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A IMPORTÂNCIA DA PALAVRA

Passado um ano após a tomada de posse dos novos eleitos,
decorrida após as eleições autárquicas de 29 de Setembro de 2013,
permitam-me que em primeiro lugar dirija uma palavra de apreço
a todos os deputados municipais. Os 15 eleitos de forma direta e os
5 presidentes de Juntas de Freguesia ou Uniões de Freguesia que
ocupam o cargo por inerência.

Francisco Velez

Presidente da Assembleia Municipal de Chamusca

O decoro de todos os eleitos manifesta-se através de um
comportamento pautado pelo sentido moral e ético. De uma forma
geral todos os eleitos cumprem bem as suas funções visando
sempre a defesa dos interesses daqueles que os elegeram.
A Assembleia Municipal é o local privilegiado para a análise e
discussão dos diferentes pontos de vista de opinião política e aí,
apesar de eventuais divergências, sempre existiu o respeito pela
diferença de posições, quando a essas exista lugar.
A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo e fiscalizador
de toda a atividade do município, que por sua vez é executado e
representado pela Câmara Municipal, principalmente na figura do
respetivo presidente. Por isso dizer que tudo é da responsabilidade
da Câmara, não só, é um enorme equívoco como também é
lançar sobre esta toda a responsabilidade dos actos cometidos e
simultaneamente desvirtuar o papel da Assembleia Municipal.

Após 5 anos, já
passados, enquanto
presidente da
Assembleia Municipal,
permitam-me, de uma
forma geral, realçar
todo o empenho e
dedicação dos eleitos
neste órgão

Após 5 anos, já passados, enquanto presidente da Assembleia
Municipal, permitam-me, de uma forma geral, realçar todo o
empenho e dedicação dos eleitos neste órgão, destacando neste
mandato a forte participação de eleitos mais jovens, num sentido
claro de dar voz aqueles que amanhã serão os futuros dirigentes na
condução dos destinos do concelho.
A posição unânime tomada pelos eleitos, na Assembleia
Municipal, principalmente, nas áreas do empreendedorismo, da
saúde e na defesa do ambiente, provam que os eleitos não estão
no seu cargo só para fazer figura de corpo presente, mas sim, para
tomarem posições e decisões de forma responsável, na defesa dos
interesses da população do concelho.
Ser por dois mandatos, um já concluído e outro a decorrer,
presidente deste órgão, não é uma questão de vaidade ou
protagonismo, mas sim um orgulho e uma honra, que espero
manter até ao último dia em que estiver ligado à Assembleia
Municipal.
Acreditando que o futuro pode ser possível, a todos peço...
empenhamento na construção de melhores dias para o nosso
concelho.
Um abraço
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ATUALIDADE

Soldados da Paz em destaque na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Chamusca
convidada da

15.ª Edição de Conversas de Cá
A Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva na
Chamusca acolheu a 15.ª Edição de Conversas de Cá.
A iniciativa decorreu no dia 25 de Outubro, na sala
polivalente e a convidada foi a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Chamusca.
Fundada em 1950 tem sido, ao longo dos 64 anos
de vida, um exemplo do lema “Vida por Vida”, numa
entrega profunda à sua grande missão.
Para Paula Ribeiro, técnica superior da Biblioteca
Municipal, anfitriã das “Conversas de Cá“, esta 15.ª
edição “ofereceu-nos uma tarde onde foram vividos
momentos muito enriquecedores para a memória
local que nos permitiram revisitar na primeira pessoa,
sessenta e quatro anos da história da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca”.

Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva apresentou livro “Ribatejo Gente com Alma”

Memórias do Ribatejo profundo em livro de
Custódio Raposo
A Biblioteca Municipal Ruy Gomes da
Silva, recebeu no passado dia 18 de Outubro,
a apresentação do livro “Ribatejo Gente com
Alma” da autoria de Custódio Raposo.
A apresentação da obra esteve a cargo de
Raul Caldeira.
O livro editado pela Garrido Artes Gráficas
revela episódios pitorescos das gentes
locais, muitos deles, fruto da experiência do
autor na vida do campo, nos tempos em que
acompanhava os pais nos trabalhos agrícolas.
Custódio Raposo assume-se autodidata por natureza,
com um gosto muito forte pelas artes, razão que o levou
a escrever textos sobre o Ribatejo. Tem 57 anos, trabalha
há 36 como desenhador no gabinete técnico na área
de desenvolvimento de produto, numa empresa em
Castanheira do Ribatejo e reside em Alenquer. É natural
de Alpiarça, terra de onde vêm as suas origens e na qual
se baseou para a obra.
4
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Dora César, técnica superior da Biblioteca Municipal
afirma que “… a tarde do dia 18 de outubro permitiu-nos
recuar no tempo, até meados do séc. XX. Contaram-se
histórias, muitas histórias, onde a terra e suas gentes
foram os protagonistas. Custódio Raposo, através do seu
livro “Ribatejo Gente com Alma”, trouxe-nos memórias,
experiências de vida sofridas, histórias passadas e
inspiradas na sua terra natal, Alpiarça, mas que se
replicam na época, por todo o Ribatejo.”

ATUALIDADE

Magia do Natal invadiu a
Vila da Chamusca durante o

MERCADO de NATAL 2014

De 15 a 21 de Dezembro o Município
de Chamusca promoveu a 6.ª edição do
Mercado de Natal, uma iniciativa que
preencheu de magia de Natal, cor e
animação o Largo Vasco da Gama, este
ano com um programa direcionado para as
crianças e jovens.

A tradicional iluminação da árvore de Natal ao som da Fanfarra
dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, junto ao largo da Biblioteca
Municipal, marcou o arranque das festividades do Mercado de Natal,
que, este ano, foi acompanhada por uma largada de balões com luzes
led dedicada às crianças.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Queimado,
“o Mercado de Natal é uma forma de dinamizar o centro da vila e
incentivar a população a fazer as suas compras de Natal no comércio
local”.
O Presidente descreveu a iniciativa do mercado ao ar livre no sentido
de “conseguir levar as pessoas à rua e dar movimento ao centro da vila,
dinamizando desta forma o comércio tradicional e, ao mesmo tempo,
criando o espírito Natalício de fraternidade, amor e amizade e dando um
ambiente da magia da quadra que tanta alegria dá às nossas crianças”.
Foi um mercado que marcou pelas animações dedicadas aos mais
novos, com a presença do Pai Natal e dos seus duendes, workshops
de brinquedos, de culinária pela escola Gustave Eiffel, de paradas,
workshops de artes circenses e espetáculo de circo pelo Chapitô.
A Chamusc’Arte e o Grupo Cantar Nosso encenaram o espetáculo
“A Anunciação”, da autoria de Carlos Petisca, recriação do momento da
anunciação do Anjo Gabriel a Maria, celebrando o nascimento de Jesus,
na Igreja Matriz, com a colaboração da Paróquia de S. Brás.

Intervenções
no Edifício
da Câmara
Municipal
O Edifício dos Paços do Concelho
tem estado a sofrer algumas
intervenções com o objetivo de
melhoramento e requalificação do
imóvel, de forma a ser mantida a estrutura do edifício senhorial.
A Secção de Expediente foi a primeira a sofrer obras de
alteração de forma a criar o Balcão Único de Atendimento,
local em que os munícipes, a partir do mês de Janeiro, se podem
dirigir para qualquer assunto a tratar na Câmara Municipal.
O serviço, aberto das 8h30 até às 16h00, ininterruptamente,
e à terça-feira até às 18h00, procura ir ao encontro das
necessidades dos cidadãos que apenas conseguem resolver os
seus problemas nas horas de almoço, melhorando desta forma
os serviços prestados.

Foi também realizada a abertura de um vão de
ligação entre o edifício principal e o departamento
técnico, facilitando o acesso aos serviços. O terraço
exterior do 1.º andar foi impermeabilizado de forma
a colmatar as infiltrações existentes na galeria do
rés-do-chão. Os vãos de madeira do edifício foram
também substituídos por alumínio, melhorando
desta forma o conforto térmico e os custos com a
eletricidade. Procederam-se também a pinturas no
hall de entrada e Secção de Expediente.
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CULTURA, TURISMO E PROMOÇÃO LOCAL

Município de Chamusca lançou o novo site na Internet
no final do mês de Janeiro, um projeto que surge no
âmbito da Comunidade Intermunicipal da Lezíria e do Tejo
(CIMLT) do qual o município é integrante.
O novo site apresenta um visual renovado, uma
imagem limpa e apelativa ao utilizador, com acessos mais
rápidos à informação sobre o concelho.

À Conversa com…

Esta remodelação tem como principal objetivo dar
uma imagem mais positiva e moderna da Lezíria e dos
seus Municípios.
O novo site tem uma estrutura mais funcional e
atrativa, que vem facilitar a pesquisa e consulta de
conteúdos, com uma navegação mais fácil e intuitiva por
parte dos utilizadores.

SAÚDE MENTAL, QUE RESPOSTAS?

Chamusca
recebeu debate
sobre temática
da Saúde Mental
O concelho de Chamusca recebeu no dia 28
de Novembro, no Edifício de São Francisco, o ciclo
de debates, que foram desenvolvido durante o
ano de 2014, “À Conversa com...”.
A iniciativa surgiu no seguimento das
Plataformas Supraconcelhias da Rede Social
onde foi definido no Plano de Ação da Lezíria
e Médio Tejo a realização do referido ciclo de
debates.
Pretendeu-se com esta ação fazer uma
análise ao nível do distrito de Santarém,
caracterizando a situação atual, causas, recursos
existentes, respostas em falta, entre outras
abordagens consideradas de interesse, na
perspetiva da definição de intervenções futuras
na área da Saúde Mental.
A sessão contou com a participação de
representantes da Segurança Social-Centro
Distrital de Santarém, da Direção Geral de Saúde,
do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental
6
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do Hospital de Santarém, do Serviço de Psiquiatria do Centro
Hospitalar do Médio Tejo, A Farpa – Associação dos Familiares
e Amigos de Doentes Psicóticos, do CRI – Centro de Respostas
Integradas do Ribatejo, ACES Lezíria entre outras entidades
das Plataformas Supraconcelhias da Lezíria e Médio Tejo.

Chamusquense
de Alma
e Coração
Em 2003 afirmou na revista Pública do
Jornal Público: “Se Elton John tivesse nascido
na Chamusca, não teria tido tanto êxito como eu.”
Chamusquese de “Alma e Coração”, José Cid orgulha-se das suas raízes e
dos muitos amigos que tem na terra que o viu nascer. Numa entrevista sobre
o panorama musical Chamusquense, o cantor afirma que a “Chamusca está
representada, a nível mundial, por um álbum que na crítica mundial é considerado
entre os cinco melhores álbuns do mundo. E o único cantado em Português! ”.
Chamusca da Charneca à Leziria - Nasceu na Chamusca e sempre fez questão de
referenciar as suas raízes, considera-se um Chamusquense de alma e coração?
José Cid - Sem dúvida! Aí tenho muitos amigos e amigas e é onde quero deixar,
um dia, as minhas cinzas.
CCL - Ao longo dos anos sempre fez questão de apoiar alguns talentos musicais
que foram crescendo na Chamusca. Qual o sua opinião sobre a música e os
géneros musicais praticados na Chamusca?
JC - Chamusca tem imensas vozes fadistas, imensos músicos com grande
talento e criatividade. Além de mais extraordinários poetas e escritores.
A música e os géneros praticados são vastos mas sempre com a influencia do
Rio, da Terra e da Charneca.
CCL - Sem dúvida que a Chamusca tem um rico património musical, entre fadistas,
poetizas e poetas, músicos... alguns deles com destaque no panorama nacional.
Considera que a nível musical estamos bem representados?
JC - Chamusca está representada, a nível mundial, por um álbum que na crítica
mundial é considerado entre os cinco melhores álbuns do mundo. E o único
cantado em Português! Que mais se pode dizer? A nível nacional, apesar de eu
ser o cantor mais mediático da terra, há outros cantores e cantoras, embora não
tão mediáticos, mas que merecem todo o nosso respeito, carinho e admiração.
Temos todos o dever de os apoiar.
CCL - Sendo um artista de renome, tendo o seus trabalho reconhecidos pelo
grande público e por diferentes gerações, considera que as atuações na Chamusca
são sempre diferentes que em qualquer outro lugar onde atue? E o público,
corresponde com as expectativas?
JC - Sempre diferentes porque vai evoluindo no tipo de concertos que apresento.
E o público, pelas reações que tenho a seguir as minhas atuações, mostram-se
orgulhosos do seu conterrâneo. Gostava de repetir que estou sempre solidário
e disposto a contribuir desinteressadamente para as causas mais urgentes da
nossa terra.

Curiosidades
sobre o artista:
Nasceu na Chamusca corria
o ano de 1942. Aos 3 anos
de idade já tocava piano
com o seu avô paterno.
Em 1953 muda-se para
Anadia, para viver com os
seus avôs paternos.
Com 14 anos começa a dar
cartas na música e cria
o seu primeiro grupo de
Rock, os Babies. Começa
a ter notoriedade à escala
nacional com o Quarteto
1111 em 1967 quando lhe é
atribuído o Prémio Pousal
Domingues, prémio esse,
que veio anos mais tarde a
reconhecer talentos como
Zeca Afonso e Adriano
Correia de Oliveira.
Em 1976 inicia a sua
carreira a solo com o single
“Ontem, Hoje e Amanhã”.
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OBRAS E REPARAÇÕES

Obras e Reparações

Limpeza e manutenção de vala | Chouto

Limpezas pluviais junto à EN 118 | Pinheiro Grande

Estrada da Vinha Velha, Estrada dos Vinte e
Rua das Coutadas | Chamusca

Limpeza de vala | Vale de Cavalos

8
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Abate de Palmeiras infetadas com a praga do
Escaravelho Vermelho | Chamusca

OBRAS E REPARAÇÕES

em Curso

Reparação de habitações sociais | Chamusca

Entrega e montagem de balizas | Campo Municipal | Chamusca

Obra de requalificação do Cemitério | Pinheiro Grande

Limpeza da ribeira da Gamelinha | Chamusca

Abate de Palmeiras infetadas com a praga do
Escaravelho Vermelho | Chamusca

Estrada da Vinha Velha, Estrada dos Vinte e
Rua das Coutadas | Chamusca
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PATRIMÓNIO

Nas Cortes de El Rey D. Pepino, 1920

Vitor Rosa, presidente da direcção do Grupo Dramático Musical, J. N. P., responde a algumas
curiosidades sobre uma das mais emblemáticas associações do concelho da Chamusca

Grupo
Dramático
Musical, J. N. P.

92 anos
DE HISTÓRIA
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Chamusca da Charneca à Leziria - Para um simples
curioso que leia o boletim municipal, o que pode
ficar a saber sobre a história e a fundação do Grupo
Dramático Musical?
Vítor Rosa - Para isso teriam de escrever muitas
linhas sobre tantas tardes e noites ali vividas,
assim como, relembrar tantos Associados que
muito nos enriqueceram e marcaram com a sua
vivência, sabedoria e com o seu saber estar, e
muitos outros que nos deixam imensa saudade,
mas que farão para sempre parte da história do
Grupo Dramático.
O Grupo Dramático Musical, José Nunes Petisca
(GDM-JNP) foi fundado a 28 de Julho de 1922, por
intermédio de dezasseis fundadores. Ficará para
sempre ligado à história do Teatro Amador da
Chamusca, tendo tido excelentes encenadores ao
longo dos anos tais como: José Girão da Fonseca;
José Rodrigues Ferreira; João Nunes Petisca,
José Pinhal entre outros... Têm por aqui passado
excelentes artistas que contam no seu reportório
com excelentes representações. O GDM-JNP
teve no seu início, uma forte vertente cultural e
musical, com as suas Tunas Filarmónicas, os seus
saudosos “Bailes da Saudade”; “Baile dos Celeiros”;

PATRIMÓNIO

Baile dos Celeiros, Carnaval de 1922

Tuna do GDM, Natal de 1923

O Lugre, 1970

Tuna GDM, Inauguração da Biblioteca, 1928

Assim é que é, 1940

Revista Água o Grande Negócio, 1934

Baile das Bonecas, Janeiro de 1930

“Baile das Bonecas”; “Bailes Cor-de-rosa”. Foi palco de
inúmeras peças de teatro desde a sua fundação até aos
dias de hoje.
O Grupo Dramático Musical – J.N.P., pretende
manter viva e acesa a tradição ligada ao teatro que
durante décadas apaixonou inúmeras famílias
chamusquenses, por este motivo, a actual Direcção,
tem apoiado de forma incondicional as Secções de
Teatro Adulto e Secção de Teatro Infantil, criadas no
GDM, J.N.P. e atualmente dirigidas, de forma exemplar
e notória, pelo encenador Carlos Petisca. É um projecto
que honra o GDM, J.N.P. e que dá continuidade ao Teatro
Amador.
O Grupo Dramático Musical – J.N.P. continua a
realizar as mais diversificadas actividades: Bailes,
Música ao Vivo, Noites de Fados, Concursos de Pesca e
Torneios de Snooker, Poker, entre outras, apoiando na
realização de algumas tradições populares tais como o
“Almoço do Jogo do Quartão” e “Enterro do Galo”.
Aproveito para agradecer a todos os Associados,
que de uma forma directa ou indirecta, colaboram
com a Direcção e a todos aqueles que fazem parte
das Secções de Teatro desta Colectividade, pelo seu
contributo de forma desinteressada, tornando, só
assim possível o enriquecimento cultural das nossas
Gentes com a continuidade do Teatro Amador.

Armando Soares Imaginário, aqui nasce um Poeta...

Ceia dos Cardeais, 1994

Gostaria de deixar o convite a quem estiver
interessado a conhecer uma das mais emblemáticas
e antigas Associações da Vila da Chamusca, podendo
assim desfrutar, conhecer e partilhar o ambiente que
se vive no Grupo Dramático Musical, J.N.P.
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EDUCAÇÃO E DESPORTO

AEC (AVEJICC)
recebe alunos do
Projeto Comenius
Texto: Professor Horácio Ruivo, AEC

A dimensão europeia da educação esteve mais viva
no Agrupamento de Escolas da Chamusca (AEC), na
semana de 13 a 17 de outubro, com a participação de
delegações de três escolas da Europa que aqui se deslocaram, no âmbito de um projeto Comenius. Professores e
alunos da Espanha, Polónia e Turquia tiveram a oportunidade altamente enriquecedora de, entre outros aspetos, conhecer um pouco do nosso país, praticar o inglês
(língua oficial de comunicação do projeto) e aprender
algumas palavras da nossa língua, contactar com um sistema de ensino diferente do seu, conviver com diferentes
hábitos culturais e partilhar a vida em família com os
colegas portugueses e as famílias que os acolheram.
O projeto em causa, iniciado no ano letivo transato,
denomina-se “SpicES” e é coordenado, na parte portuguesa, pela professora Paula Correia. Faz parte dos seus
propósitos compreender de que forma as rotinas diárias
dos jovens adolescentes influenciam o seu sucesso
escolar. Para tal, têm vindo a ser desenvolvidos trabalhos
de análise sobre o quotidiano dos estudantes nos quatro
países envolvidos, incidindo sobre o seu tempo passado
na escola, as atividades extracurriculares frequentadas,
a forma como é ocupado o tempo em família, o tipo de
alimentação habitual e as horas dedicadas ao estudo e ao
repouso. As conclusões deste estudo serão conhecidas
no final do projeto, que termina já no final deste ano letivo,
e espera-se com elas conseguir motivar outros jovens à
obtenção de melhores resultados escolares, em função
da eventual necessidade de alteração de algumas rotinas
comprometedoras desse sucesso.
Vários foram os momentos altos desta semana europeia na Chamusca, mas merecem especial destaque três
12
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Estreitar barreiras com a língua inglesa é o
principal objetivo do projeto em que o AEC
participa anualmente e que funciona como
um intercâmbio de culturas e línguas para os
jovens do concelho da Chamusca.
deles. Um foi a sessão solene de abertura, com as palavras de boas-vindas e de valorização do projeto proferidas pelo Diretor do Agrupamento; um outro foi a receção,
no salão nobre dos Paços do Concelho, pelo Presidente
da Câmara Municipal, que felicitou os visitantes, lhes
apresentou o concelho e ofereceu a disponibilidade da
Autarquia para contribuir para o sucesso da semana;
outro ainda foi o jantar de despedida, para o qual foram
convidados também os pais dos alunos do Agrupamento
que acolheram nas suas casas os estudantes estrangeiros, e que contou com um momento de fado, tendo
marcado emocionalmente todos os presentes, numa fase
de despedida.
Projetos europeus desta natureza, em que o
Agrupamento de Escolas da Chamusca se tem envolvido
desde sempre, constituem um poderoso instrumento de
socialização e de abertura de horizontes a jovens residentes num concelho com as caraterísticas do nosso. No
decorrer deste projeto spicES, concretamente, estiveram
já alguns estudantes do Agrupamento em Valladolid,
Espanha, no ano letivo passado, e ainda este ano letivo
decorrerão visitas a Çankiri, na Turquia, e a Lubartów, na
Polónia. Do contacto e confronto com realidades culturais
tão diversas que os jovens encontram nestas visitas, do
respeito que têm de merecer aqueles que pensam e
agem de forma diferente em função dos seus hábitos
e das suas crenças, da necessidade de abertura e de
diálogo a que os jovens se veem obrigados quando estão
numa escola e numa família que não são as suas – de todos estes fatores e de muitos outros que os testemunhos
dos participantes vão revelando – só podem resultar
cidadãos mais tolerantes, conscientes e responsáveis,
que contribuirão para a construção da Europa humana,
solidária e una, que todos desejamos.

EDUCAÇÃO E DESPORTO

Câmara Municipal da Chamusca
associa-se ao Projeto Nacional
A Câmara Municipal
de Chamusca aliou-se ao
projeto de âmbito nacional
“Heróis da Fruta: Lanche
Escolar Saudável”, um
desafio lançado pela APCOI
- Associação Portuguesa
Contra a Obesidade Infantil com o objetivo de incentivar
e reforçar o consumo de fruta
no lanche escolar, promovendo
hábitos alimentares mais
saudáveis, prevenindo a
obesidade e outras doenças
associadas.
Esta é uma iniciativa de
educação para a saúde que
inclui um programa motivacional
de âmbito nacional que visa
motivar as crianças portuguesas
até aos 10 anos para a ingestão diária de
fruta no lanche escolar, uma vez que o
atual consumo se situa muito abaixo do
recomendado.
Para Cláudia Moreira, Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Chamusca, estar
“consciente da importância quer da
educação, quer da saúde para as nossas
crianças, fiz questão de ir pessoalmente
aos Jardins de Infância e Escolas Primárias
do concelho para apresentar o projeto
Heróis da Fruta, ao qual o Município aderiu
e está a dar o apoio necessário para a sua execução nas
nossas escolas, numa parceria com o AEC, na

prossecução da sensibilização para hábitos de vida
saudável das nossas crianças.”
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Investiu 14 milhões de euros no
concelho da Chamusca desde 2009
A Águas do Ribatejo (AR) investiu, desde
2009, cerca de 14 milhões de euros na melhoria do
abastecimento de água e saneamento no concelho
da Chamusca.
Destacam-se as seguintes construções: sete
Estações de Tratamento de Águas Residuais
garantindo uma cobertura de qualidade no
tratamento dos efluentes de mais de 90% do
concelho; as ETAR’s da Chamusca, Vale de Cavalos,
Ulme e Carregueira / Pinheiro Grande que já estão
em funcionamento; a ETAR do Semideiro está em
período de arranque, estando a decorrer o processo
de ligação dos clientes; a ETAR do Chouto e a ETAR
da Parreira estão prontas para arranque.
No abastecimento de água, foram investidos
quase 5 milhões de euros em obras de ampliação
e substituição de rede e melhorias dos vários
sistemas de abastecimento com novas captações,
novos reservatórios e 45 km de condutas.
14
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Estas obras têm um horizonte temporal de 20 a 30 anos e
eram imprescindíveis para garantir a qualidade e a segurança
no abastecimento às populações.
Número de Km da rede de água e saneamento: 57 km de redes
de saneamento, 45 km de condutas de abastecimento.
Investimento total em Abastecimento até final de 2014: 4,7 M€
Investimento total em Saneamento até final de 2014: 9,0 M€
Destaca-se ainda o investimento realizado
na Unidade de Atendimento Comercial (UAC)
da Chamusca com melhores condições para clientes,
utilizadores e colaboradores e a melhoria contínua das
condições de trabalho e de segurança dos colaboradores.
No que respeita aos sucessivos cortes de água por
rebentamento de condutas, a Câmara Municipal tem seguido
as operações no sentido de substituir o máximo possível de
condutas, assim como na instalação de válvulas de pressão na
rede.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Zona de Atividades
Económicas
da Chamusca
tem novas empresas

A ZAE - Zona de Atividades Económicas da
Chamusca, tem duas novas empresas.
A empresa de fitofármacos “AgroTemplário”
entrou em funcionamento no início da campanha
agrícola, com a criação de dois postos de trabalho.
A oficina auto APS Motors (com a especialidade
de motores diesel) entrou em funcionamento no final
do mês de Novembro, com a criação de 1 posto de
trabalho na fase inicial. A curto-médio prazo prevê a
criação de mais dois postos de trabalho.

Zona Industrial de Ulme

Aguarela do Mundo, S.A.
amplia instalações
A empresa Aguarela do Mundo, SA encontra-se em
fase de execução da ampliação das instalações, numa
área total de 5.000 m2 de construção. A obra inclui a
construção de um armazém com a área de 4.000 m2,
uma sala de xaropes de 840 m2 e um armazém de
PET com instalação de uma caldeira a vapor, num
investimento total de 7 milhões de Euros.
A sala de xaropes funcionará com equipamentos de
última geração. Estará equipada com 2 linhas para fazer
e encher embalagens de cartão, onde estão incluídos os
ice-teas. Também funcionará para produzir refrigerantes
com uma linha de enchimento de embalagens PET.

Paralelamente, a empresa está a investir 1,5 milhão
de Euros numa central de painéis solares que produzirão
1.200 kW/hora.
O administrados da empresa, Dr. Francisco Ferreira,
afirma que “estas novas instalações, assim como o
aumento da produção na linha de embalagem PET
darão origem à criação de 35 a 40 postos de trabalho.
A perspetiva é para que no pico da produção, o número
de funcionários ultrapasse os 130”.
Esta é uma boa notícia para o Município visto que irá
contribuir para o desenvolvimento económico e social do
concelho.
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UM ANO DA
TOMADA DE POSSE
Foi com grande orgulho que completei o primeiro ano de mandato. O desafio aceite em 2013, quando o agora Presidente me apresentou o projeto para o concelho, tem superado largamente as expectativas, pese embora tenha sido um ano de aprendizagem, de
organização e de controlo financeiro. Considero que o primeiro ano
foi árduo, mas muito bem sucedido, pois para além de cumprirmos
mais de um quarto do nosso programa eleitoral, fomos também
sendo capazes de cumprir muitos dos objetivos progressivamente
fixados. O trabalho em equipa e a vontade de trabalhar pelas e para
as pessoas é a motivação que nos tem conduzido e, embora os ponteiros possam não estar totalmente afinados, conhecemos cada vez
melhor o rumo que queremos para o concelho e todos dias move-nos a vontade de cumprir novos desafios.
Em 2015, a exigência aumenta: conhecemos melhor os nossos custos e queremos que as nossas despesas sejam incisivas,
respondendo da melhor forma não só às necessidades dos nossos
munícipes, mas também à conservação e potenciação do nosso
património, dos nossos edifícios. No que diz respeito aos fundos
comunitários, ainda em fase de arranque, é também um período
muito exigente, na medida em que os projetos a candidatar devem
ser apresentados de forma consistente e com a perfeita consciência
do valor acrescentado que poderão trazer para o município, para o
concelho. Os eixos estratégicos Inclusão Social e Emprego, Capital
Humano e Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos serão a
nossa prioridade. Pretendemos também reforçar a proximidade às
freguesias, com a agenda reorganizada de atendimentos descentralizados, com o projeto da Biblioteca Itinerante e com um maior
acompanhamento às escolas de todo o concelho, no que concerne
a ofertas ludico-didáticas.
Com não somenos importância, sabemos que a divulgação do
nosso concelho e das potencialidades do nosso território pode ser o
mote para uma economia mais dinâmica e para a criação de postos
de trabalho. É, pois, fundamental, o trabalho em estreita colaboração
com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, iniciado
em 2014, para que o nome do nosso concelho figure no roteiro nacional e internacional. A par desta colaboração, o município pretende diversificar cada vez mais as ofertas culturais que proporcionem
aos munícipes oportunidades ímpar de assistir a eventos aos quais
a maioria dificilmente teria acesso e que suscitem a vontade de outros de visitar o nosso concelho.
16
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Cláudia Moreira,

Vice-Presidente da
CÂMARA MUNICIPAL
DE CHAMUSCA

Devolver a tenacidade à nossa economia local é sem dúvida, nos
tempos que correm, um dos maiores desafios que se nos afigura.
Um dos projetos, nesse sentido, é reconverter o Mercado Municipal e conferir-lhe um novo conceito, capaz de acolher jovens empreendedores, que harmonize a presença de pequenos produtores,
o melhor dos nossos produtos locais, a conveniência da oferta de
produtos frescos no centro da vila e a animosidade de um espaço
agradável de convívio.
Estamos conscientes da nossa elevada responsabilidade social
e as questões ambientais também continuam bem presentes nas
nossas prioridades. Não podemos continuar a permitir que o Estado
Central se demita das suas responsabilidades no que diz respeito à
monitorização do EcoParque do Relvão, abandonando o nosso Município em todas as suas limitações. Ainda assim, conscientes de
que os nossos recursos quer financeiros quer técnicos são parcos
para atender à especificidade deste setor, em 2014 fomos capazes
de assegurar a análise às linhas de água provenientes do EcoParque, emanando relatórios que vêm melhorar o nosso conhecimento
acerca do impacto ambiental deste tipo de indústria no nosso território. Vamos continuar a garantir esta monitorização em 2015, mas
sabemos que não chega e que devemos mobilizar-nos para que este
projeto retome as suas premissas iniciais de sustentabilidade ambiental.
Em 2015, para além dos desejos habituais, espero que consigamos concretizar todos os projetos para o Concelho da Chamusca,
porque para além de acreditarmos que melhorarão a qualidade de
vida dos nossos munícipes, a sua concretização dará lugar a novos
projetos, a novos desafios.

UM ANO DA TOMADA DE POSSE

Caros munícipes e amigos,
Este primeiro ano de mandato, tem sido um desafio extremamente difícil, mas ao mesmo tempo deveras aliciante e desafiante.
Enquanto Presidente da Câmara Municipal, tinha um grande objetivo para 2014: consolidar as contas do Município da Chamusca.
A situação económica e financeira da Câmara no final de outubro de 2013, era uma situação bastante difícil com cerca de 6,9 milhões de euros, dos quais 4 milhões de euros do Programa de Apoio
à Economia Local (PAEL), 1,2 milhões do PREDE e mais de 2 milhões
de euros de dividas a fornecedores. O prazo médio de pagamentos
das faturas era a 341 dias após a sua data de vencimento. A situação
de incumprimento com os nossos fornecedores deixou-me bastante preocupado, situação que foi colocando muitas das empresas,
principalmente empresas do concelho da Chamusca, numa situação
financeira bastante difícil, criando consequentemente sérios problemas aos seus empregados e respectivas famílias.
O objetivo de pagar todas as dividas a fornecedores foi completamente conseguido no 3º trimestre de 2014, estando a Câmara
Municipal neste momento a efetuar pagamento a cerca de uma semana antes da data de vencimento das faturas. O cumprimento de
prazos para com os nossos fornecedores tornou-nos mais fortes, e
conseguimos recuperar a sua confiança.
2014 foi um ano de reestruturação, organização e otimização
dos serviços de forma a que 2015 seja um ano muito mais eficiente
e com maior eficácia.
Perante a conjuntura do país, com cortes constantes do orçamento, cortes dos vencimentos, passagem para as 40 horas de
trabalho semanal entre tantas outras medidas impostas pelas Leis
de Orçamento de Estado, fomos levados a proceder a uma reestruturação dos diversos departamentos e no substancial corte de horas extraordinárias. Esta reestruturação está a passar pela rede de
informática, e principalmente nos serviços de atendimento ao munícipe. Neste momento colocámos o Balcão Único de Atendimento
em funcionamento. Embora em fase de instalação, este balcão tem
por objetivo concentrar todo o atendimento num só local, tornando
assim os processos de licenças muito mais simplificados para o munícipe e contribuinte. O Balcão Único situa-se no Edifício Paços do
Concelho e tem o horário de funcionamento entre as 8:30 e as 16:00
horas e está aberto à hora de almoço. À 3ª feira encerra às 18 horas.
No âmbito da nova legislação que contempla a transferência de
competências das Câmaras para as Juntas de Freguesia, foram assinados acordos de execução com todas as Juntas nas áreas de limpeza urbana, limpeza de bermas, sarjetas e sumidouros, pequenas
reparações nas escolas do 1º ciclo e respetivos pátios, assim como
foram assinados vários contratos interadministrativos nas áreas
de apoio à educação e campos de férias para crianças e jovens, no
apoio aos seniores, nomeadamente com as academias sénior e nos
serviços básicos de apoio às populações, estando as Juntas de Freguesia a desenvolver um excelente trabalho em colaboração com a
Câmara Municipal.
Foi um ano de grandes desilusões e de grandes acontecimentos:
foi o ano em que mais uma vez fomos confrontados com o fecho de
duas escolas e em que a DGEST ordenou o encerramento de todas as
escolas do 1º ciclo com menos de 21 alunos. Nesta situação estavam
as escolas do Pinheiro Grande, Semideiro e Ulme. Infelizmente no
Pinheiro Grande não houve inscrições de alunos suficientes apesar
dos esforços de muitos pais, mas de salientar o entendimento entre os pais dos alunos de Ulme e do Semideiro, que numa manifesta
vontade de manter uma das escolas aberta na freguesia, optaram
por concentrar todos os 22 alunos na escola de Ulme, garantindo assim o seu não encerramento.
Perante esta situação a Câmara Municipal teve de reestruturar
a rede de transportes escolares com novas soluções para a deslo-

Paulo Queimado,
Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE CHAMUSCA
cação dos alunos e na preparação das escolas do primeiro ciclo da
Chamusca de Ulme, de forma a proporcionar aos alunos um melhor
ambiente e com melhores condições. Foi o ano em que se iniciaram
também as requalificações dos pátios das EB’s, tendo sida a EB1 da
Chamusca a primeira intervenção a ser feita.
A nível do apoio ao mais idosos, de referir o inigualável serviço
prestado pelos centros de apoio social do concelho, tendo a Câmara
Municipal apoiado financeiramente vários projetos, nomeadamente
as obras do lar do Chouto (11.844,00 €), a aquisição de terrenos para
o CAS Ulme (15.000,00 €), apoio às infra-estruturas da lavandaria
do CAS Aconchego de Vale de Cavalos, com o apoio logístico e apoio
técnico no acompanhamento da candidatura ao QREN para a construção do seu lar de idosos do CAS Carregueira.
Foi o ano que mais carência de médicos tivemos. Das sucessivas
reuniões com a Sr.a Diretora do ACES Lezíria, e estando o nosso território com grandes áreas a descoberto para além das lacunas a nível dos médicos de família, conseguimos acordos para a deslocação
de um médico à Parreira e Chouto, e a fixação de médicos de origem
cubana na Carregueira e na Chamusca, estando a Câmara Municipal
a assegurar o seu alojamento em casas arrendadas para o efeito.
O programa a que me propus com a minha equipa, apesar de
todas as dificuldades orçamentais, já tem cerca de 30% de execução. Mas a preparação para o Programa Chamusca 2020 vai muito
além daquilo que se pode esperar para o ano de 2015. Para além de
se terem de criar previamente as condições que garantam a execução do programa, há que criar as condições financeiras para o novo
quadro comunitário. E essas condições só serão possíveis a curto
prazo se conseguirmos equilibrar as contas do município, diminuindo principalmente a despesa corrente e mantendo uma politica de
gestão que garanta fundos disponíveis suficientes para as devidas
candidaturas (em novembro de 2013 os fundos disponíveis eram de
1.500.000 euros negativos), projetos ao nível da conservação, manutenção e requalificação dos edifícios públicos, principalmente ao
nível da eficiência energética, dos espaços públicos de recreio, lazer,
cultura e turismo, e das infra-estruturas básicas para o desenvolvimento concelhio.
De referir e salientar que os orçamentos de 2014 e 2015, foram
elaborados com consulta de todo o executivo, assim como de todos os executivos das Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia,
de forma a construirmos um concelho com melhores condições e
qualidade de vida, que permita a fixação de jovens, seja gerador de
emprego e seja cada vez mais um concelho inovador na captação de
investimento privado.
Conto com o apoio de todos para a melhoria do nosso concelho!
SETEMBRO / DEZEMBRO 2014 • CHAMUSCA DA CHARNECA À LEZÍRIA
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Assembleia Municipal
Dados Biográficos dos Deputados
da Assembleia Municipal
Francisco José Velez Gaspar é Presidente da Assembleia
Municipal pelo segundo mandato consecutivo, pelo Partido
Socialista. Professor de Educação Musical de profissão,
atualmente assume o cargo de Chefe de Gabinete do
Presidente da Câmara.
António José Tomaz Moreira é o 1.º Secretário da Assembleia
Municipal pelo Partido Socialista e é professor aposentado.
Alexandra Isabel Pratas Dias, 2ª Secretária da Assembleia
Municipal pelo Partido Socialista, licenciada em Auditoria e
Fiscalidade.
Fernando Manuel Amaro Pratas deputado da Assembleia
Municipal pelo Partido Socialista, advogado de profissão.

Vânia Filipa Santos Jacinto é deputada da Assembleia
Municipal pelo Partido Socialista e estudante de Direito
na Universidade de Coimbra.
Pedro Miguel Martins Braz é deputado da Assembleia
Municipal pelo Partido Socialista e é administrativo.
Fernando Manuel Duarte Garrido, deputado da
Assembleia Municipal pela Coligação Mais e Melhor
PPD/PSD–CDS-PP e é aposentado da Força Aérea.
Manuel Tiago Neto Pestana Prestes, deputado da
Assembleia Municipal pela Coligação Mais e Melhor
PPD/PSD – CDS-PP e é Gestor de Empresas.
Vera Cristina Pratas Oliveira é deputada da
Assembleia Municipal pela Coligação Mais e Melhor
PPD/PSD–CDS-PP e é empresária e licenciada em
Gestão de Empresas.

Juntas de Freguesia e Uniões de

Joel Marques,

Presidente da
Junta de Freguesia da
CARREGUEIRA

Durante o primeiro ano de mandato o
caminho desta autarquia foi assente numa
política de responsabilidade, que garantiu
investimentos verdadeiramente necessários
ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida da nossa Freguesia e dos nossos Fregueses, sem nunca comprometer a
sustentabilidade financeira.
Nunca escondemos que embora não tenhamos poder decisório na área da saúde e
da educação, são estas as áreas prioritárias
da nossa gestão, num passado recente estabelecemos parcerias que permitiram ofertar
um pack escolar a todos os alunos e à substituição de todo o parque informático da EB1
Carregueira.
O desenvolvimento, passou também por
políticas de aproveitamento do património
edificado, reabilitando e adaptando-o de
forma económica, inteligente e funcional.
Requalificamos o edifício sede da Junta de

Decorrido um ano após a tomada de posse deste Executivo, não podemos deixar de considerar o
mandato exercido até aqui como extremamente
positivo.
Apesar das dificuldades salientamos algumas
das atividades que temos vindo a desenvolver, com
o sucesso que diariamente nos é reconhecido pelos
fregueses que de alguma forma nos abordam:
- Uma limpeza urbana cada vez mais eficaz,
fruto de uma gestão equilibrada em termos humanos e financeiros;
- A realização de uma Feira de Velharias, de períocidade mensal e que, de alguma forma, tem contribuído para o desenvolvimento do comércio local;
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Freguesia e estamos em condições de a
curto/médio prazo iniciar a obra de substituição do telhado da sociedade “Os Unidos”
e a obra de alargamento do cemitério da
Carregueira.
Melhorámos os espaços verdes na
Carregueira e Arripiado, reparando os tanques, os repuxos, os sistemas de rega e
dando-lhes uma nova vida.
Estabelecemos programas direcionadas para as reais necessidades dos nossos fregueses: o campos de férias para
crianças, a academia sénior, o programa
de incentivo à natalidade, a promoção de
caminhadas, o apoio no preenchimento da
declaração do IRS entre outros.
Foi um ano em que melhorar a qualidade de vida e estabelecer diretrizes direcionadas para as reais necessidades dos
nossos fregueses foram prioridade.

- O recurso a um vasto conjunto de Mecenas que nos tem possibilitado ajudar de uma
forma mais efetiva, através de alimentos, as
famílias com maiores dificuldades financeiras;
- Na senda do sucesso em que se tem manifestado o nosso OTL Sénior e de Verão, decidimos regulamentar o OTL de Natal, assim
como o OTL da Páscoa;
- Alterámos, por comum acordo, o Protocolo
entre a União de Freguesias e a ADAP (Associação de Desenvolvimento da Aldeia do Pinheiro
Grande), por considerarmos que o que se encontrava em vigor era altamente lesivo para os
interesses da nossa União de Freguesias.

Rui Martinho,

Presidente da
União de Freguesias de
CHAMUSCA e
PINHEIRO GRANDE

UM ANO DA TOMADA DE POSSE

João Nuno da Costa e Santos, deputado da
Assembleia Municipal pela Coligação Mais e Melhor
PPD/PSD–CDS-PP, é estudante.
José Joaquim de Jesus Braz é deputado da Assembleia
Municipal pela Coligação Democrática Unitária
CDU-PCP/PEV e é professor.
Ana Cristina Frazão Costa é deputada da Assembleia
Municipal pela Coligação Democrática Unitária
CDU-PCP/PEV e é administrativa.
Rui Miguel Oliveira da Cruz é deputado da Assembleia
Municipal pela Coligação Democrática Unitária
CDU-PCP/PEV e é operário industrial.
Maria Carolina Peixinho Ferreira Nunes é deputada
da Assembleia Municipal pela Coligação Democrática
Unitária CDU-PCP/PEV, é assistente operacional e
licenciada em Serviço Social.

Freguesias
Após o primeiro ano
de mandato quero agradecer a dedicação às nossas Freguesias. Apesar
de algumas adversidades
que são normais, destaco
a forma como as superamos, com rigor e humildade.
Poderia estar aqui a
dar grande foco à nossa
recuperação financeira,
ao bom trabalho desenBruno Oliveira,
Presidente da
volvido, os projetos para
União de Freguesias de
o futuro, entre outros...
PARREIRA e CHOUTO
No entanto, prefiro seguir
outra via, agradecer a
todos aqueles que nos ajudam diariamente, agradecer à população pela sua compreensão e por fim a todos aqueles que
se disponibilizam pelas diversas formas em ajudar as nossas
Freguesias.
Assim tenho a convicção que este ano foi bastante positivo para as nossas Freguesias, no entanto não devemos meditar sobre o passado mas focar-nos no futuro.

Miguel Gil da Silva é deputado da Assembleia Municipal pela
Coligação Democrática Unitária CDU-PCP/PEV e é arquiteto.
Rui Miguel Azevedo Martinho é Presidente da União de
Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande pela Coligação
Mais e Melhor PPD/PSD–CDS-PP é escriturário e licenciado
em Ciências Políticas.
Joel Nunes Marques é Presidente da Junta de Freguesia da
Carregueira pelo Partido Socialista e é gráfico.
Bruno Miguel Marques de Oliveira é Presidente da União de
Freguesias do Chouto e Parreira pelo Partido Socialista e é
Funcionário Público.
António Maria Rodrigues Peixinho é Presidente da Junta de
Freguesia de Ulme pela CDU e é vendedor.
José Lourenço Vieira Trindade é Presidente da Junta de
Freguesia de Vale de Cavalos pelo Partido Socialista e é
escriturário.

Numa breve análise ao
primeiro ano de mandato, enquanto Presidente desta Freguesia, considero, de um modo
geral, que foi um ano positivo.
Tentamos responder às
necessidades mais prementes
dos habitantes, no que toca a
limpeza urbana, conservação
de bens, entre outras situações
verificadas.
António Peixinho,
No entanto, deparámo-nos
Presidente da
com muitos condicionalismos,
Junta de Freguesia de
ULME
no que respeita à educação,
com fecho da EB1 do Semideiro,
e aos acessos viários, com dificuldades nas principais vias
de acesso à nossa Freguesia. O encerramento da Estrada
Nacional 243, com o qual fomos confrontados por duas vezes ao longo do ano, originou a passagem de todo o tráfego
pelo centro da Vila, provocando total deterioração da Estrada
Municipal Ulme/Pereiro. Relativamente à Estrada Municipal
Ulme/Semideiro existe igualmente o mesmo problema no
pavimento, o que nos obrigou a uma intervenção urgente de
tapa buracos.
Estamos convictos que com os poucos recursos que dispomos, tentamos criar condições para a melhoria da qualidade de vida da população de Ulme e Semideiro.

Durante o primeiro ano de mandato,
a nossa preocupação foi de uma política
de continuidade nos serviços prestados à comunidade, reforçando serviços
como o Campo de Férias às crianças.

José Trindade,
Presidente da
Junta de Freguesia de VALE DE CAVALOS

Ao nível das infraestruturas, não
nos foi possível fazer algo de relevo,
mas com a nova dinâmica deste executivo Camarário de reestruturar todos
os seus serviços e equilíbrio financeiro,
estamos em condições de fazer aquilo
que nos propusemos como objetivos na
campanha eleitoral para este mandato.

SETEMBRO / DEZEMBRO 2014 • CHAMUSCA DA CHARNECA À LEZÍRIA

19

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Relatório Financeiro Bimensal Outubro de 2014
Endividamento Siial
Descrição
Clientes e utentes c/ cauções
Fornecedores c/c

4.º trim. 2013

3.º trim. 2014

10.564,27
379.092,06

10.404,67
311.442,69

10.005,67
82.173,25

-5,29%
-78,32%

-3,83%
-73,62%
-100,00%

Fornecedores por Vendas a Dinheiro

5.448,30

5.448,30

0,00

-100,00%

31.579,00

0,00

0,00

-100,00%

–

5.548.390,70

5.190.905,44

4.664.327,99

-15,93%

-10,14%

Empréstimos CP
Empréstimos MLP
Estado e Outros Entes Públicos
Fornecedores de Imobilizado

%
3.º trim. 2013 VS 3.º trim. 2014 4.º trim. 2013 VS 3.º trim. 2014

3.º trim. 2013

76.826,10

76.817,30

91.203,14

18,71%

18,73%

318.469,39

426.750,42

181.924,87

-42,88%

-57,37%

0,00

0,00

0,00

–

–

1.227,16

0,00

937,94

-23,57%

100,00%

Factoring
Pessoal
Sindicatos
Administração Autárquica

721,46

724,15

672,59

-6,77%

-7,12%

17.057,95

6.940,88

5.883,00

-65,51%

-15,24%

Outras Operações de Tesouraria

63,62

66,28

81,82

28,61%

23,45%

Devedores e Credores Diversos

38.235,53

35.852,45

3.070,93

-91,97%

-91,43%

6.427.675,54

6.065.352,58

5.040.281,20

-21,58%

-16,90%

Pagamentos em Atraso
Descrição

outubro 2013

dezembro 2013

outubro 2014

909.197,65
657.683,43
0,00

973.424,01
688.940,64
0,00

610.458,92 €
222 094,18 €
0,00 €

Passivo
Contas a pagar
Pagamentos em atraso

Fundos Disponíveis
Descrição
Fundos Disponíveis

novembro 2013

dezembro 2013

novembro 2014

-1.373.139,14

108.476,48

1.086.525,33

%
outubro 2013 VS outubro 2014

dezembro 2013 VS outubro 2014

-32,86%
-66,23%
–

-37,29%
-67,76%
–

Variação em €
novembro 2013 VS novembro 2014 dezembro 2013 VS novembro 2014
+2.459.664,47

+978.048,85

Evolução Trimestral do Prazo Médio de Pagamentos
3.º Trim. 2013

Descrição
Prazo Médio de Pagamentos

4.º Trim. 2013

156 dias

1.º Trim. 2014

63 dias

2.º Trim. 2014

31 dias

20 dias

3.º Trim. 2014
14 dias

Informação Financeira (Bimensal) em 31/10/2014
Controlo Orçamental da Receita

Valores

Previsões Corrigidas
Rec. por Cobrar no início do ano

10.495.974,45
48.288,13

Receitas Liquidadas

8.565.684,53

Liquidações Anuladas

292,82

Rec. Cobradas Brutas

8.556.386,27

Valores
10.495.974,45
9.150.955,20

Compromissos Assumidos (Exerc. Futuros)

7.979.249,95

Compromissos Assumidos (Total)

17.130.205,15

Despesas Pagas (Total)

6.414.808,91

Reembolsos e Rest. Emitidos

12.005,42

Dotação não comprometida

1.345.019,25

Reembolsos e Rest. Pagos

12.005,42

Compromissos por pagar
Grau de Execução da Despesa

2.736.146,29
61,117%

Receita Cobrada Líquida
Grau de Execução da Receita

8.544.380,85
81,406%

Outros Empréstimos

Por amortizar

Prede (DGTF)
9015/006925/091 (estrada do interior)
Total

Comparação
Mensal das Horas
Extraordinárias
2013/2014
20

Controlo Orçamental da Despesa
Dotações Corrigidas
Compromissos Assumidos (no Exercício)

900.000,00
175.883,75
1.075.883,75

Valores
Totais
até
Outubro
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Empréstimo no âmbito do PAEL

Valores

Capital inicial
Capital amortizado

4.323.830,17
740.456,24

Capital por amortizar

3.583.373,93

Juros pagos
Juros por pagar

93.422,10
238.760,62

1.ª hora

seguintes

Sábados

Domingos

Feriados

Totais

2013

Quant.
€

2639,5
14.027,94

3040
16.534,18

4285
24.914,59

1923
11.966,23

483
2.852,73

12370,5
70.295,67

2014

Quant
€

475
2.326,27

502
2.632,51

1596,5
9.656,06

826
5.252,49

324
1.932,00

3723,5
21.799,33

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Relatório Financeiro Bimensal
Dezembro de 2014
Endividamento Siial
4.º trim.
2013

4.º trim.
2014

% 4.º trim. 2013
VS 4.º trim. 2014

10.404,67
311.442,69

10.005,67
37.446,95

-3,83%
-87,98%

5.448,30

0,00

-100,00%

0,00

0,00

–

5.190.905,44

4.107.729,78

-20,87%

Descrição
Clientes e utentes c/ cauções
Fornecedores c/c
Fornecedores por Vendas a Dinheiro
Empréstimos CP
Empréstimos MLP
Estado e Outros Entes Públicos

76.817,30

79.756,05

3,83%

426.750,42

113.581,84

-73,38%

Factoring

0,00

56.199,97

100,00%

Pessoal

0,00

483,03

100,00%

Fornecedores de Imobilizado

Sindicatos
Administração Autárquica

724,15

672,63

-7,11%

6.940,88

1.100,00

-84,15%

Outras Operações de Tesouraria

66,28

83,38

25,80%

Devedores e Credores Diversos

35.852,45

350,00

-99,02%

6.065.352,58

4.407.409,30

-27, 33%

Pagamentos em Atraso
Descrição

dezembro
2013

dezembro
2014

% dezembro 2013
VS dezembro 2014

Passivo
Contas a pagar
Pagamentos em atraso

973.424,01
688.940,64
0,00

483.991,40
78.086,74
0,00

-50,28%
-88,67%
–

Descrição

dezembro
2013

dezembro
2014

Fundos Disponíveis

108.476,48

1.791.512,65

Fundos Disponíveis
Variação em €
dezembro 2013
VS dezembro 2014
+1.683.036,17

O município de Chamusca tem a sua
tabela de taxas municipais em vigor desde o
dia 17 de dezembro de 2010.
Desde o dia 19 de dezembro de 2011 que
foi tomada a deliberação de Câmara de se
aplicarem descontos na tabela de taxas e
outras receitas municipais até 70% para o ano
de 2012 o que se manteve nos anos de 2013 e
2014. Efectivamente, a Câmara Municipal
não tem poderes de deliberar a redução
de taxas, sendo esta uma competência da
Assembleia Municipal sob proposta da Câmara
sendo esta uma situação de incumprimento
legal muito grave.
Com a adesão do município ao PAEL Programa de Apoio à Economia Local em
16 de novembro 2012 para fazer frente às
avultadas dívidas a fornecedores - 4.323.838,63
euros - o município ficou obrigado a cumprir
contratualmente uma série de obrigações
perante o estado central, entre as quais baixar
a despesa e aumentar as receitas próprias,
onde estão incluídas as taxas municipais o
que, no último caso, não veio a acontecer. Para
agravar a situação, entre 2013 e 2014 houve um
decréscimo das receitas próprias derivadas das
taxas de 67%, colocando o município em grave
situação de incumprimento perante a DGAL
podendo ser penalizado até 10% de retenção
das transferências do estado, o que significa
mais de 700.000 euros por ano.
A Câmara Municipal está, neste momento, a
fazer uma revisão profunda para elaborar uma
nova tabela de taxas adequada à realidade do
nosso concelho de forma a continuar a apoiar
as famílias, as empresas e as associações.
O Presidente da Câmara Municipal de Chamusca

Evolução Trimestral do Prazo Médio de Pagamentos
4.º Trim. 2013

Descrição
Prazo Médio de Pagamentos

1.º Trim. 2014

63 dias

31 dias

2.º Trim. 2014

3.º Trim. 2014

20 dias

14 dias

4.º Trim. 2014
–

Informação Financeira (Bimensal) em 31/12/2014
Controlo Orçamental da Receita

Valores

Controlo Orçamental da Despesa

Previsões Corrigidas
Rec. por Cobrar no início do ano

10.495.974,45
48.288,13

Dotações Corrigidas
Compromissos Assumidos (no Exercício)

Receitas Liquidadas

10.176.695,33

Compromissos Assumidos (Exerc. Futuros)

Liquidações Anuladas

293,01

Rec. Cobradas Brutas

10.007.512,01

Compromissos Assumidos (Total)

Valores
10.495.974,45
8.836.579,99
7.424.968,79
16.261.548,78

Despesas Pagas (Total)

8.475.077,95

Reembolsos e Rest. Emitidos

12.172,47

Dotação não comprometida

1.659.394,46

Reembolsos e Rest. Pagos

12.172,47

Compromissos por pagar
Grau de Execução da Despesa

Receita Cobrada Líquida
Grau de Execução da Receita

Empréstimo no âmbito do PAEL

9.995.339,54
95,230%
Valores

Outros Empréstimos

Capital inicial
Capital amortizado

4,323,830,17
1.016.100,39

Prede (DGTF)
0246/000709791 (revit. urbana da Carregueira)

Capital por amortizar

3.307.729,78

9015/006925/091 (estrada do interior)
Total

Juros pagos
Juros por pagar

127.764,57
204.418,15

361.502,04
80,746%

Por amortizar
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
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AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Em 2012 foi atribuído
o prémio Missão
Sorriso ao Projeto,
cujo prémio, no valor
de 10 mil euros,
permitiu a aquisição
de uma viatura
para fazer trabalho
de proximidade
junto da população
envelhecida.

“Aproximar para
Projeto de Combate ao Isolamento Social e
O envelhecimento demográfico, as alterações
do padrão epidemiológico, na estrutura
social e familiar verificadas em Portugal,
com especial relevo a nível local, determinam
novas necessidades para as quais urge
organizar respostas adequadas e ativas.
Sendo o aumento da longevidade uma
realidade torna-se necessário e urgente
que a esses anos seja dada a qualidade e a
dignidade exigível a cada vida humana.
O projeto “Aproximar para Cuidar” – Projeto
de Combate ao Isolamento Social e Promoção da
Solidariedade Intergeracional, um dos projetos
vencedores da Missão Sorriso em 2012, surgiu com o
intuito de combater o isolamento social num concelho
onde este crescimento está a aumentar de dia para dia.
22
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O prémio, no valor de 10 mil euros, permitiu a aquisição
de uma viatura, que cuja sua principal função, passa por
desenvolver um trabalho de proximidade à população,
num concelho tão envelhecido, disperso e extenso como
a Chamusca.
Foi no passado dia 8 de outubro, que a equipa técnica
do projeto “Aproximar para Cuidar” apresentou na
Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva os resultados da
1.ª e 2.ª atividade.
A 1.ª atividade – Diagnosticar para Conhecer –
encontra-se em fase de conclusão e consiste na
aplicação de um questionário realizado porta a porta a
80% de todas as pessoas do concelho com idade igual
ou superior a 65 anos (2730 idosos – Censos 2011). Esta
atividade contou com a colaboração de 3 estagiárias com
formação na área social, bem como, com a participação
de cerca de 30 voluntários de todas as freguesias
do concelho que deram um apoio imprescindível no
acompanhamento da aplicação dos questionários,
permitindo uma maior proximidade e facilidade no
contacto com a população.

AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Cuidar”
Promoção da Solidariedade Intergeracional
Segundo a Técnica Superior do Gabinete de Ação
Social, Patrícia Cunha, “pretende-se com a análise dos
dados recolhidos, o conhecimento aprofundado da
realidade, permitindo preparar e planear da melhor forma
o futuro, desenvolvendo um conjunto de atividades
e respostas que contribuam para a integração e
participação dos mais velhos e mais novos em todo este
processo, que diz respeito a cada um de nós, preservando
desta forma a dignidade e a qualidade da vida humana.”
Simultaneamente, tem estado a decorrer a realização
da 2.ª atividade - Visitar para Cuidar, cujo principal
objetivo passa pela implementação de um Plano de
Acompanhamento Individual aos idosos com problemas
diagnosticados ao nível social e de saúde, permitindo
assim cuidados de proximidade e desenvolvimento
de respostas adequadas e céleres às situações
identificadas.
Patrícia Cunha afirma que “os resultados da 2.ª
atividade, até ao momento, já permitiram a realização
de cerca de 40 encaminhamentos de idosos para
diversas respostas de âmbito social e/ou saúde, tais

como, Centros de Dia, Centros de Convívio, Lares de
Idosos, Apoio Domiciliário, Cuidados Continuados,
Complementos por dependência, apoio do banco
alimentar, banco de recursos, entre outras.”
Com a 3.ª atividade – Um Voluntariado, Um Sorriso,
visa desenvolver o voluntariado de proximidade, como
explica Patrícia Cunha, “estando já identificadas várias
necessidades, sendo cada vez mais importante que a
sociedade se consiga organizar no sentido de prevenir
e evitar fenómenos de exclusão física, psíquica e social,
que se refletem na violência, na solidão e no abandono,
sendo o voluntariado uma das respostas a desenvolver,
uma vez que a tendência é para existirem cada vez mais
pessoas idosas, que necessitarão de maior intervenção
solidária de todos os cidadãos.”
O Projeto tem como entidades promotoras a Unidade
de Cuidados na Comunidade — Centro de Saúde de
Chamusca e a Câmara Municipal de Chamusca, contando
com a parceria das IPSS’s do Concelho, Santa Casa da
Misericórdia, Juntas de Freguesia e outras entidades da
Rede Social Concelhia.
SETEMBRO / DEZEMBRO 2014 • CHAMUSCA DA CHARNECA À LEZÍRIA

23

AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Bombeiros Voluntários de Chamusca
com nova

ambulância
de socorro

Foi no passado dia 29 de Dezembro que a Corporação
dos Bombeiros Voluntários de Chamusca recebeu uma
nova ambulância de socorro para assistência a situações
de emergência médica pré-hospitalar, uma parceria entre
o INEM e a Corporação dos Bombeiros Voluntários de
Chamusca.
A entrada em funcionamento deste equipamento de
socorro tem por objetivo aumentar a cobertura de meios
de emergência pré-hospitalar no território de Portugal
continental, reforçando a resposta às situações de
acidente ou doença súbita nos concelhos em questão.
A disponibilização destes meios de emergência
médica vem assim melhorar de forma importante a
capacidade operacional das Corporações de Bombeiros
que são parceiras do INEM no Sistema Integrado de
Emergência Médica, através do aumento do equipamento
e formação que permite dar resposta às situações de
emergência médica.
Estas ambulâncias de socorro do INEM vão funcionar
nas Corporações de Bombeiros através da criação de
Postos de Emergência Médica (PEM), aos quais foram

disponibilizadas ambulâncias, equipamento e formação.
De referir que todas estas ambulâncias que vão entrar
em funcionamento estão equipadas com Desfibrilhador
Automático Externo (DAE), um importante recurso para a
assistência a vítimas de paragem cardiorrespiratória.
As ambulâncias de socorro do INEM têm como
objetivo principal a estabilização de doentes que
necessitem de assistência pré-hospitalar durante o
transporte para uma Unidade de Saúde. Atualmente,
o INEM tem 265 Ambulâncias sediadas em Postos de
Emergência Médica, 89 na zona norte, 71 no centro e 105
no sul do país.
O INEM, para além de fornecer a ambulância de
socorro e o respetivo equipamento, e de garantir a
manutenção da viatura, paga um quantitativo por cada
serviço prestado pelas Corporações de Bombeiros que
dispõem de um PEM. De igual modo, o INEM procede
à atribuição de um subsídio trimestral fixo, destinado
a comparticipar as despesas das Corporações de
Bombeiros.
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No passado dia 27 de Novembro de 2014 em cerimónia realizada
na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em Santarém,
foram entregues equipamentos de proteção às 16 corporações de
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bombeiros dos concelhos que fazem parte da
CIMLT, de entre elas a da Chamusca.
Parte de um conjunto de equipamentos de
proteção individual para combate a incêndios
florestais como: capacetes florestais, luvas e
capuzes de proteção (cógulas), botas e fatos
de proteção, foram entregues aos soldados
da paz em cerimónia na sede da Comunidade
Intermunicipal, que contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Chamusca,
Dr. Paulo Queimado e do Comandante dos
Bombeiros Voluntários, Rui Saramago.

AÇÃO SOCIAL E SAÚDE

Município de
Chamusca
com

Loja
Solidária

na ajuda às
famílias de
estratos sociais
desfavorecidos

“Se todos ajudarmos, é muito mais fácil”,
é esta a mensagem do Presidente da Câmara
Municipal, Dr. Paulo Queimado, que pede a todos os
munícipes ajuda nos contributos à Loja Solidária do
Município de Chamusca.
Em funcionamento desde Julho de 2013 este espaço
tem vivido da boa vontade de todos os munícipes e
voluntários que ajudam na coleta de bens. Segundo o
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Paulo Queimado
a Loja Solidária “define-se como um espaço que
pretende estimular a participação de todos, quer com
a contribuição através de donativos de bens para a loja,
quer no apoio ao funcionamento da mesma em regime
de voluntariado, potenciando a rentabilização de recursos
materiais e humanos.”
A Loja Solidária do Concelho da Chamusca é um
projeto incluído no Plano de Ação da Rede Social
Concelhia, procurando dar resposta às necessidades das
famílias na aquisição de bens de primeira necessidade,
tais como vestuário, calçado, brinquedos, livros,
eletrodomésticos, mobiliário, entre outros.
Situada na Rua General Humberto Delgado (vulgo
Largo do Chafariz da Botica – no antigo edifício da
Biblioteca Municipal).

O seu funcionamento é assegurado por técnicos da
área social do concelho, pertencentes a várias entidades
da Rede Social e por voluntários do Banco Local de
Voluntariado de Chamusca.
Horário de funcionamento para atendimento ao
público:
— Terça-Feira: 09h30 às 12h30
— Quinta-Feira: 14h30 às 17h30
Para qualquer esclarecimento adicional, deverá
contactar o Centro de Inclusão Social de Chamusca:
e-mail: redesocial.chamusca@gmail.com
Tel. 249 769 600

Trata-se de um investimento de 171 mil euros,
comparticipados em 85 por cento por fundos
comunitários e o restante foi pago em partes iguais pela
CIMLT e pelo Ministério da Administração Interna.
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NÓS POR CÁ – SET / OUT 2014

HOMENAGEM AOS HERÓIS DE GUERRA

CHAMUSCA

1.ª Edição de “BANDEANDO”
O Município de Chamusca realizou a 1.ª Edição
de “Bandeando” um espetáculo cultural
promovido pelo Município de Chamusca
e organizado pelo Gabinete de Cultura do
Município que contou com a atuação da
SFIRC – Sociedade Filarmónica de Instrução e
Recreio Carregueirense "Victória" com os seus
vários grupos: Banda Filarmónica “Victória”,
Banda Juvenil, Grupo “Victória Ensemble” e o

CARREGUEIRA

coro “Dulce Melos”. Liliana Redol e José Carlos
Carrinho foram convidados e interpretaram
temas nacionais em medley.
Com o intuito de promover e dar a conhecer o
vasto leque de entidade culturais e artísticas
que há no concelho de Chamusca o Município
apostou nas entradas gratuitas a toda a
população. Esta 1.ª edição contou com apoio
da Santa Casa da Misericórdia e da Junta de
Freguesia da Carregueira.

PINHEIRO GRANDE

OFERTA DE MATERIAIS ESCOLARES,
EB1 CHAMUSCA

SR. DO BOMFIM

ANIVERSÁRIO CASULME

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
"RIBATEJO, GENTE COM ALMA"
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO "HERÓIS DA
FRUTA, ÀS EB1 e JI DO CONCELHO

COMEMORAÇÕES DO 5 DE OUTUBRO
E 29.º ANIVERSÁRIO
DA FREGUESIA DA CARREGUEIRA

NOV / DEZ 2014 – NÓS POR CÁ

ASSEMBLEIA GERAL ERT ALENTEJO / RIBATEJO

MERCADO DE NATAL

III MOSTRA DE ARTESANATO DA
FREGUESIA DA CARREGUEIRA

NERSANT BUSINESS

RECEÇÃO DE NATAL-ESCOLAS E JARDINS INFÂNCIA

PEDDY PAPPER AMBIENTAL

"Só nós 3 é que Sa3emos"
Chamusca com Ciclo de Saraus Temáticos
“…em busca de Armando Soares
Imaginário, o jovem Poeta”
O Município de Chamusca tem em exibição
um ciclo de 15 saraus culturais temáticos
quinzenais. "Só nós 3 é que Sa3emos”
apresenta a obra do poeta Armando
Soares Imaginário. Com base em estímulos
sensoriais distintos tendo sempre como
pano de fundo diferentes locais do
património da vila, este ciclo de saraus vem
promover a cultura local a dar a conhecer
aos munícipes quem foi um dos jovens
artistas mais emblemáticos do quadro
poético chamusquense.
O Ciclo “Só nós 3 é que Sa3emos” inicia
com 15 espetáculos durante 8 meses, em
8 lugares distintos da vila. As peças, com
encenação de Carlos Petisca, pretendem
criar uma envolvência no público entre
a obra literária e o património com
espetáculos intimistas e interativos. Dos
locais por onde vão passar, destacamos:
o Salão Nobre do Grupo Dramático
Musical, Igreja da Misericórdia, Centro de
Artesanato, Edifício São Francisco, Salão
Nobre do Clube Agrícola, Miradouro Srª do
Pranto, terminando no Jardim do Coreto.

EDUCACÃO, VALORES E ÉTICA
NA PRÁTICA DESPORTIVA

DIAGNÓSTICO SOCIAL

DIA MUNDIAL DO ANIMAL

FESTA DE NATAL
DOS COLABORADORES
DO MUNICÍPIO DA CHAMUSCA

PROJETO COMENIUS
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NÓS POR AÍ – SET / OUT 2014
in Abarca

in Notícias do Entroncamento

in O Mirante

28

in O Mundo Jornalismo

in Esta Jornal

in Almeirinense

in Torrejano

in O Ribatejo

in Tauródromo

in Rede Regional

CHAMUSCA DA CHARNECA À LEZÍRIA • SETEMBRO / DEZEMBRO 2014

NOV / DEZ 2014 – NÓS POR AÍ
in Notícias do Entroncamento
in O Mirante

in
Notícias
do
Ribatejo

in Tejo
Rádio Jornal

in Rádio Hertz

in Abarca

in Correio do Ribatejo
in Rede Regional

in Jornal
Alpiarcense

in Jornal Torrejano
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AGENDA

MARÇO

Música | NOITE DE FADO
Org.: Manuel João Ferreira

Teatro | O NAZARENO

Org.: Associação Cantar Nosso

Teatro [Sarau Cultural Temático 11]
O JOGO, O DINHEIRO, O PODER
Org.: Chamusc’Arte

Só nós 3 é
que sa3emos
Armando Soares Imaginário
Chamusca | Clube Agrícola
20 de Março • 21h30

COMEMORAÇÕES DO
26.º ANIVERSÁRIO DA UNIÃO
DESPORTIVA DA CHAMUSCA
Org.: União Desportiva de Chamusca

Pinheiro Grande | Sociedade Instrução e Recreio
do Pinheiro Grande
27 de Março • 21h30

Teatro
O CARTEIRO DE PABLO NERUDA
Org.: Companhia de Teatro do Ribatejo

Chamusca | Cine-Teatro
18 de Abril • 16h00 e 21h30

FEIRA DE VELHARIAS
E ARTESANATO

Org.: União de Freguesias da Chamusca
e Pinheiro Grande

Chamusca | Jardim da Botica
18 de Abril

Chamusca | Campo Municipal da Chamusca
21 de Março • a partir das 15h00

Música | CABAÇO'S GANG

Teatro [Sarau Cultural Temático 13]
APRESENTAÇÃO DO CD DE
JAZZ E BLUES DE ARMANDO
SOARES IMAGINÁRIO
Org.: Chamusc’Arte
Abrantes | Cine-Teatro S. Pedro
27 de Março • 21h00

Só nós 3 é
que sa3emos
Armando Soares Imaginário

Chamusca | Comemorações do 26.º Aniversário da
União Desportiva de Chamusca
21 de Março • a partir das 15h00

FEIRA DE VELHARIAS
E ARTESANATO

Org.: União de Freguesias da Chamusca
e Pinheiro Grande

ABRIL
Teatro [Sarau Cultural Temático 12]
ALÉM TEJO

Chamusca | Miradouro da Sr.ª do Pranto
24 de Abril • 21h30

COMEMORAÇÕES DO
25 DE ABRIL

Org.: Chamusc’Arte

Só nós 3 é
que sa3emos
Armando Soares Imaginário
Chamusca | Miradouro da Sr.ª do Pranto
10 de Abril • 21h30
Chamusca | Jardim da Botica
21 de Março

Chamusca
Ver programa próprio em cm-chamusca.pt

Anuncie o seu evento. Envie material promocional para o Gabinete de Comunicação: cmc.comunicação@gmail.com
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CONTACTOS ÚTEIS

Serviço de Apoio ao Munícipe
Rua Direita de S. Pedro
2140-098 Chamusca
cm.chamusca@mail.telepac.pt
Tel.: 249 769 100
http://sugestoes.cm-chamusca.pt
JUNTAS DE FREGUESIA DO
CONCELHO
Junta da Freguesia da Carregueira
Rua Direita, 80
2140-665 Carregueira
Tel.: 249 740 244 | Fax: 249 741 053
j.f.carregueira@sapo.pt
União das Freguesias de
Chamusca e Pinheiro Grande
Largo Conde Ferreira
2140-069 Chamusca
Tel.:: 249 760 074 | Fax: 249 760 679
geral@chamusca-pinheirogrande.com
União das Freguesias de
Parreira e Chouto
Bairro Novo, 28
2140-519 Parreira
Tel.: 249 771 051 | Fax: 249 771 612
geral@juntafreguesiaparreira.pt
secretaria@juntafreguesiaparreira.pt
Junta da Freguesia de Ulme
Rua Viriato Cabreira, 21
2140-383 Ulme
Tel.: 249 770 284 | Fax: 249 770 344
jfulme@mail.telepac.pt
Junta da Freguesia de Vale de Cavalos
Rua da Junta de Freguesia
2140-408 Vale de Cavalos
Tel.: 249 780 167 | Fax: 249 780 086
juntafvc@gmail.com
SERVIÇOS PÚBLICOS
Conservatória do Registo Civil, Predial e
Cartório Notarial
Rua Mascarenhas Pedroso, 1
2140-133 Chamusca
Tel.: 249 760 228 | Fax: 249 761 483
Repartição de Finanças da Chamusca
Rua Mascarenhas Pedroso, 1
2140-133 Chamusca
Tel.: 249 761 354 | Fax: 249 760 066
CTT - Estação de Correios da Chamusca
Largo 25 de Abril, 1
(junto à Câmara Municipal)
2140 Chamusca
Tel.: 249 769 141 | Fax: 249 769 146
Loja da Solidariedade e Segurança
Social da Chamusca
Rua Mascarenhas Pedroso, 8
2140-133 Chamusca
Tel.: 249 760 403/413 | Fax: 249 761 004
Posto de Turismo
Largo 25 de Abril
(Lateral Câmara Municipal)
2140 Chamusca
Tel.: 249 769 100 | Fax: 249 760 211
Centro de Inovação Empresarial
“Chamusca XXI”
Rua Anselmo de Andrade, 53
2140 Chamusca
Tel.: 249 769 300 | Fax: 249 769 309
EDP-LTE Electricidade de Portugal
(Loja e Agente)
Papelaria o Patamar
Rua Heróis da Resistência Antifascista, 7
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 101
Praça de Táxis na Chamusca
Rua General Humberto Delgado
(Junto Posto de Gasolina)
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 109
Rodoviária do Tejo - Estação da
Chamusca
Rua Dr. Armando Cumbre
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 273

PROTECÇÃO CIVIL E
SEGURANÇA PÚBLICA
Guarda Nacional Republicana - Posto
Territorial de Chamusca
Avenida Dr. Carlos Amaro
2140 Chamusca
Tel.: 249 769 030

Centro de Apoio Social da Carregueira
Rua do Algaz, 1 | 2140 Carregueira
Tel.: 249 741 222 | Fax: 249 740 406
cascarregueira@iol.pt
Centro de Dia do Chouto
Bairro S. Pedro | 2140 Chouto
Tel.: 249 771 186 | Fax: 249 771 624
casc_chouto@iol.pt

BIBLIOTECAS, ESCOLAS
E JARDINS DE INFÂNCIA

Número Nacional de Socorro: 112
Biblioteca Pública Municipal da
Chamusca
Largo Vasco da Gama
2140-129 Chamusca
Tel.: 249 769 108

Bombeiros Voluntários da Chamusca
Largo da República, 3
2140 Chamusca
Tel.: 249 769 220 | Fax: 249 769 229

Centro de Dia da Parreira
Rua Centro de Dia, 4 | 2140-500 Parreira
Tel.: 249 770 021 | Fax: 249 770 021

Dep. Municipal de Protecção Civil da
Chamusca
Largo da República (junto aos B.V.C.)
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 229

Centro de Medicina e de Reabilitação
da Chamusca
Rua Belard da Fonseca
2140 Chamusca
Tel.: 249 761 304

Gabinete Técnico Florestal da Chamusca
Largo 25 de Abril (junto jardim municipal)
2140-098 Chamusca
Tel.: 249 769 101
gtf.cmc@mail.telepac.pt

Clínica Médica da Chamusca
(Ribamédica)
Rua General Humberto Delgado, 8
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 031

Escola Básica nº 1 da Chamusca
Rua Heróis da Resistência Antifascista
2140 Chamusca
Tel.: 249 761 413

Clínica Médica Dentária e de
Especialidades da Chamusca
Avenida Almirante Gago Coutinho, 25
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 678

Escola Básica n.º 1 de Vale de Cavalos
Rua da Fonte | 2140 Vale de Cavalos
Tel.: 249 780 410
EB1 Caniçeira - Vale de Cavalos
Tel.: 249 780 404

Clínica Dentária da Chamusca
Rua Combatentes da Grande Guerra, 5
2140 Chamusca
Tel.: 249 761 156

Escola do 1.º Ciclo do Semideiro
Rua das Escolas, 1
2140 Semideiro - Ulme
Tel.: 249 771 822

Consultório Médico do Pinheiro Grande
Rua Isidro dos Reis, 21
2140 Pinheiro Grande
Tel.: 249 740 228

Escola do 1.º Ciclo do Chouto
Travessa das Escolas | 2140 Chouto
Tel.: 249 771 655

SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS
Centro de Inclusão Social da Chamusca
Rua Direita S. Pedro, 77 / Rua de Sousa
Girão (Atendimento)
2140-098 CHAMUSCA
Tel.: 249 769 600 | Fax: 249 769 609
cmc.accaosocial@mail.telepac.pt
Segurança Social da Chamusca
Rua Mascarenhas Pedroso, 8
2140-133 Chamusca
Tel.: 249 760 403/413 | Fax: 249 761 004
Santa Casa da Misericórdia da Chamusca
Rua Engº João P. Rolim
Casal do Pereiro
2140-015 Chamusca
Tel.: 249 769 080 | Fax: 249 769 089
santacasachamusca@mail.telepac.pt
Centro de Saúde da Chamusca
Largo Sacadura Cabral
2140 Chamusca
Tel.: 249 769 170
Centro de Saúde do Pinheiro Grande
(Extensão)
Travessa da Pereira
2140 Pinheiro Grande
Tel.: 249 740 166
Centro de Saúde da Carregueira
(Extensão)
Rua do Relvão, 36 | 2140 Carregueira
Tel.: 249 740 478
Centro de Saúde de Ulme (Extensão)
Rua da Romeira | 2140 Ulme
Tel.: 249 770 175
Centro de Saúde do Chouto (Extensão)
Travessa das Escolas, 3
2140 Chouto
Tel.: 249 771 600
Centro de Saúde da Parreira (Extensão)
Rua 16 de Julho, 2 | 2140 Parreira
Tel.: 249 771 049
Centro de Saúde de Vale de Cavalos
(Extensão)
Rua Seno e Toscano
2140 Vale de Cavalos
Tel.: 249 780 180
Lar 3ª Idade da Chamusca
(Santa Casa da Misericórdia)
Rua Engº João Saldanha P. Rolim
2140 Chamusca
Tel.: 249 769 080 | Fax: 249 769 089
santacasachamusca@mail.telepac.pt
Centro de Apoio Social de Ulme
(Casulme)
Rua Francisco Gomes Rato
2140 Ulme
Tel.: 249 770 222 | Fax: 249 770 273
casulme@iol.pt
Centro de Apoio Social de Vale de
Cavalos (Aconchego)
Rua Seno e Toscano
2140-405 Vale de Cavalos
Tel.: 249 780 166 | Fax: 249 780 074
aconchegodir@sapo.pt

SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Centro de Recursos Educativos e
Culturais da Chamusca
Rua de Sousa Girão, 7
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 052
Escola Secundária EB 2, 3/S da
Chamusca
Avenida Dr. Carlos Amaro
2140 Chamusca
Tel.: 249 761 150

Centro de Busca e Salvamento
Marítimo: 214 401 919
Protecção à Floresta: 117
SOS - DROGAS
Narcóticos Anónimos: 800 202 013
Linha Narcóticos Anónimos:
800 202 013 | 9417148137
SOS - SIDA
Linha SIDA: 800 26 66 66
SOS SIDA: 800 20 10 40
ABRAÇO | Apoio a Pessoas com
VIH/SIDA: 800 22 51 15
SOS - MULHERES
Comissão para a Igualdade e para os
Direitos das Mulheres - Informação às
mulheres vítimas de violência:
800 202 148
SOS Mulher: 239 832 073
SOS Grávida: 213 952 143

Clínica Veterinária da Chamusca
Rua Engenheiro José Belard da Fonseca,
43 | 2140 Chamusca
Tel.: 249 760 524
Laboratório de Análises Clínicas,
Chamusca
Rua Mascarenhas Pedroso, 5
2140 Chamusca
Tel.: 249 813 403
Laboratório de Análises Clínicas,
Vale de Cavalos
Largo Nª Srª dos Remédios
2140 Vale de Cavalos
Farmácia Joaquim Maria Cabeça,
Chamusca
Largo João de Deus, 17
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 223

Escola do 1.º Ciclo da Parreira
Rua 1.º de Dezembro | 2140 Parreira
Tel.: 249 771 211
Escola do 1.º Ciclo de Ulme
Rua do Chafariz, 11/13 | 2140 Ulme
Tel.: 249 770 277
Escola Básica 1.º Ciclo do
Pinheiro Grande
Rua Isidro dos Reis, 32
2140 Pinheiro Grande
Tel.: 249 741 171

SOS - CRIANÇAS
SOS Criança [Lisboa e Linha Verde]:
217 931 617 | 800 202 651
Criança Maltratada | Apoio Família /
Criança: 213 433 333
Linha Verde Recados da Criança:
800 206 656
Linha de Emergência da Criança
Maltratada: 213 433 333
SOS - VÍTIMAS

Escola Básica n.º 1 da Carregueira
Rua Casal da Amendoeira
2140 Carregueira
Tel: 249 741 248

APAV | Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima: 218 884 732

Jardim de Infância do Semideiro
Rua das Escolas
2140 Semideiro - Ulme
Tel.: 249 771 840

SOS - IDOSOS

Farmácia S. Pedro, Chamusca
Rua Direita de São Pedro
2140 Chamusca
Tel.: 249 760 378

Jardim de Infância do Chouto
Rua da Escola | 2140 Chouto
Tel.: 249 771 650

Linha do Cidadão Idoso: 800 203 531

Farmácia Cristina, Ulme
Rua Viriato Cabreira, 30 | 2140 Ulme
Tel.: 249 778 004

Jardim de Infância da Carregueira
Rua do Outeiro | 2140 Carregueira
Tel.: 249 741 247

Farmácia de Santa Catarina,
Pinheiro Grande
Rua Isidro dos Reis
2140 Pinheiro Grande
Tel.: 249 740 168

Jardim de Infância da Parreira
Rua 1.º de Dezembro | 2140 Parreira
Tel.: 249 771 211

SOS - FAMÍLIAS

Jardim de Infância de Ulme
Rua do Chafariz, 9 | 2140 Ulme
Tel.: 249 770 227

Serviço Informativo | Vítimas Violência
Doméstica: 800 202 148

Jardim Infantil de Vale de Cavalos
Rua da Fonte | 2140 Vale de Cavalos
Tel.: 249 780 410

OUTRAS LINHAS DE APOIO

STA | Serviço Tele Alarme | Apoio a
Idosos: 217 933 360

SOS - ALCOÓLICOS

Farmácia Santa Catarina, Carregueira
Rua do Lagarão, 4 | 2140 Carregueira
Tel.: 249 740 284
Farmácia Santos, Arripiado
Rua 25 de Abril, 42 | 2140 Arripiado
Tel.: 249 740 767
Farmácia Pinto Rodrigues, Salvador
Rua Manuel Varela
2140 Salvador - Parreira
Tel.: 249 771 200
Posto de Medicamentos da Farmácia
Cristina, Chouto
Rua da Escola, 19 | 2140 Chouto
Tel.: 249 771 636
Posto de Medicamentos da Farmácia
Cristina, Semideiro
Rua do Moinho | 2140 Semideiro - Ulme
Tel.: 249 771 867

Jardim de Infância n.º 1 da Chamusca
Largo da República (Junto aos Bombeiros)
| 2140 Chamusca
Tel.: 249 761 437
Jardim Infantil “O Coelhinho”da
Chamusca
Rua da Chã (Junto à GNR)
2140 Chamusca
Tel.: 249 769 081

Alcoólicos Anónimos: 217 162 969

Famílias Anónimas: 214 538 709

Telefone SOS | Palavra Amiga:
232 424 282
SOS Voz Amiga: 213 544 545
Projecto Vida | Linha Vida: 217 267 766
Centro de Informação Anti-Venenos:
217 950 143
Sexualidade em Linha: 800 222 002
Linha Vida: 800 255 255

LINHAS DE APOIO À DEFICIÊNCIA

Espaço T | Associação e Apoio à
Integração: 228 306 651

Linha Nacional de Apoio à Deficiência:
217 959 545

Linha Intoxicações: 217 950 143

Associação Portuguesa de Deficientes:
213 811 112

Voz de Apoio | Angústia, Solidão,
Desespero: 225 506 070
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