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ORÇAMENTO MUNICIPAL 2019

Orçamento para 2019, 
de 132 milhões de euros, prevê, 
entre outras medidas de apoio 
às famílias, a isenção do pagamento 
de refeições escolares para metade 
das crianças do concelho. P08|09

Refeições escolares 
gratuitas para os 
escalões A e B
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EDITORIAL BREVES 

Aproximamo-nos do final de 2018, tempo de 
desejar, em nome do Executivo Municipal, votos 
de boas festas. A entrada num novo ano constitui 
sempre um momento de renovadas expectativas. 
Em 2019, a Câmara Municipal vai continuar a 
apostar na melhoria da qualidade de vida de 
quem aqui estuda, trabalha e vive, promovendo 
investimentos que seguramente vão ter impacte 
significativo no nosso território e na nossa 
comunidade.
O lançamento do projeto para a construção do 
novo centro cultural na cidade de Loures, a abertura 
do novo espaço de atendimento ao munícipe em 
Sacavém, o começo da construção do Centro de 
Saúde em Santa Iria de Azóia e a construção do 
pavilhão gimnodesportivo na Escola Básica João 
Villaret, em Loures, são apenas alguns dos mais 
importantes equipamentos que queremos iniciar 
no próximo ano.
Em 2019, vamos continuar a aprofundar a 
delegação de competências nas juntas de freguesia. 
Porque acreditamos que o exercício de poder de 
proximidade é o que melhor serve as populações, 
alargámos a delegação de competências nas juntas, 
para onde transferiremos mais de 12,5 milhões de 
euros em 2019, ou seja, aproximadamente dez por 
cento do orçamento municipal. Anuncio, desde já, 
que serão introduzidas profundas alterações no 
sistema de recolha de monos, um problema muito 
sentido pela população.
No que concerne aos transportes públicos, quero 
destacar a nossa comparticipação, no valor de mais 
de dois milhões de euros, no processo de criação 
da nova empresa metropolitana e na redução do 
preço do novo passe social, medida que vai permitir 
a poupança de muitas centenas de euros a milhares 
de munícipes.
Acreditamos que, aplicando os recursos municipais 
na melhoria da vida das pessoas, continuaremos 
a honrar os nossos compromissos com os munícipes 
e a transformar para melhor o nosso concelho.

Bernardino Soares
Presidente da Câmara Municipal

Investir os recursos 
municipais nas 
pessoas
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ECONOMIA

Ceramed Coatings, Eurofirst, Tété e Adega do 
Almirante foram as empresas distinguidas este ano 
pela Câmara Municipal de Loures com o Galardão 
de Mérito Empresarial.

Este Galardão tem por objetivo 
distinguir a excelência e o desem-
penho do tecido empresarial do 
concelho de Loures, reconhecen-
do as empresas que se destacam 
pela sua importância socioeco-
nómica, capacidade de inovação 
e contribuição para o desenvolvi-
mento económico do concelho.
A cerimónia de entrega do Galar-
dão realizou-se na Galeria Muni-
cipal Vieira da Silva, em Loures, 
com o presidente da Câmara Mu-
nicipal a afirmar que “esta distin-
ção pretende ser uma valorização 
do trabalho feito com qualidade 
pelo nosso tecido empresarial”. 

Bernardino Soares, adiantou que 
este é um trabalho “que queremos 
continuar a fazer para valorizar o 
tecido económico e o que de me-
lhor se faz no tecido empresarial 
do nosso concelho, bem como pre-
miar as boas-práticas”.
A cerimónia do Galardão foi pre-
cedida pela realização da Con-
ferência Loures no contexto da 
Área Metropolitana de Lisboa: 
estratégia 2030.

EMPRESAS

Galardão 
de Mérito 
Empresarial

Em 2018, foram quatro as empresas 
distinguidas

ENSINO PROFISSIONAL

25 anos do 
IPTrans

Nos últimos cinco anos, a institui-
ção passou por mudanças signi-
ficativas, que procuraram inver-
ter a tendência negativa em que 
se encontrava, voltando a ganhar 
credibilidade junto dos parceiros, 
alcançando, em 2017, resultados fi-
nanceiros positivos, e aumentando, 
a pouco e pouco, o número de alu-
nos. Atualmente com 220 alunos, o 
IPTrans tem previsto abrir mais cur-

O IPTrans – Instituto Profissional de Transportes, 
em Loures, assinalou, dia 9 de novembro, 25 anos, 
numa altura em que a escola profissional está a 
viver uma fase de franca expansão.

sos em 2019, nomeadamente nas 
áreas de serviços de transportes, 
comércio, metalurgia e metalome-
cânica, ciências informáticas e ser-
viços de apoio a crianças e jovens. 
A sessão solene do aniversário do 
IPTrans contou com as presenças 
do ministro da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, e do presiden-
te da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares.

A primeira Conferência de Logística da Indústria 
Agroalimentar realizou-se, a 19 de outubro, no 
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL).

Organizada pela Supply Chain Ma-
gazine, projeto de comunicação fo-
cado na área da logística, em par-
ceria com a Câmara Municipal de 
Loures, Loures INOVA e a empresa 
Santos e Vale, a conferência teve 
como objetivo debater o contex-
to da indústria agroalimentar em 
Portugal, o desafio dos mercados 
abastecedores, cadeias logísticas, 

tecnologia e inovação. A iniciativa, 
realizada no pavilhão 3 do MARL, 
mais conhecido como o pavilhão 
dos produtores, contou com a inscri-
ção de cerca de 300 participantes e 
mais de duas dezenas de oradores. 
O evento contou, ainda, com uma 
zona de exposição, onde as empre-
sas participantes deram a conhecer 
alguns dos seus produtos e serviços.

MARL

Logística 
agroalimentar

O Município de Loures recebeu, a 20 de outubro, o Encontro pela Paz, uma inicia-
tiva promovida pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) com o 
objetivo de contribuir para a promoção da mobilização e intervenção em defesa da 
Paz no Mundo. Cerca de setecentas pessoas estiveram presentes neste encontro, 
realizado no Pavilhão Paz e Amizade. 
Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino 
Soares, assinalou o “empenho e solidariedade para com os povos vítimas de inge-
rência e agressão, bem como com todos os movimentos de refugiados que fogem 
da guerra. O Mundo continua a ter desigualdades e injustiças. A luta pela Paz deve 
ser uma função dos municípios em prol das suas populações”.
Após a sessão de abertura, intervieram organizações e personalidades em três 
painéis sobre Paz e desarmamento, Cultura e educação para a Paz e Solidariedade 
e cooperação.
O Encontro terminou com um apelo à defesa da Paz, considerando que Pela Paz, 
todos não somos demais!

Mundo
Encontro pela Paz 

O Atendimento Municipal de Loures e Espaço Cidadão, no Centro Comercial Lou-
reShopping, reabriu no final do mês de outubro, oferecendo agora mais serviços e 
melhores condições de atendimento. 
O objetivo é proporcionar maior comodidade, conforto e privacidade aos cidadãos 
que ali se deslocam para tratar das mais diversas questões, sejam elas relacio-
nadas com os serviços da Câmara Municipal ou do Espaço Cidadão, que reúne os 
serviços disponibilizados pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA).
O Atendimento Municipal de Loures e o Espaço Cidadão, no LoureShopping, voltam 
assim a estar disponíveis ao cidadão, de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e 
as 20h00. 

Mais perto de si!
Atendimento municipal no LoureShopping 
renovado 
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Projeto prevê criação de
Centro Interpretativo

RIOS E RIBEIRAS

Ecossistemas 
monitorizados

Composto por uma rede hidrográ-
fica com uma extensão de 250 qui-
lómetros de linhas de água, e atra-
vessado por cursos de água como 
o rio Trancão e o rio de Loures, a 
implementação de um plano desta 
natureza, constituído por análises a 
parâmetros físico-químicos e bac-
teriológicos, assume especial rele-
vância no concelho.
Este projeto visa a promoção de 
uma estratégia global entre o Mu-
nicípio de Loures e os Serviços In-
termunicipalizados de Águas e Re-
síduos (SIMAR) dos concelhos de 
Loures e Odivelas, permitindo de-
tetar possíveis descargas ilegais e 
associá-las a prováveis infratores, 
bem como implementar uma atu-
ação preventiva na origem do pro-
blema de modo a reduzir o impacte 
ambiental.
É realizada, ainda, a biomonitoriza-
ção da fauna e da flora ripícola, en-
quadrada na distribuição dos ha-
bitats e vegetação, com o traçado 
dos cursos de água, a distribuição 
das áreas de erosão, acumulação e 
escoamento de água, assim como 
a diversidade de microclimas.

Ar de qualidade em Loures
A qualidade do ar na cidade de 
Loures situa-se no valor de segu-

O Município de Loures tem desenvolvido um conjunto 
de sistemas de monitorização capazes de dotar 
o concelho de informações que permitam conhecer o 
estado ecológico dos ecossistemas dos rios e ribeiras.

rança recomendado pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). 
Considerando a medida de con-
centração em microgramas de 
partículas por metro cúbico de ar, 
a cidade de Loures apresenta uma 
exposição anual de 10 µg/m³ para 
PM2.5 (partículas finas em sus-
pensão).
Estes valores, bem como os de 
quatro mil cidades em todo o mun-
do – resultantes da monitorização 
de dados das estações terrestres 
com dados de satélite – podem ser 
consultados em http://breatheli-
fe2030.org.
O Município de Loures tem vindo 
a promover a implementação de 
políticas e programas que visam 
reduzir as emissões de carbono 
com contributos na melhoria da 
qualidade do ar, de que são exem-
plos os projetos ClimACT e REME-
DIO. De referir, ainda, a promoção 
da rede de transportes públicos 
coletivos, com a reivindicação da 
extensão da rede de metropolita-
no no concelho de Loures, as in-
terfaces modais, a extensão do 
serviço intraurbano da Carris e a 
revitalização de espaços públicos 
urbanos centrais, privilegiando a 
circulação pedonal e a mobilidade 
suave.

AMBIENTEAMBIENTE Saiba mais em 
www.cm-loures.pt

PATRIMóNIO NATuRAL

Requalificação 
do Parque de 
Montachique

Este parque florestal, com uma 
área de 33 hectares, e totalmente 
vedado, recebe anualmente cerca 
de 60 mil utentes, e será alvo de 
um projeto de requalificação.
A requalificação, orçada em 1,7 
milhões de euros, será realizada 
de forma faseada e deverá ini-
ciar-se já no próximo ano. O pro-
jeto apresentado prevê a criação 
de um Centro Interpretativo, uma 
zona de restauração, camara-
tas, salas multiusos e áreas para 
campismo e caravanismo. Está 
também prevista a requalificação 
de todas as infraestruturas, rea-
bilitação dos espaços desportivos 
e de lazer, valorização da galeria 
ripícola com a implementação de 

A Câmara Municipal de Loures apresentou o projeto 
de requalificação para o Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique.

um complexo de charcos, jogos de 
água didáticos, hortas, pomares e 
áreas de estadia.
O projeto de requalificação apre-
senta uma forte aposta ao nível da 
sustentabilidade ambiental, com a 
introdução de soluções e sistemas 
que permitem a redução e a de-
pendência energética de energias 
fósseis.
A Câmara Municipal de Loures 
pretende, assim, melhorar a atual 
oferta existente no Parque Muni-
cipal do Cabeço de Montachique, 
complementando-a também com 
a valorização do seu património 
natural, incrementando o conhe-
cimento e envolvimento dos seus 
utentes na sua proteção.

O Município de Loures, enquanto cofundador da Rede Portu-
guesa de Cidades Saudáveis, participou, de 1 a 4 de outubro, 
na Conferência Internacional de Cidades Saudáveis, organiza-
da pela Organização Mundial de Saúde, em Belfast, na Irlanda.
Ao longo dos quatro dias de trabalhos foram abordados, entre 
outros temas, a qualidade do ar, a inclusão, o combate às de-
sigualdades, a sustentabilidade, a alimentação, a participação 
e o desenvolvimento, tendo como referência os princípios asso-
ciados à Rede Internacional de Cidades Saudáveis, que integra 
já 1400 municípios de 53 países.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

Cidades 
Saudáveis

PREvENçãO

Novo ano 
hidrológico

Com o início do novo ano hidrológi-
co, o Serviço Municipal de Proteção 
Civil (SMPC)recomenda a toma-
da de precaução relativamente a 
cheias e deslizamentos de terras, 
apelando à colaboração de todos 
na prevenção.
O mês de outubro, caracterizado 
pela altura do ano em que as reser-
vas hídricas atingem o seu mínimo e 
em que o período mais chuvoso se 
inicia, representa o começo de um 
novo ano hidrológico. Deste modo, 
o (SMPC) recomenda a tomada de 
algumas medidas de precaução, 
relativamente a inundações em 
zonas urbanas, causadas por acu-
mulação de águas pluviais, cheias 
motivadas pelo transbordo do leito 
de alguns rios e instabilidade de ta-
ludes ou deslizamentos motivados 
pela perda de consistência do solo.

Época de chuvas implica a tomada de medidas 
de precaução e maior prevenção relativamente 
a inundações.

Limpeza preventiva de 
sargetas e sumidouros
Com a chegada da época de con-
dições atmosféricas mais adversas, 
caracterizada por períodos de chu-
va, e no sentido de evitar inunda-
ções causadas por acumulação de 
águas pluviais, a Câmara Municipal 
de Loures alerta a população para 
a adoção de medidas preventivas 
que anulem ou minimizem os seus 
efeitos.
Deste modo, o Município alerta 
igualmente as juntas de freguesia 
para a desobstrução de sumidou-
ros, assim como para a limpeza de 
valetas e outros canais de drena-
gem, medidas de precaução que 
irão prevenir situações de cheias, 
bem como garantir o correto esco-
amento das águas pluviais prove-
nientes da via pública.

COMEMORAçãO

Dia Mundial do 
Animal

Para assinalar o Dia Mundial do Ani-
mal, a Câmara Municipal de Loures 
promoveu, no dia 7 de outubro, no 
Parque Adão Barata, em Loures, 
uma iniciativa dedicada aos animais. 
Adoção animal, treino canino, acon-
selhamento veterinário e animação 
infantil foram algumas das atrações 
desta iniciativa, que assinalou as co-
memorações do Dia Mundial do Ani-
mal, que se celebrou a 4 de outubro.
A tarde foi dedicada às famílias, que 
assistiram às brincadeiras e aos 
comportamentos sociais dos ani-
mais. O treino de obediência básica, 
a demonstração de busca e sal-
vamento de pessoas, bem como a 
deteção de papel-moeda por parte 
dos cães da Guarda Nacional Re-

várias iniciativas marcaram a celebração 
do Dia do Animal no Município de Loures.

publicana (GNR), representaram o 
ponto alto destas comemorações, à 
qual se juntaram os passeios de pó-
neis, pela Escola Profissional Agríco-
la D. Dinis.

Ecossistemas de rios e ribeiras 
alvo de análise

Rede conta com municípios 
de 53 países
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EDUCAÇÃO

A Câmara Municipal de Loures apresentou a 
estratégia municipal de Educação e Sensibilização 
Ambiental e as respetivas atividades. 

A estratégia do Município visa con-
tribuir para uma cidadania ativa no 
domínio do desenvolvimento sus-
tentável, assim como para a cons-
trução de uma sociedade justa, in-
clusiva, de baixo carbono, racional 
e eficiente na utilização dos seus 
recursos, que conjugue a equida-
de entre gerações, a qualidade de 
vida dos cidadãos e o crescimento 
económico. A estratégia assenta 
em três eixos temáticos: descarbo-
nizar a sociedade, tornar a econo-
mia circular e valorizar o território.  

Foi apresentada a oferta educati-
va complementar a cada um deles, 
com destaque para as seguintes 
atividades: Melodias de uma maré 
de plástico; O Camelo, o Burro e a 
Água; Repensar os Rios; e Faça uma 
Gota Feliz. Foram ainda apresen-
tadas as plataformas de gestão de 
inscrições nas atividades do Setor 
de Educação e Sensibilização Am-
biental (SESA), os concursos no âm-
bito da Educação Ambiental, bem 
como os equipamentos municipais e 
visitas do SESA.

ESTRATÉGIA MuNICIPAL 

Educação 
e sensibilização 
ambiental 

INICIAçãO MuSICAL

Músicos de 
Palmo e Meio 
e MusicArte

A Escola Básica de Loures, situ-
ada no Bairro das Sapateiras, foi 
palco de um concerto comentado, 
inserido no âmbito dos projetos 
Músicos de Palmo e Meio e Musi-
cArte.
No dia 23 de outubro, sessenta 
e cinco crianças assistiram a um 
espetáculo didático de músicas 
tradicionais e clássicas, interpre-
tadas e comentadas por alunos 
do Conservatório d’Artes de Lou-
res.
Estes projetos resultam de uma 
parceria entre a Câmara Muni-
cipal de Loures e o Conservató-
rio d’Artes de Loures e têm como 
objetivo a iniciação musical para 

Parceria entre Câmara de Loures e Conservatório 
d’artes de Loures leva música às escolas

crianças dos 3 aos 6 anos e o 
desenvolvimento da criatividade, 
assim como estimular os sentidos 
das crianças com necessidades 
educativas especiais através da 
música e dos instrumentos.

Onze escolas do concelho de Loures foram 
galardoadas com a Bandeira verde, do programa 
EcoEscolas.

Onze escolas do concelho recebe-
ram a Bandeira Verde, referente 
ao ano 2017/2018, sendo reco-
nhecido o trabalho desenvolvido 
em parceria com o Município de 
Loures, no âmbito do programa in-
ternacional da Foundation for En-
vironmental Education, programa 

dinamizado em Portugal, desde 
1996, pela Associação Bandeira 
Azul (ABAE), e que visa encorajar 
ações e reconhecer o trabalho das 
escolas no âmbito da Educação 
Ambiental para a Sustentabilida-
de.
Associação Cantinho da Peque-
nada; Associação O Saltarico; 
Colégio Bartolomeu Dias; Colégio 
Integrado Monte Maior; escolas 
básicas do Prior Velho, General 
Humberto Delgado, João Villaret, 
Maria Veleda e Mário de Sá Car-
neiro; Escola Secundária de Sa-
cavém; e UDI São João da Talha 
– Nuclisol Jean Piaget, foram as 
escolas selecionadas.

PROGRAMA ECO ESCOLAS

Mais escolas com 
Bandeira Verde

SENIORES

O novo Gabinete de Apoio à Juventude Itinerante (GAJ-I) está 
de visita às escolas do concelho, com o objetivo de levar infor-
mação, serviços e atividades aos equipamentos escolares.
Música, informação sobre atividades e serviços do Município de 
Loures, de associações e outras atividades do concelho, wi-fi 
e portáteis para utilização nos intervalos, concursos, torneios, 
atividades interativas nas redes sociais, e ainda sessões e ma-
terial informativo sobre diversas temáticas são algumas das 
valências deste novo equipamento móvel que, todos os meses, 
visita as escolas do concelho.

APOIO A JOvENS

GAJ Itinerante
vai às escolas

Arrancou, no dia 8 de outubro, o novo ano letivo da 
Academia dos Saberes – universidade Sénior do 
concelho de Loures.

O ano letivo 2018/2019 conta 
com cerca de mil alunos inscritos 
em diversas disciplinas, distribuí-
dos pelos dois polos da Academia 
dos Saberes, o que perfaz um to-
tal de 480 alunos em Loures, 450 
em Sacavém e 112 professores vo-
luntários, em 114 disciplinas.
“O Executivo Municipal preza a 
qualidade em tudo o que faz e 
este espaço representa isso mes-
mo, sendo uma iniciativa estraté-
gica e prioritária. Além da neces-
sidade de aprender e da vontade 
em partilhar conhecimentos, esta 
Academia é um exemplo de que o 

nosso Município tem capacidade 
para dar resposta às solicitações 
da população”, afirmou, no pri-
meiro dia de aulas, o vereador da 
Autarquia com a área da Educa-
ção, Gonçalo Caroço, adiantando 
ainda que “estamos a trabalhar 
para construir um novo polo em 
Camarate”.
Para assinalar a abertura do novo 
ano letivo, os alunos do polo de 
Sacavém realizaram um aponta-
mento musical com o pianista Lu-
cena Vale. Em Loures, atuou um 
quarteto de jovens do Conserva-
tório d’Artes de Loures.

2018/2019 

Novo ano letivo 
na Academia 
dos Saberes  Decorreu, durante todo o mês de setembro 

a 38ª edição do Passeio Sénior, iniciativa municipal 
que visa proporcionar aos seniores do concelho 
um dia diferente.

A edição 2018 do Passeio Sénior 
teve como destino a cidade de 
Évora, que durante cerca de um 
mês recebeu mais de sete mil se-
niores do concelho de Loures para 
desfrutar de um dia de convívio e 
animação, com um passeio pela 
cidade e um almoço de confrater-
nização.
Esta iniciativa é dirigida a pensio-
nistas e pessoas com mais de 55 
anos de idade, residentes no con-
celho de Loures, bem como a apo-

sentados da Câmara Municipal de 
Loures e dos Serviços Intermunici-
palizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas (SIMAR), ten-
do como objetivo estimular a vida 
ativa e quebrar o ciclo de solidão 
e isolamento que tantas vezes 
acompanha o sénior no seu quoti-
diano.

MAIS DE 7 MIL PARTICIPANTES

Passeio Sénior 
em Évora

Primeiro dia de aulas contou 
com ‘sala cheia’

Animação para mais 
de 7 mil seniores
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ORÇAMENTO 2019

A Câmara Municipal de Loures aprovou o orçamento 
para 2019, no valor de 132 milhões de euros. 

Aprovado com os votos a favor da 
CDU, com a abstenção do PS e os 
votos contra do PSD, este orçamen-
to é, para o presidente da Câmara 
Municipal de Loures, Bernardino 
Soares, “a manutenção de uma po-
lítica de rigor orçamental”, que não 
descura o investimento em áre-
as importantes para a população 
como os transportes públicos. O or-
çamento municipal contempla pela 
primeira vez uma verba correspon-
dente à comparticipação do Municí-
pio na redução do preço do “passe 
social”. Trata-se de uma nova des-
pesa fixa que, em 2019, ascenderá 
aos dois milhões de euros. 

Aumento nas transferências 
para as juntas de freguesia
As transferências de verbas para as 
juntas de freguesia serão alvo de au-
mento no próximo ano, consubstan-
ciado em novas competências e ca-
pacidades. “As freguesias passarão 
a assumir a recolha de monos no seu 
território e a deposição em aterro 
sanitário”, referiu o presidente, acres-
centando que, para tal, “a Câmara vai 
disponibilizar viaturas próprias, uma 
por cada freguesia e financiar, de 
forma diferenciada, tendo em conta 
a dimensão da freguesia, os recursos 
humanos e os gastos de combustível 
e manutenção necessários para que 
esse trabalho seja feito”, num investi-
mento que rondará os 500 mil euros 
por ano.
Ainda no que se refere às juntas de 
freguesia, está prevista uma verba 
de cerca de 800 mil euros para que 
estas possam realizar obras, por 
sua proposta, em áreas de compe-
tência do Município e devidamente 
validadas pelos serviços técnicos 
municipais.

Refeições escolares gratuitas 
para escalões A e B
Na área da educação, além do in-
vestimento que continuará a ser fei-

to na construção e reabilitação das 
escolas, este ano surgem duas novi-
dades: um programa que permitirá 
a todos os alunos do 1º ciclo a fre-
quência de aulas de adaptação ao 
meio aquático nas piscinas muni-
cipais; a outra novidade refere-se 
à decisão do Município de isentar 
o pagamento das refeições esco-
lares, a todas as crianças perten-
centes ao escalão B (corresponde 
ao escalão 2 do Abono de Famí-
lia), tal como já acontece com o 
escalão A (corresponde ao esca-
lão 1 do Abono de Família).
Com esta medida, mais de 50% 
das crianças no concelho não pa-
garão refeições escolares.

Prioridades e investimentos
No plano da habitação e inclusão so-
cial, está prevista a continuação da 
requalificação dos prédios munici-
pais na Quinta das Sapateiras e na 
Quinta da Fonte, bem como o início 
das obras no edificado no Bairro de 
São Sebastião de Guerreiros.
Na área social, destaca-se a en-
trada em vigor do Regulamento 
Municipal de Apoio a Instituições 
Sociais (RMAIS) o que se tradu-
zirá num incremento efetivo dos 
apoios municipais a atribuir às 
IPSS do concelho.
A intervenção nas linhas de água 
continuará a ser uma prioridade 
na área do ambiente, com par-
ticular destaque para a obra de 
regularização da ribeira do Prior 
Velho (Caneiro de Sacavém) que, 
pela sua dimensão, terá um gran-
de impacto na zona baixa de Sa-
cavém. O controlo de cheias no rio 
de Loures e na ribeira da Póvoa 
também está contemplado neste 
orçamento, através de uma inter-
venção apoiada por fundos comu-
nitários.
No que diz respeito à melhoria do 
espaço público, a reconversão das 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

(AUGI) continuará a ser uma prio-
ridade, nomeadamente na Por-
tela da Azóia e no Bairro da Fra-
ternidade. As segundas fases da 
revitalização urbana em Loures, 
Moscavide e Camarate vão avan-
çar em 2019, bem como a primeira 
fase na cidade de Sacavém.
Destaque também para a criação 
e requalificação de parques urba-
nos, de um conjunto de percursos 
pedonais e cicláveis, e ainda de um 
aumento da iluminação pública.
Na área da cultura, desporto e 
juventude continuará a consoli-
dação dos projetos já existentes. 
E ao nível do património cultural 
destaca-se o investimento na re-
cuperação, já em curso, do Palácio 
Valflores, em Santa Iria de Azóia, 
bem como a preparação e proje-
ção do futuro ‘Centro Cultural de 
Loures’.

Preço da água dos SIMAR 
sem aumento
Nesta reunião foram ainda apro-
vados os documentos provisionais 
para 2019 dos SIMAR. “Temos um 
orçamento que procura continuar 
a dar resposta às contingências do 
aumento significativo das tarifas que 
nos são cobradas no fornecimento 
de água, no tratamento de águas 
residuais e na receção de resíduos, 
que têm vindo a aumentar de forma 
substancial”, observa Bernardino 
Soares, lembrando que esse au-
mento não tem sido refletido na atu-
alização de tarifários. “Ainda assim, 
este orçamento procura responder 
às necessidades de investimento na 
recolha de resíduos no atendimento 
comercial e também na renovação 
da rede de águas”. No âmbito da 
recolha dos resíduos, está prevista 
a aquisição de duas novas viaturas.

LOuRES

Compromisso social 
e investimento

Principais áreas de intervenção

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0.377%

0.387%

0.389%

0.395%

0.40%

0.38%

Redução do IMI de 
20€ para famílias 

com um dependente, 
40€ para dois dependentes 

e 70€ para três 
ou mais dependentes 

a cargo.

Redução 
da taxa urbana 

de IMI

2,5 milhões
Contribuição 

municipal para
financiamento do 

passe único 
de transportes 

públicos

2,1 milhões
Proteção

Civil

24,4 milhões
Ambiente,

serviços urbanos
e saneamento

13 milhões
Educação

8,3 milhões
Rede viária

e acessibilidades

6,1 milhões
Cultura, 

desporto, recreio
e lazer

3,9 milhões
Ordenamento 
do território

e revitalização 
urbana

3,2 milhões
Coesão Social 

e habitação

ORÇAMENTO 2019
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Arte urbana de João Cavalheiro

Títulos de transporte vão ficar 
mais baratos

HABITAR
ÁREA METROPOLITANA

Novo serviço 
público de 
transporte 
rodoviário de 
passageiros

Com a criação de uma empre-
sa única de transportes na área 
metropolitana passará a ser 
possível viajar com um título úni-
co, no valor máximo de 40 euros, 
e as crianças até aos 12 anos não 
pagam transporte. Por família, o 
pagamento total máximo é de 80 
euros (dois passes). Dentro dos 
municípios, os passes vão custar 
um máximo de 30 euros.
A ideia é alcançar ganhos de efi-
cácia ao nível do desenho das 
redes e promoção da intermo-
dalidade, da otimização dos re-
cursos humanos, tecnológicos 
e financeiros, uniformização e 
harmonização de procedimen-
tos, permitindo a criação de um 
sistema de mobilidade e trans-
portes que melhor corresponda 
às aspirações dos utentes e dos 
operadores de serviço público de 
transporte de passageiros. 

A Câmara Municipal aprovou uma proposta que 
permite à Área Metropolitana de Lisboa (AML) lançar 
os procedimentos concursais do novo serviço público 
de transporte rodoviário de passageiros.

Maior mobilidade
“O trabalho que se está a fazer é no 
sentido de aumentar a resposta da 
rede, nuns casos com novas linhas 
ou novos percursos, noutros casos 
com maior frequência dos percur-
sos que já existem e, por outro lado, 
incluir, também, a obrigação dos 
concessionários de integrarem uma 
elevada percentagem de viaturas 
novas para inverter uma situação 
de grande vetustez das viaturas que 
circulam”, já fez saber, sobre esta 
matéria, o presidente da Câmara de 
Loures, Bernardino Soares.
A Câmara de Loures prevê investir, 
neste sistema de transportes, cer-
ca dois milhões de euros em 2019. 
Este investimento de Loures corres-
ponde à necessidade de cofinan-
ciamento, por parte dos municípios, 
do vasto conjunto de decisões com 
vista à melhoria da mobilidade e 
transportes.

A Câmara Municipal de Loures submeteu uma 
candidatura à Rede WIFI4Eu com vista a obter 
financiamento da união Europeia para soluções 
Wi-Fi grátis em locais públicos no concelho.

Este apoio destina-se à aquisi-
ção de equipamentos e custos de 
instalação de pontos de acesso 
à internet em zonas de interesse 
público e centros de vida social 
local, como jardins, praças, esco-
las, bibliotecas e outros.
No âmbito desta candidatura, o 
Município de Loures selecionou 
os centros urbanos de Loures, 
Moscavide e Camarate, o Par-

que Adão Barata, o Jardim Major 
Rosa Bastos e o Castelo de Pi-
rescouxe, como os locais a imple-
mentar estes pontos de acesso 
Wi-Fi.
Uma vez aceite a candidatura e 
disponibilizado o apoio financei-
ro, a Autarquia disporá de um 
ano e meio para instalar e colocar 
em funcionamento os pontos de 
acesso à internet.

TECNOLOGIA

Wi-Fi gratuito 
em locais 
públicos

SANTO ANTóNIO DOS CAvALEIROS

Requalificação 
das fachadas 
da Piscina 
Municipal 

A empreitada, promovida pela 
GesLoures, incluiu a remoção do 
revestimento cerâmico e reboco, 
bem como a pintura de pare-
des. Também foram substituídos 
painéis e guardas metálicas da-
nificadas, e executados outros 
pequenos trabalhos complemen-
tares.
No âmbito deste projeto, foram 

Já se encontra concluída a requalificação das 
fachadas da Piscina Municipal de Santo António 
dos Cavaleiros.

ainda executados nove painéis de 
arte urbana, com imagens alusi-
vas à atividade física e desportiva 
que ali se pratica. Um trabalho re-
alizado por João Cavalheiro, co-
nhecido como Styler, que se junta 
a um conjunto de outros traba-
lhos realizados por este artista no 
concelho, nomeadamente, para o 
Loures Arte Pública.

Foram aprovadas em Reunião de Câmara as 
condições para a emissão do alvará de licença 
de loteamento do bairro Mariana Gaitas, 
em São João da Talha.

Os procedimentos para a recon-
versão incluem a aprovação dos 
projetos de infraestruturas das 
obras de urbanização e homolo-
gação do prazo de um ano para 
conclusão das mesmas. Com esta 

aprovação, foi dado mais um pas-
so para a legalização da proprie-
dade dos interessados.
A superfície total de construção, 
de vinte e dois mil metros quadra-
dos, é composta por 67 lotes.

AuGI

Reconversão 
urbanística do 
bairro Mariana 
Gaitas

Rua de acesso ao Cemitério Municipal de Loures 
foi repavimentada.

A Câmara Municipal de Loures 
procedeu à repavimentação da 
rua Arnaldo Jesus Gomes, junto 
ao Cemitério Municipal de Lou-
res. O Município de Loures conti-
nua, desta forma, a promover a 

requalificação do espaço público 
e da rede viária, um pouco por 
todo o concelho, garantindo uma 
melhoria significativa na segu-
rança e qualidade da circulação 
viária.

LOuRES

Repavimentação
da rua Arnaldo 
Jesus Gomes

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt

Centro urbano de Loures foi uma 
das zonas selecionadas
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Iniciativa privilegiou o contacto 
com a população

PELO CONCELHO

Auscultar a população, visitar e 
tomar contacto direto com as si-
tuações a atender, promover e 
apresentar as grandes opções mu-
nicipais para cada local são alguns 
dos objetivos desta iniciativa.
Aquela que foi a terceira de uma 
série de iniciativas sob o lema Mais 
perto de si! – depois de Lousa e da 
Portela – começou com o Hastear 
da Bandeira do Município no edifí-
cio da Associação Humanitária dos 

Durante dois dias, 21 e 22 
de setembro, a freguesia 
de Fanhões foi a ‘capital’ 
do concelho de Loures. 
A Administração Mu-
nicipal instalou-se na 
freguesia, aproximando 
a gestão municipal das 
realidades locais.

Bombeiros Voluntários de Fanhões. 
De seguida, vários membros do Exe-
cutivo Municipal, liderado por Ber-
nardino Soares, iniciaram um péri-
plo por toda a freguesia, visitando 
escolas, instituições religiosas, cole-
tividades, empresas e vários locais 
emblemáticos da região, dialogando 
com a população, empresários, diri-
gentes associativos, entre outros.
No primeiro dia desta Presidência 
em Fanhões, os autarcas visitaram 
a Escola Básica de Fanhões, o Insti-
tuto Bíblico de Fanhões, a instituição 
Desafio Jovem, a empresa Lecifar-
ma, o Centro de Dia de Ribas de Bai-
xo, os lavadouros de Ribas de Cima, 
o Futebol Clube Ribadense, a Socie-
dade Recreativa de Ribas de Baixo 
e o Quartel dos Bombeiros Voluntá-
rios de Fanhões.
O segundo dia de A Presidência em 
Fanhões contemplou visitas à Ga-
leria “Zé da Clara”, na Torre da Be-
soeira, ao Monumento Nacional da 
Anta de Casainhos, a homenagem 

A Presidência 
em Fanhões

GESTãO DE PROXIMIDADE

aos Combatentes da Batalha de La 
Lys e ao Grupo dos 31, bem como a 
passagem pela Sociedade Recreati-
va de Casainhos, Sporting Clube de 
Casainhos, visita ao futuro espaço 
do Núcleo Museológico do Calceteiro 
e encontros com representantes da 
comunidade católica, Clube de Ca-
çadores de Fanhões e Clube Terra-
-a-Terra.
 
Novos projetos apresentados
A Presidência em Fanhões ficou 
marcada pela apresentação de pro-
jetos que a Câmara Municipal de 
Loures pretende desenvolver nos 
próximos tempos.
Um deles é a reabilitação do Parque 
Municipal do Cabeço de Montachi-
que. A Autarquia anunciou um inves-
timento de cerca de 1,7 milhões de 
euros para a requalificação do par-
que, que será desenvolvida de forma 
faseada. Está prevista a criação de 
um Centro de Interpretação Flores-
tal, espaços para campismo e ca-

ravanismo, salas multiusos, zona de 
restauração, entre outras valências. 
(ver texto página 5)
Outro dos projetos apresentados foi 
as Bibliotecas Municipais Aqui, uma 
plataforma que permite aos cida-
dãos requisitar livros das bibliotecas 
municipais sem ter de se deslocar 
a Loures ou a Sacavém. Numa pa-
receria com as juntas de freguesia, 
pretende-se que sejam estas au-
tarquias locais a servir de interlocu-
tor com o Município, de modo a fa-
zer chegar, de forma mais cómoda, 
os livros às pessoas. À semelhança 
das edições anteriores, na Presidên-
cia em Fanhões houve ainda tempo 
para o atendimento à população por 
parte do Executivo Municipal.
Na sessão pública de encerramen-
to, realizada no edifício da sede da 
Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Fanhões, foi 
feito o balanço destes dois dias de 
contactos com a população e forças 
vivas da freguesia.

LOuRES

108 anos 
da Implantação 
da República

Este ano, as comemorações da 
Implantação da República em 
Loures contaram com a presença 
do Presidente da República. Mar-
celo Rebelo de Sousa foi recebido 
pela Banda dos Bombeiros Vo-
luntários de Loures que, à porta 
do Cemitério Municipal, começou 
por tocar o Hino Nacional, tendo o 
Presidente da República seguido, 
depois, acompanhado pelo pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Loures, Bernardino Soares, até ao 
Mausoléu da Junta Revolucioná-
ria, onde foram depositadas duas 
coroas de flores. 
Depois dos discursos que assina-
laram a importância da efeméri-
de em Loures, Marcelo Rebelo de 
Sousa seguiu numa visita histórica 
pelo Cemitério Municipal de Lou-
res, equipamento distinguido, no 
passado mês de maio, com uma 
menção honrosa na categoria 
“Trabalho na área da Museologia”, 
dos Prémios APOM 2018 da Asso-
ciação Portuguesa de Museologia.
Além de poder contemplar o único 
e valioso Mausoléu da República, 
o Presidente da República teve 
a oportunidade de visitar as se-

No dia 4 de outubro, o Município de Loures 
comemorou a Implantação da República no concelho, 
efeméride que, há 108 anos, é assinalada um dia 
antes do resto do País.

pulturas de personalidades como 
António Carvalho de Figueiredo e 
Luís de Sttau Monteiro e ainda o 
talhão dos bombeiros de Loures, 
bem como o Largo dos Comba-
tentes.
Marcelo Rebelo de Sousa visitou, 
ainda, a exposição As Mulheres na 
República, patente no Núcleo Mu-
seológico do Cemitério de Loures.
A 4 de outubro de 1910, um dia 
antes do resto do país, uma Jun-
ta Revolucionária decidiu tomar 
os Paços do Concelho de Loures 
e içar a bandeira da República, 
proclamando-a. Depois de ocupa-
do o edifício é hasteada, pela mão 
de Joaquim Augusto Dias, uma 
bandeira com as cores republica-
nas, o verde e o vermelho, cosida 
por Maria Guilhermina Ascenso, 
pertencente à Liga das Mulheres 
Republicanas. Junto ao estandar-
te improvisado, a Junta Revolu-
cionária declara a Implantação da 
República.

A Câmara de Loures e o Núcleo de Loures da 
Liga dos Combatentes assinalaram, no dia 11 de 
novembro, o centésimo aniversário do Armistício 
da Grande Guerra.

A cerimónia teve início às 11 horas, 
junto ao Monumento aos Com-
batentes, na Praça da Liberda-
de, local onde já uma Guarda de 
Honra, composta por militares do 
Regimento de Transportes, e um 
terno de clarins, composto por 
músicos da Banda e Fanfarra do 
Exército, aguardavam pelas enti-
dades convidadas para dar início 
às honras militares.
Esta iniciativa contou com a pre-
sença, além do presidente da Câ-
mara de Loures, Bernardino So-
ares, do presidente da Liga dos 
Combatentes, General Joaquim 
Chito Rodrigues, que relembrou a 
data e os combatentes que tom-
baram na guerra.

Presente esteve também o pre-
sidente do Núcleo de Loures da 
Liga dos Combatentes, Major 
José António Coelho, evocando 
os atos praticados pelos milita-
res portugueses, em particular os 
Lourenses, na defesa da paz.
A Primeira Grande Guerra, de 
1914-1918, opôs, inicialmente, In-
glaterra, França, Rússia e Sérvia 
à Alemanha e Áustria-Hungria. 
Do concelho de Loures saíram 
cerca de 300 homens, a maioria 
ainda jovens.

ARMISTíCIO EM LOuRES

Fim da Grande 
Guerra 
assinalado

EFEMÉRIDES

Loures não esquece os antigos 
combatentes

O Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, marcou 
presença nas comemorações
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EM FOCO

Milhares de pessoas passaram, entre os dias 
12 e 14 de outubro, pela vila de Bucelas, para 
participar em mais uma edição da Festa do vinho 
e das vindimas.

A zona envolvente ao Museu do 
Vinho e da Vinha foi o local es-
colhido para implantar esta fes-
ta, onde se celebrou a cultura, o 
associativismo, e o tão afamado 
vinho de Bucelas que, ao longo de 
todo o fim de semana, esteve dis-
ponível para prova na tenda dos 
produtores.
A primeira noite desde evento 
ficou marcada pelo concerto de 
Rouxinol Faduncho. Um espetá-
culo musical humorístico que en-
cheu o recinto de música e boa 
disposição.
Ao longo do dia de sábado tive-
ram lugar degustações e visitas 
guiadas ao Museu do Vinho e da 
Vinha, à Igreja Matriz, ao Núcleo 

Museológico de Arte Sacra e ain-
da uma visita pedonal à Capital 
do Arinto. 
O ponto alto deste evento foi no 
domingo, com o Desfile Etnográfi-
co pelas ruas de Bucelas, onde os 
visitantes puderam apreciar car-
ros representativos das diversas 
fases de produção do vinho, des-
de a surriba (plantação de uma 
vinha nova) até à adega, e os di-
versos trajes saloios associados a 
esse trabalho. O grupo Trio Ode-
mira encerrou a Festa do Vinho e 
das Vindimas deste ano.

BuCELAS

Ao sabor da 
tradição

Quem visitou Santo Antão do Tojal, nos dias 29 
e 30 de setembro, teve a oportunidade de 
fazer uma viagem no tempo através da Feira 
Setecentista que decorreu na Praça Monumental. 

Santo Antão do Tojal possui um 
conjunto patrimonial de interesse 
histórico e cultural que data do sé-
culo XVIII, motivo pelo qual, desde 
1996, se realiza a recriação histó-
rica setecentista, promovida pela 
Câmara Municipal de Loures e pela 
União das Freguesias de Santo An-
tão e São Julião do Tojal.
A edição deste ano contou com 
diversos momentos de animação 
onde não faltaram os saltimbancos, 
gaitas e folias populares e a recria-
ção de momentos do quotidiano da 
época, que divertiram os milhares 
de visitantes que por ali passaram.
Além das visitas animadas ao Pa-

lácio dos Arcebispos, que decorre-
ram ao longo dos dois dias da Feira, 
o ponto alto do evento consistiu no 
cortejo noturno e teve como pro-
tagonistas El-Rei D. João V e a sua 
corte, bem como o Patriarca de Lis-
boa, D. Tomás de Almeida, e o povo. 

SANTO ANTãO DO TOJAL

Feira 
Setecentista

CULTURA

Desfile etnográfico foi o ponto alto 
da edição deste ano

Dezassete anos depois da constituição da primeira 
equipa, a Associação de Patinagem Atlético Clube 
do Tojal (APAC Tojal) continua a ser o único clube 
do concelho de Loures com a modalidade de 
Hóquei em Patins.

Jorge Gomes, atual presidente da 
APAC Tojal explica como tudo co-
meçou: “O professor Jorge Oliveira 
apresentou o projeto à Junta de 
Freguesia de Santo Antão do Tojal 
e, nesse mesmo ano (2001), iniciou 
a modalidade com cerca de vinte 
atletas federados”. Dali saiu a pri-
meira equipa de hóquei do Tojal, 
“curiosamente, uma equipa femi-
nina”. E durante alguns anos, o hó-
quei restringiu-se a essa equipa e a 
uma outra de ‘escolares’, que trei-
navam no rinque de Santo Antão 
do Tojal ao frio e à chuva. 
Mais tarde, passou-se a utilizar o 
pavilhão coberto, em São Julião 
do Tojal, com melhores condições, 
atraindo mais atletas e crianças 
para a modalidade. Mas foi em 
2009 que se deu o “grande pulo”, 
recorda Jorge Gomes. “Começou a 
haver uma estratégia para conse-
guirmos dinamizar a modalidade”, 
nomeadamente levando a patina-
gem às escolas para captar novos 

praticantes. Inicialmente integra-
vam a estrutura do Atlético Clube 
do Tojal (AC Tojal), mas em 2015 foi 
criada a Associação de Patinagem 
Atlético Clube do Tojal. “Agora so-
mos um clube à parte, mas nunca 
quisemos deixar de estar ligados 
ao AC Tojal, porque é o clube da 
terra e foi quem nos acolheu”. 

Esforço diário
Atualmente, a estrutura do hóquei 
da APAC Tojal envolve cerca de 
quarenta pessoas, entre dirigentes, 
treinadores, treinadores de guar-
da-redes, preparadores físicos e 
delegados, e tem 110 atletas fede-
rados a praticar hóquei em patins. 
São o clube em Portugal, a par do 
Sport Lisboa e Benfica, a ter todos 
os escalões, desde Bambis (4 a 6 

Modalidade já tem centenas 
de praticantes

ASSOCIAçãO DE PATINAGEM ATLÉTICO CLuBE DO TOJAL 

A Câmara Municipal de Loures promoveu, entre 
4 e 7 de outubro, a edição 2018 do Meeting 
Internacional de Clarinete Marcos Romão dos 
Reis Jr., iniciativa que trouxe a Loures grandes 
clarinetistas nacionais e internacionais.

Durante quatro dias, Loures foi a 
‘Capital do Clarinete’, marca que é 
demonstrada no desenvolvimento 
que a divulgação deste instrumento 
tem tido em Loures e além-frontei-
ras, juntando alguns dos melhores 
instrumentistas do mundo, numa 
iniciativa que tem na sua direção 
musical e pedagógica o maestro An-
tónio Saiote.
Organizado pela Câmara Municipal 
de Loures, em parceria com a Jun-
ta de Freguesia de Loures, o evento 
constitui o culminar da atividade da 

Academia de Clarinete Marcos Ro-
mão dos Reis Jr., projeto de forma-
ção musical destinado aos músicos 
de bandas filarmónicas, orquestras 
ligeiras e escolas de música do mo-
vimento associativo, alunos de con-
servatórios e escolas superiores de 
música. O Meeting Internacional de 
Clarinete contou com diversos con-
certos descentralizados, que atraí-
ram centenas de amantes de música 
a vários locais do concelho – Loures, 
Fanhões, Lousa, Sacavém, Zambujal 
e Santa Iria de Azóia. 

LOuRES

Meeting 
Internacional 
de Clarinete

anos) até seniores masculinos e fe-
mininos. 
Ricardo Nunes, coordenador do hó-
quei em patins, revela que o esfor-
ço de todos tem permitido que, nos 
últimos anos, tenham conseguido 
apurar algumas equipas para os 
campeonatos nacionais, e ainda 
conquistado algumas competições 
importantes.
Ser o único clube com a modalida-
de de hóquei em patins no concelho 
de Loures “não é fácil”, refere o pre-
sidente, porque “em Loures ainda 
existem modalidades de eleição, e 
o hóquei não é uma delas”. Contu-
do, o empenho e a persistência dos 
atletas, aliado à ‘carolice’ dos diri-
gentes e treinadores, em muito tem 
contribuído para “levar o gosto pela 
modalidade à população”. 

Projetos para o futuro
A principal dificuldade da APAC To-
jal são os equipamentos desporti-
vos. Os atletas treinam no pavilhão 
da Casa do Gaiato e no polidespor-
tivo de São Julião do Tojal, que não 
tem as melhores condições. “Se ti-
véssemos um pavilhão com melho-
res condições, poderíamos ser uma 
potência a nível nacional”, observa 
o presidente da coletividade.
Num futuro próximo, Jorge Gomes 
espera que possam concretizar o 
projeto de desenvolvimento des-
portivo que passa por criar mais 
três polos da escola de patinagem 
- Academia sobre Rodas, no Pa-
vilhão Paz e Amizade, em Loures, 
no Pavilhão José Gouveia, em São 
João da Talha, e outro em Bucelas.

Academia para experimentar 
e aprender
A Academia sobre Rodas é a base 
de todo o clube. É nesta escola de 
patinagem que as crianças podem 
experimentar e aprender a patinar 
sem qualquer custo ou compro-
misso, adquirindo o gosto e os co-
nhecimentos básicos para depois 
integrarem uma das modalidades 
disponibilizadas pelo clube – hóquei 
em patins e patinagem artística. 
O clube disponibiliza uma vasta 
coleção de patins, de todos os ta-
manhos, para que as crianças pos-
sam experimentar sem que os pais 

tenham que fazer logo um grande 
investimento.
As aulas da Academia decorrem 
às quintas-feiras ao final da tarde 
e aos sábados de manhã, no poli-
desportivo de São Julião do Tojal, 
com uma média participação de 35 
crianças. 

› Seniores Masculinos: 
vencedor Taça APL 
2012/2013
› Juniores Femininos: 
Campeão Distrital 2012/2013
› Juniores Femininos: 
vice-campeão Nacional 
2008/2009
› Seniores Masculinos: 
Apuramento para os Oitavos 
de Final Taça Portugal 
2015/2016
› Seniores Masculinos: 2º 
lugar na Taça APL 2013/2014
› Seniores Femininos: 
2º Lugar na Taça APL 
2011/2012
› Benjamins (Sub-9) 
e Escolares (Sub-11): 
vencedores grupo 3 do 
Torneio Educar, Formar e 
Jogar da APL 2016/2017
› Infantis (Sub-13): 
Apuramento para o 
Campeonato Nacional 
2012/2013
› Juvenis (Sub-17): 
Apuramento para o 
Campeonato Nacional 
2016/2017 e 2017/2018

Títulos conquistados

Desporto sobre rodas

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt
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CULTURA

Com uma participação numero-
sa e diversificada,  com   técnicos 
de Lisboa, Porto, Alpiarça, Arruda 
dos Vinhos, Leiria, Alvaiázere, co-
munidade em geral e académica 
do IGOT – Professor Doutor San-
cho Silva  e José Manuel Simões; 
com a  presença do Presidente da 
APOM e Representante do ICOM 
em Portugal, acrescentando-se a 
presença da DGPC e da Entidade 
Regional da Região de Turismo de 
Lisboa, a abertura de trabalhos 
coube ao Presidente da Câmara 
de Loures, que realçou o trabalho 
realizado a nível do cemitério muni-
cipal de Loures, o Prémio recebido 
da APOM e a receção ao Presiden-
te da República, tudo aspetos que 

considerou  positivos para  poder 
haver uma boa discussão sobre tu-
rismo cemiterial.
As várias intervenções de cemité-
rios românticos foram colocadas 
em contraponto com as dos cemi-
térios não românticos, a maioria 
existente no país, quando se visitou 
o cemitério de Loures e se compro-
vou existir uma nova metodologia 
de abordagem do cemitério e igual 
potencialidades na prática de tu-
rismo cemiterial.
As experiências trazidas da Acade-
mia – Sancho Silva e José Manuel 
Simões – comprovaram que exis-
tem possibilidades a explorar os 
cemitérios numa atividade turística 
de nicho.

SEMINÁRIO NACIONAL

A 27 de outubro, 
realizou-se, em Loures, 
o primeiro Seminário 
Nacional sobre Turismo 
Cemiterial.

CULTURA

Turismo Cemiterial 
em discussão em 
Loures 

Existiu debate ao longo do dia e 
abordaram-se possibilidades de 
trabalho, partilhando experiências, 
soluções, que publicadas e divul-
gadas, podem contribuir para atu-
ações, para a preservação de um 
inovador património, perfeitamente 
indispensável para falar da história 
da comunidade: os cemitérios.
Ao longo do dia, foi-se confirman-
do a importância da existência de  
espaços como os criados por este 
seminário, pelo que a necessidade 
de continuação se confirmou e por-
tanto, em breve, talvez dois anos, se 
volte  a realizar o II seminário sobre 
Turismo Seminário, em Loures, natu-
ralmente.
Contamos com todos e muitos mais!

O Conservatório d’Artes de Loures (CAL) assinalou 
o décimo aniversário com um concerto na Igreja 
Matriz, realizado no dia 20 de outubro, ao qual 
assistiram trezentas pessoas.

A Orquestra Sinfónica do CAL, 
com jovens músicos dirigidos por 
Elisabete Fernandes, interpre-
tou, entre outras, as obras Dia da 
Independência, The Rise, Avatar 
e Indiana Jones, respetivamen-
te dos compositores Klaus Bad-
let, Helder Bettencourt, James 

Horner e John Towner Williams.  
O CAL, escola de ensino especia-
lizado artístico, básico e secun-
dário, tem mais de seis mil alu-
nos em diversos cursos das artes 
performativas, nomeadamente 
de música, dança, teatro e teatro 
musical.

X ANIvERSÁRIO

Conservatório 
d’Artes de 
Loures

Projeto Brincar com a Música leva cultura 
a escolas de Loures.

Quatrocentos alunos do Agrupa-
mento de Escolas Catujal/Unhos 
assistiram a um concerto da Or-
questra Académica Metropolitana, 
no dia 18 de outubro, no âmbito da 
programação Brincar com a Música.
Sessenta elementos, que frequen-

tam o curso superior da Academia 
Profissional de Orquestra, executa-
ram temas da autoria do composi-
tor russo Tchaikovsky, que compôs 
vários géneros musicais, como sin-
fonias, concertos, óperas e balés, 
entre outros.
As obras foram dirigidas pelo ma-
estro Miguel Sepúlveda e comen-
tadas pelo musicólogo Rui Campos 
Leitão. As peças musicais: A noiva 
do Marinheiro, Billy boy, O carvalho 
e o freixo, Os criados do Rei Artur, 
Roda da Primavera e Johnny vol-
tou para casa, compostas durante 
a Segunda Guerra Mundial, foram 
interpretadas pelo barítono Tiago 
Amado Gomes.

BRINCAR COM A MÚSICA

Orquestra 
Académica 
Metropolitana 
no Catujal

Duas obras literárias em destaque no arranque da 
nova temporada da Comunidade de Leitores.

Integrando a programação do pro-
jeto Rota Memorial do Convento, a 
primeira sessão da nova tempora-
da da Comunidade de Leitores, foi 
dedicada a duas obras literárias.
Memorial do Convento, de José Sa-
ramago, e Nove Mil Passos, de Pe-
dro Almeida Vieira, foram os dois 
romances debatidos na sessão de 
reflexão literária que abriu a nova 
temporada da Comunidade de Lei-
tores.
Pedro Almeida Vieira falou sobre 
o seu livro e a Miguel Real, escritor, 
pensador e comissário do projeto 
Rota Memorial do Convento, coube 
o papel de falar sobre o romance 

de José Saramago, o único Prémio 
Nobel da Literatura de nacionalida-
de portuguesa.

LIvROS

Comunidade 
de Leitores

Concerto na Igreja Matriz 
de Loures

Teatro de rua 
em Sacavém

Na pele / do fogo foi o título 
da encenação de rua, inserida 
na iniciativa municipal Loures 
Teatro – A Teia, que animou, no 
dia 28 de setembro, o Largo 
5 de Outubro, em Sacavém. 
Aos poucos, o público foi-se 
concentrando em frente à Igreja 

LOURES TEATRO – A TEIA

de Nossa Senhora da Saúde, em 
Sacavém, para ver o espetáculo 
levado à cena pelo Teatro do 
Elefante, de Setúbal.
A encenação teve como elemento 
principal o fogo, descrito como 
um bem precioso e crucial para 
a sobrevivência. 

Loures Teatro – A Teia levou o teatro para a rua 
em Sacavém.

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt
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Patrocínio:

13ª 
EDIÇÃO

PROSA DE FICÇÃO
2018/2019

PRÉMIO 
LITERÁRIO 
MARIA 
AMÁLIA  VAZ 
DE CARVALHO

Prazo de receção 
dos originais concorrentes 

31 dezembro 2018

Entrega do Prémio: 23 abril 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO
Rua 4 de Outubro, nº 19, 2670-466 Loures

211 151 262/66 | bmjs@cm-loures.pt

Horário: Terça a sexta-feira | 9:15 > 18:45 
Sábado | 10:00 > 18:00

GPS: N 38º 49’39.4 “W 009º 10’16.1

BIBLIOTECA MUNICIPAL ARY DOS SANTOS
Avenida James Gilman, nº 18, 2685-068 Sacavém

211 150 665 | bmas@cm-loures.pt

Horário: Terça-feira a sábado 10:00 > 18:00
GPS: N 38º 79’28.54”W – 9º 10’ 48.99

AGENDA
Comunidade de Leitores
Biblioteca Municipal Ary dos Santos 
Sacavém
13 dezembro
21h00

Caminhada Valflores 
entre o Tejo e o Trancão
Santa Iria de Azóia
15 dezembro
9h00

Parques com vida
Parque urbano de Santa Iria de Azóia
15 dezembro – Econatal
14h00 às 17h00
29 dezembro – Bicicletas, carrinhos, 
insufláveis e cama elástica
10h00 às 13h00

Parque Adão 
Barata – Loures
15 dezembro – Econatal
14h00 às 16h00

Há prova em Bucelas
Concerto e prova de vinhos
Quinta das Carrafouchas 
Santo Antão do Tojal
15 dezembro
15h00

Exposição
A Comunidade de 
Leitores é…
Biblioteca Municipal Ary dos Santos 
Sacavém
Até 29 dezembro
Terça-feira a sábado, 
das 10h00 às 18h00

Exposição
Coleção França Martins
Museu da Cerâmica de Sacavém
Até 30 dezembro
Terça-feira a domingo, das 10h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00

Exposição
Património Com Vida
Arquivo Municipal de Loures
Até 31 dezembro
Segunda a sexta-feira, das 09h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00

Exposição 
Solid Matter
Galeria Municipal vieira da Silva
Parque Adão Barata
Até 12 janeiro
De terça-feira a sábado, das 10h00 às 
13h00 e das 14h00 às 18h00

Comunidade de Leitores
Museu Municipal de Loures
17 janeiro
21h00

Exposição
D’alma
Galeria Municipal do Castelo 
de Pirescouxe
Até 2 fevereiro 2019
Terça-feira a sábado, das 10h00 
às 13h00 e 14h00 às 18h00

Exposição
O Museu. Chão de 
Memórias
Museu do vinho e da vinha
Até 2019
Terça-feira a domingo, das 10h00 
às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Exposição
Do Castelo às Fábricas 
em Loures
Galeria Municipal do Castelo de 
Pirescouxe
Até 4 janeiro 2020
Terça-feira a sábado, das 10h00 
às 13h00 e 14h00 às 18h00

Saiba mais em 
www.cm-loures.pt

2018

Mercado 
de Natal

» Artesanato

» Produtos regionais

» Degustações

» Provas de vinho 

» Feira do livro

» Animação musical

» Espaço infantil

» Pai Natal

Loures
Junto aos Paços do Concelho 

14 > 23 dezembro
DOMINGO A SEXTA-FEIRA: 12:00 » 19:00
SÁBADOS: 11:00 » 19:00

Apoio

DEZEMBRO 2018
ANIMAÇÃO PARA FAMÍLIAS

SÁBADOS EM CHEIO
Biblioteca Municipal José Saramago | LOURES

15
DEZ

As contadeiras 
de histórias
Fio de lã, papel de jornal, linha 
de crochê, cartão, arame… uma 
artesã, tudo isto entrelaçou e o 
livro As contadeiras de histórias 
criou. Das obras de Sofia 
Paulino, vamos tecer histórias. 
15:00 | M/5 anos

22
DEZ

História de um gato e de 
um rato que se tornaram 
amigos 
Uma história, da autoria de 
Luís Sepúlveda, que nos fala de 
uma relação improvável.

15:00  |  M/5 anos

29
DEZ

Um presente diferente, 
de Marta Azcona 
Cada presente esconde, 
debaixo do laço e do papel de 
embrulho, uma deceção ou 
uma surpresa…vamos ver em 
que é que ficamos?

15:00  |  M/4 anos

Biblioteca Municipal Ary dos Santos | SACAVÉM

TARDES MÁGICAS

O segredo
do papa-formigas
Animação a partir de textos de 

Beatriz Osés, a mesma autora 
dos fantásticos Contos-Pulga.

15:00  |  M/4 anos

15
DEZ

Um presente diferente, 
de Marta Azcona
Cada presente esconde, debaixo 
do laço e do papel de embrulho, 
uma deceção ou uma surpresa…
vamos ver em que é que 
ficamos? 

15:00  | M/4 anos

22
DEZ

As contadeiras de histórias 
Fio de lã, papel de jornal, linha 
de crochê, cartão, arame… uma 
artesã, tudo isto entrelaçou e o 
livro As contadeiras de histórias 
criou. Das obras de Sofia Paulino, 
vamos tecer histórias. 
 15:00 | M/5 anos

29
DEZ
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Boas festas
São os votos da Câmara Municipal de Loures


