar”, regista o presidente
da Autarquia, acrescentando que
o novo equipamento “vai certamente trazer uma grande melhoria
dos cuidados de saúde primários”.
A expetativa de Bernardino Soares
é que, não existindo contratempos
neste processo, a Unidade de Saúde do Catujal possa abrir as portas
em 2023.
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 Parque Verde do Planalto do
Catujal. Está em causa um investimento total de 4,6 milhões de euros, dos quais cerca de 1,9 milhões
de euros serão assumidos pela
Câmara de Loures. O Ministério da
Saúde vai avançar com perto de
2,4 milhões de euros, sendo os 300
mil euros restantes financiados por
fundos comunitários.
Recorde-se que a construção de
centros de saúde é uma competência do Governo, tendo o Município celebrado um acordo com o
Ministério da Saúde por forma a
garantir que este equipamento se
viesse a concretizar.

Equipamento servirá
13 mil utentes
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Zona oriental do concelho tem vários
grandes projetos em desenvolvimento
EDUCAÇÃO

Construção
da Escola Básica
nº 3 de Unhos
decorre a bom
ritmo
Estão a decorrer a bom ritmo as obras
de remodelação e ampliação da Escola
Básica nº 3 de Unhos.
Trata-se de um investimento municipal superior a 2,4 milhões de
euros, que contempla a ampliação do edifício principal e a construção de dois novos espaços: um
destinado à valência de jardim de
infância e outro para a biblioteca
escolar.
Na empreitada de construção
está ainda prevista a ampliação
da cozinha, de modo a garantir

AMBIENTE

Novo parque verde
do Planalto do Catujal
Já está à disposição da população o novo
parque verde do Planalto do Catujal, um
espaço de 32 mil m2 com diversas valências.
O parque engloba um anfiteatro
natural, parque infantil e juvenil,
zonas de estar, equipamentos de
fitness e de street workout, bem
como um parque canino.
Neste novo equipamento, que
vem concretizar as opções do Mu-

a confeção local; a ampliação do
refeitório; a criação de mais duas
salas de aula para o primeiro ciclo; salas de apoio e de pessoal; a
adequação das instalações sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida; a criação de zonas
de ensombramento e a requalificação geral do logradouro, com
novos espaços de brincadeira e
um novo campo de jogos.

nicípio de aumentar a estrutura
ecológica de recreio, através da
sua rede de parques, como medida de sustentabilidade e requalificação ambiental, foram plantadas
200 árvores e mais de cinco mil
arbustos.

Mais zonas verdes para
a população

CAMARATE

Parque verde
da Quinta de Santa
Teresa
A população de Camarate já pode usufruir de mais um espaço de
lazer na freguesia: o parque verde e de recreio da Quinta de Santa
Teresa. Neste novo espaço é possível encontrar áreas de recreio
infantil, de lazer e diversas zonas de estar. No local foram plantadas mais de 400 árvores e arbustos e disponibilizados 45 lugares
de estacionamento.

Investimento de 2,4 milhões
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ASSOCIATIVISMO

Clubes requerem
apoios para
retoma das
atividades
Os clubes desportivos do concelho de Loures
aprovaram uma tomada de posição na qual
requerem apoio para assegurar a retoma
da atividade desportiva.
A decisão – aprovada por unanimidade no último plenário do
Conselho Municipal do Associativismo, realizado em abril – sustenta que os apoios já anunciados
pelo Governo, relativos ao Fundo
de Apoio para a Recuperação da
Atividade Física e Desportiva, no
valor de 35 milhões de euros, possam ser canalizados, o mais rápido possível, para assegurar os
custos da testagem dos atletas
das modalidades desportivas de
baixo e alto risco nos escalões de
formação, bem como a aquisição
de EPI’s, pelas entidades gestoras
dos espaços desportivos; e para
garantir os custos de inscrição dos
jovens nos escalões de formação
nas respetivas associações e/ ou
federações, para as competições
na época desportiva 2021/2022.
A reunião magna do movimento
associativo, que juntou cerca de

50 clubes, coletividades e associações do concelho, ficou também
marcada por um minuto de silêncio em memória de todos os dirigentes associativos falecidos no
último ano, bem como pela apresentação de um diagnóstico da
situação atual das associações no
quadro da pandemia de Covid-19
e das medidas de apoio que a Autarquia implementou para fazer
face às dificuldades das coletividades.
“Sabemos que o esforço que temos vindo a fazer não é suficiente
para resolver todos os problemas,
mas estamos convencidos de que
sem ele muitas entidades já teriam
fechado as portas”, referiu o presidente da Câmara Municipal de
Loures, Bernardino Soares, sublinhando que “não há ninguém que
substitua o trabalho que o movimento associativo popular faz”.

ATLETISMO

Campeonato Regional
de Corta-Mato Longo
em Loures
O Parque Urbano de Santa Iria de Azóia
recebeu, em abril, uma prova do Campeonato
Regional de Corta-Mato Longo.
Organizada pela Associação de
Atletismo de Lisboa, com o apoio
da Câmara Municipal de Loures, a
prova contou com a participação
de mais de 550 atletas.
Aires Pratas, do Clube de Atletismo de Vale de Figueira, sagrou-se
campeão regional de corta-mato
longo, no escalão M65, e Fernando Guerreiro, do Grupo Desportivo
de São Domingos, classificou-se
em 3º lugar, no escalão M70.
Nos femininos, Conceição Rodrigues sagrou-se campeã regional
de corta-mato longo, no escalão
F60, e Clara Mina conquistou o
3º lugar, ambas atletas do Clube Atletismo de Vale de Figueira.
Também com um 3º lugar, mas
no escalão F55, ficou Ana Sousa,
da Associação Desportiva Leões
Apelaçonenses.
O Clube de Atletismo de Vale de
Figueira conseguiu garantir ainda
mais lugares no pódio, com Alex
Valador no 3º lugar de juniores e

um coletivo de iniciados femininos,
também na terceira posição.
Em representação da Autarquia
na entrega de troféus e medalhas
esteve Paulo Piteira, vice-presidente da Câmara Municipal de
Loures e responsável pelo pelouro
do Desporto, que se mostrou satisfeito com o regresso das provas
de atletismo ao concelho.

NATAÇÃO

Atletas da GesLoures
em destaque
Nos mês de março foram vários os atletas
da GesLoures que estiveram em destaque
nas competições em que participaram.

Clubes exigem mais verbas

Depois de uma pausa de quase dois anos em competições
internacionais, a dupla, Beatriz
Gonçalves e Cheila Vieira, conseguiu surpreender as adversárias e conquistar o primeiro
lugar no Open de Andaluzia de
Natação Artística, realizado em
Sevilha.
As atletas conseguiram conquistar a melhor marca de sempre, com 81 pontos em Dueto Técnica e 85 em Dueto Livre.  
Já Catarina Franco disputou duas
provas em Coimbra, obtendo, nos

200 metros livres, o primeiro lugar de juvenis e o 17º na classificação geral. E nos 50 metros livres, a atleta, treinada por Bruno
Veloso, conseguiu o 10º lugar na
classificação geral.  
Também a disputar provas em
Coimbra estiveram David Grachat e Daniel Videira, que obtiveram 4.29.28 e 5.33.07, respetivamente, nos 400 metros
livres, garantindo, desta forma,
os mínimos de acesso aos Jogos
Paralímpicos, que decorrerão em
Tóquio no próximo verão.
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Cultura
PRÉMIO LITERÁRIO
MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO

Amadeu
Baptista vence
14ª edição
Amadeu Baptista, com a obra Escrito na Grécia,
foi o vencedor da 14ª edição do Prémio Literário
Maria Amália Vaz de Carvalho, na modalidade
Poesia, relativo a 2020/2021.
Constituído pelo presidente da
Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, António Carlos Cortez e por Margarida
Vale de Gato, o júri da 14ª edição
do Prémio foi unânime em distinguir Amadeu Baptista, decisão
justificada pelo facto de Escrito na
Grécia constituir “um volume de
forte coerência temática e unidade estilística, onde avultam textos em que a poesia se concebe
numa linguagem descritiva, mas
ao mesmo tempo especulativa”.
Amadeu Baptista nasceu no
Porto, em 1953, e o seu primeiro livro, As Passagens Secretas,
data de 1982. Desde então o autor publicou mais de trinta títulos
de poesia, entre os quais Paixão (Prémio Vítor Matos e Sá,
da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Prémio
Teixeira de Pascoaes), Poemas
de Caravaggio (Prémio Nacio-

nal de Poesia Natércia Freire e
Prémio Literário João Lúcio), Os
Selos da Lituânia (Prémio Edmundo Bettencourt Cidade do
Funchal), Açougue (Prémio Espiral
Maior, Espanha) e Um Pouco Acima da Miséria (Prémio de Poesia
Cidade de Ourense, Espanha).
O Prémio Literário Maria Amália
Vaz de Carvalho, instituído pela
Câmara Municipal de Loures em
1993, pretende incentivar a produção literária em língua portuguesa, distinguindo obras inéditas de autores de nacionalidade
portuguesa ou naturalizados. Este
galardão pretende também homenagear a memória da escritora
e ativista que lhe dá nome e que,
ao longo da sua vida, contribuiu
para a dinamização cultural do
concelho.
O prémio, no valor de três mil euros, conta com o patrocínio da empresa Blueotter Circular.

14ª EDIÇÃO

Câmara
distingue
participantes
do Concurso
Nacional
de Leitura
A Biblioteca Municipal José Saramago, em
Loures, recebeu a entrega de prémios da fase
municipal do Concurso Nacional de Leitura,
na qual foram distinguidos pela Autarquia
12 alunos de escolas de Loures, do 1º ciclo
ao ensino secundário.

12 alunos distinguidos

A entrega de prémios realizou-se
no dia 24 de abril e, na ocasião, o
vice-presidente da Câmara Municipal de Loures sublinhou que “as
pessoas só podem fazer escolhas
livres quando são informadas”,
congratulando-se com o “empenho em serem cidadãos mais livres, com espírito crítico” demonstrado por todos os participantes
neste concurso. Para Paulo Piteira, a participação dos alunos de
Loures nesta iniciativa, que vai já
na 14ª edição, é também uma demonstração da “enorme qualidade
do trabalho que se vai fazendo nas
escolas” do concelho.

Ana Clara Rezende de Ferreira
Cavalier, Rodrigo Gomes Duque
Pereira dos Santos e Santiago
Campinas Constantino foram os
alunos premiados no 1º ciclo. Já
no 2º ciclo, os prémios foram entregues a Carolina Martins Tomé,
Rafael Mateus Rebelo e Inês Leal
dos Santos. No 3º ciclo, foram distinguidos os alunos Ana Margarida
Ferreira Coelho, Raquel Simões
Duarte e Leonor d’Almeida Barroso, enquanto no ensino secundário
os premiados foram Diana Nuno
Magno Coutinho da Costa, Maria
Leonor dos Santos Ferreira e Igor
Oliveira.
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CONVERSA
«PORTUGAL
E O JAZZ»

10 JULHO

MÁRIO
LAGINHA
TRIO

21h

QUARTETO
RICARDO
TOSCANO

11 JULHO

11h

21h

9 JULHO
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«O JAZZ É FIXE!»
CONCERTO PARA
FAMÍLIAS
18h

BIG BAND
DO HOT CLUBE
SOLISTA:
ANTÓNIO SAIOTE
PALCO HOT CLUBE
Combos de alunos da Escola
de Jazz Luís Villas-Boas;

EXPOSIÇÃO «JAZZ POSTERS»
em parceria com o Hot Clube de Portugal
e editora Argumentum;

BANCAS DE EDITORAS
NACIONAIS
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www.cm-loures.pt

Museus
de Loures

Património com afeto
Museu de Cerâmica
Sacavém

Museu Municipal
Loures

Museu do Vinho
e da Vinha
Bucelas

Estratégia
Local de
Habitação
Programa 1º Direito
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