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A IMPORTÂNCIA DA PALAVRA

Paulo Queimado

Caros munícipes e concidadãos.

Presidente Nesto número do boletim da Charneca à Lezíria, quero dar um especial destaque a
da Câmara Municipal dois assuntos de grande relevância para o desenvolvimento do concelho da Chamusca:
da Chamusca A educação e o desenvolvimento económico/empreendedorismo no concelho. A Câma-

ra Municipal tem desenvolvido um trabalho de fundo no que respeita ao investimento
na área da educação, um investimento que não é tão somente financeiro, mas principalmente um investimento nas pessoas, nas famílias e sobretudo nos nossos alunos.
As medidas de investimento passam pela continuação da requalificação das escolas
do concelho, e o projeto maior que tanto nos orgulha, de requalificação e ampliação
da Escola Básica do 1º ciclo (EB1) e do Jardim de Infância (JI) da Chamusca, que ira ter
novas valências para alunos e professores. O investimento nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s) com novos ateliers e diferenciadas por ano de escolaridade. A
criação de Atividades de Animação e Apoio à Família (prolongamentos de horário) para
todas as freguesias. Os campos de férias das freguesias elaborados de forma pedagógica e com temas de interesse, de partilha e de crescimento social em grupo das nossas crianças. O primeiro bootcamp concelhio para pequenos empreendedores onde o
espírito de equipa e de querer fazer pelo nosso concelho é o grande mote. A oferta dos
manuais escolares e fichas para todos os anos de escolaridade para alunos do concelho
que queiram continuar a estudar no concelho, incentivando a frequência nas nossas
escolas, invertendo a tendência de saída do concelho. A atribuição de bolsas de estudo
para alunos que frequentam o ensino superior, e a atribuição de bolsas de mérito, com
pagamento integral das propinas para os alunos que se destaquem nos estudos e na
vida comunitária do concelho.
Estas são apenas algumas das muitas medidas que estão a ser adotadas, enquanto
investimento naqueles que um dia serão os jovens e adultos que tomarão conta dos
destinos das nossas empresas, das nossas associações e das nossas autarquias.
E é neste espirito de empreendorismo pessoal e coletivo que muitos outros projetos
estão a ser desenvolvidos para o concelho, nomeadamente a requalificação do mercado municipal, o futuro centro de artes, o futuro centro de incubação de empresas e
startups, a requalificação do centro urbano da Chamusca, o projeto de requalificação
da zona ribeirinha do Arripiado, projetos esses que irão ser o suporte e o garante da participação empreendedora de todos para o desenvolvimento económico do nosso concelho, criando as necessárias sinergias entre as empresas locais e novos investidores.
A câmara municipal tem feito, a par destes projetos, e em colaboração com as juntas
de freguesia e associações do concelho, uma agenda cultural de elevada qualidade, em
que todos reconhecemos e somos reconhecidos pelo dinamismo nas mais variadas vertentes culturais, sejam artísticas, sejam etnográficas, sejam tauromáquicas, equestres,
de carater desportivo ou recreativo, mas sempre com o objetivo de dinamizar os nossos
territórios, criando mais-valias para a nossa população e para quem nos visita.
A todos aqueles que têm participado, organizado, contribuído e elevado o nome do
concelho da Chamusca, um bem-haja. O Coração do Ribatejo agradece.
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EDUCAÇÃO

De umas coisas nascem outras
Uma exposição de Rachel Caiano

O Município da Chamusca acolheu na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, a exposição de ilustração
“De umas coisas nascem outras” de Rachel Caiano.
Esta exposição dirigida à comunidade escolar enquadra-se nas ações estratégicas delineadas pelo Município para a área da educação, que passam por promover o contacto com outras linguagens artísticas,
permitindo vivenciá-las e desenvolver nas crianças o
seu potencial criativo.
Rachel Caiano apresentou nesta exposição as suas
ilustrações dos livros “Pequeno Livro das Coisas”, distinguido com o Prémio Bissaya Barreto de Literatura
para a Infância 2014 e “Tudo é sempre outra coisa”,
ambos de João Pedro Mésseder e “Ombela - A origem
das Chuva” do escritor Ondjaki é recomendado pelo
Plano Nacional de Leitura.
A ilustradora, natural do Brasil, ao longo da sua carreira ilustrou inúmeros livros de vários géneros literários,
tendo recebido o Prémio de Jovens Criadores na área
da ilustração em 2007. Atualmente colabora na criação de desenhos e ilustrações em diversas revistas e
paralelamente organiza ateliês para crianças e jovens
que pretendam aprofundar a sua relação entre a expressão plástica e a expressão escrita.

Chuva de histórias

Exposição de ilustrações de lendas e tradições do concelho
“Chuva de Histórias” foi o nome atribuído à exposição
de ilustrações das lendas e tradições do concelho da
Chamusca, apresentada pelo Município da Chamusca
na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva.
A exposição surge do trabalho realizado pelos alunos do 6º ano no decorrer dos anos letivos 2013/14 e
2014/15, onde recolheram e ilustraram lendas e tradições do concelho, no âmbito da disciplina de Educação
Visual e Tecnológica. Orientada pela professora Rosário Sousa, em parceria com a Biblioteca Escolar.
Ilustrações em forma de “pingo”, que em conjunto formam uma “chuva de histórias” enriquecidas por texturas visuais de zentangle art e muitas das regras básicas
da ilustração.
O Município da Chamusca acolheu esta exposição por
proposta do Agrupamento de Escolas da Chamusca
com o objetivo de dar a conhecer os trabalhos realizados pelos alunos do concelho em contexto escolar
e que ajudam a redescobrir e recolher histórias do nosso património cultural imaterial que vive, perdura e se
reinventa ao longo dos tempos. O património cultural
imaterial é particularmente vulnerável, tornando-se
essencial o seu registo de forma a manter viva a identidade do concelho da Chamusca.
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EDUCAÇÃO

Município da Chamusca atribui bolsas
de estudo e de mérito a alunos do concelho

Mais de 50 jovens de todo o concelho inscritos para a atribuição de bolsas
A Câmara Municipal da Chamusca atenta às grandes
dificuldades socioeconómicas que caracterizam a sociedade portuguesa e que constituem para muitos um
forte impedimento ao acesso e frequência do ensino
superior, criou o regulamento de atribuição de bolsas
de estudo e de mérito no Município a atribuir a partir do próximo ano letivo 2016/2017, com a inscrição
mais de 50 jovens de todo o concelho.
O Município pretende estimular e motivar os alunos
para a obtenção de bons resultados escolares e nesse sentido serão recompensados os melhores alunos
do ensino secundário do Agrupamento de Escolas da
Chamusca com a atribuição de Bolsas de Mérito, comparticipando o Município a totalidade da propina do 1.º
ano aos 3 melhores alunos que prossigam estudos no
ensino superior público. Quanto às Bolsas de Estudo, a
verba a atribuir aos cerca de 50 jovens de todo o concelho inscritos será de 400€ no ano letivo de 2016/017,
sendo que também os alunos que concorram ao ensino superior pelo concurso Maiores de 23 podem candidatar-se às bolsas de estudo.
Concretizando o seu papel de apoio direto aos munícipes o Município da Chamusca pretende desenvolver
ações que sejam facilitadoras do processo educativo, investindo em políticas que facilitem o acesso às competências académicas e profissionais dos seus munícipes,
de forma a promover o desenvolvimento do Concelho.
O regulamento para atribuição de bolsas de estudo e
mérito do Município da Chamusca já se encontra publicado em Diário de República
e pode ser consultado no sitio
do município em Regulamentos Municipais ou através do
telefone 249 769 100.
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EDUCAÇÃO

Município da Chamusca comparticipa
totalidade de manuais e fichas escolares
a alunos do concelho no próximo
ano letivo de 2016/2017

O Executivo da Câmara
Municipal da Chamusca
aprovou para o ano letivo
2016/2017
a comparticipação
de todos os manuais
e fichas escolares a todos
os alunos do concelho.

6 CHAMUSCA DA CHARNECA À LEZÍRIA · JANEIRO | JUNHO 2016

A medida de comparticipação da totalidade dos manuais e fichas escolares a todas as crianças e jovens que
residem no concelho e que frequentem o Agrupamento de Escolas da Chamusca, cumprindo a escolaridade
obrigatória, entrará em vigor no letivo 2016/2017 e
pretende assumir a educação como instrumento fundamental de integração social e de estimulo à participação cívica, indo ao encontro das orientações estratégicas do executivo, que vem priorizando a educação
como área-chave da gestão municipal.
Segundo afirma Cláudia Moreira, Vereadora responsável pelo Pelouro da Educação “enquanto autarcas, devemos reconhecer que o ativo mais importante de uma
comunidade são as pessoas. Devemos reconhecer,
também, que o investimento primordial a ser feito está
na valorização do capital humano, na prossecução de
uma sociedade empreendedora, com espírito dinâmico e construtivo. Valorizar as pessoas é, antes de mais,
defender a igualdade nas oportunidades nas mais diversas áreas, mas, por excelência, na educação.”
A gestão rigorosa que se vem verificando no Município
desde 2013 e a recuperação financeira que se consoli-

dou em 2015 permitem, atualmente, caracterizar ações a curto/médio
prazo. O reflexo disso é a medida de comparticipação dos manuais.
Para as famílias, mantiveram-se os impostos de deliberação municipal pela taxa mínima. Ainda assim, as cargas fiscais elevadas
pelos normativos em vigor continuam a comprometer a gestão
de alguns lares do concelho. Considera-se, pois, necessário
ajudar as famílias, apoiá-las, devolver-lhes a confiança no
futuro e a capacidade de acreditar na construção de uma
sociedade mais justa.
Paulo Queimado, Presidente da Câmara Municipal da
Chamusca reconhece que “esta é uma medida que
vai dar um substancial apoio às famílias do concelho, num território de baixa densidade populacional, mas que tem vindo a recuperar nos últimos
anos. A Câmara Municipal tem esta responsabilidade social de dar um sinal de recuperação não só financeira, mas principalmente
do potencial humano existente no concelho, promovendo a fixação das famílias e o desenvolvimento intelectual
das crianças e jovens, perspetivando um futuro de qualidade para
todos”.
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3 R’s – Reduzir , Reutilizar e Reciclar a brincar
Foi o tema da 10ª edição da Semana das Escolas +

O Município da Chamusca, em parceria com o Agrupamento de Escolas da Chamusca, realizou a 10ª
edição da “Semana das Escolas+”, sobre o tema “3
R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar a brincar”, reforçando a sensibilização da temática ambiental na área
da Educação desenvolvida no concelho da Chamusca
junto das escolas.
Esta iniciativa, teve como objetivo proporcionar atividades de caráter pedagógico, promovendo as aprendizagens, nomeadamente sobre o tema agregador
deste ano letivo os 3 R´s. Os jogos feitos por técnicos
das áreas da Educação e Ambiente da autarquia com
materiais reciclados, foram os “reis” da festa. Uma mini
Feira Popular que proporcionou grandes momentos de
alegria à pequenada.
Simultaneamente foram apresentados à comunidade
as atividades realizadas, pelos alunos do ensino pré
-escolar e 1º ciclo ao longo do ano letivo, com destaque
para uma mega exposição de fotografias com mais de
500 molduras recicladas que espelharam a criatividade dos alunos, professores e famílias.
O evento, para além das atividades pedagógicas contou
com animação musical a cargo do professor João Ferreira e da Universidade Sénior da Carregueira, contou com
a habitual feira do livro, que ao longo destas edições
tem acolhido forte recetividade por parte do público.
No decorrer da semana, passaram pela atividade todos
os alunos do Agrupamento de Escolas do concelho da
Chamusca.
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EDUCAÇÃO

Crianças e jovens com Necessidades
Educativas Especiais
Prioridades educativas adotadas pelo município
As crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais, são uma prioridade educativa do executivo,
que pretende melhorar as respostas existentes, nomeadamente com formação dirigida às famílias, aos
técnicos, auxiliares e professores que diariamente interagem com elas.
Neste sentido, o Município submeteu no início do mês
de Março uma candidatura à Fundação Calouste Gulbenkian. Também as infraestruturas do novo Centro
Escolar estão projetadas de forma a promover uma
melhor intervenção e acompanhamento destas crianças e jovens.
Sensível às problemáticas associadas a crianças com
necessidades educativas especiais o Município da Chamusca associou-se pelo terceiro ano consecutivo ao
Movimento “Light It Up Blue” iniciativa que assinala o
Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, celebrado a 2 de Abril.
O Movimento “Light It Up Blue”, através da Associação

Vencer Autismo e a Autism Speaks, lançou o repto de
iluminar de azul vários espaços públicos em todo o
mundo com o propósito de alertar e consciencializar
o maior número de pessoas quanto à problemática do
Autismo.
O Município da Chamusca uniu-se a esta causa e em
forma de apelo à consciencialização sobre o Autismo
iluminou em tons de azul vários edifícios e espaços públicos, como a Ermida Nossa Senhora do Pranto, o Mirante, o edifício dos Paços do Concelho, a Igreja Matriz,
Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, entre outros.
Cláudia Moreira, Vice-Presidente do Município reitera
que “o município tem pugnado pela melhoria das respostas às crianças e jovens com NEE, nomeadamente
com intervenções estratégicas quer a nível dos recursos humanos envolvidos, dos recursos educativos e
pedagógicos disponíveis mas também a nível de adaptação das infraestruturas”.

Simão feito à mão

Uma exposição de objetos lúdicos
com materiais reaproveitados
O Município da Chamusca apresentou na Biblioteca
Municipal Ruy Gomes da Silva, a exposição “Simão
feito à mão” de Simão Bolivar. A exposição surge no
âmbito do tema agregador proposto para o ano letivo
2015/2016.
Reduzir, Reutilizar e Reciclar – 3R´s – primando pela
originalidade de Simão Bolivar, que reaproveita os mais
variados materiais e os transforma em peças únicas de
caratér lúdico, fazendo as delícias dos mais novos.
Caixotes de madeira, latas ou guarda-chuvas partidos,
são transformados pelo artista, retratando brincadeiras de criança, atividades tradicionais, personagens de
histórias conhecidas e outras histórias que ainda estão
por contar.
No último dia desta exposição, Simão Bolivar apresentou um atelier para alunos do 3º ano do 1º ciclo,
dando-lhes a possibilidade de construir os próprios
brinquedos a partir de resíduos do dia a dia possibilitando desta forma lúdica e descontraída desenvolver o
potencial criativo das crianças, através de métodos pedagógicos e de técnicas de aprendizagem inovadoras.
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EDUCAÇÃO

Projeto Eco Escolas: Município e AEC
juntos na consciencialização ambiental

Eco-Escolas é um programa internacional da “Foundation for Environmental Education”, desenvolvido em
Portugal desde 1996 pela associação Bandeira Azul da
Europa (ABAE). Pretende encorajar ações e reconhecer
o trabalho de qualidade desenvolvido pelas Escolas, no
âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade.
A inscrição do Agrupamento de Escolas da Chamusca
neste programa, surgiu por sugestão da professora de
Ciências Naturais Madalena Cabeleira, coordenadora
do projeto, que de imediato foi aceite pela direção da
Escola e pelo Município da Chamusca.
Esta participação inicia-se com um registo fotográfico
da evolução da Horta Escolar, mas rapidamente são colocados novos desafios, nomeadamente seguir a metodologia dos “sete passos”: 1) Conselho Eco-Escolas; 2)
Auditoria Ambiental; 3) Plano de Ação; 4) Trabalho Curricular; 5) Monitorização e Avaliação; 6) Envolvimento
da Comunidade; 7) Eco-Código.
O cumprimento desta metodologia permitiu receber a
Bandeira Verde, um galardão muito desejado e que foi
alcançado com bastante trabalho e dedicação através
de atividades sobre as temáticas propostas (água, resíduos e energia) assim como pelo trabalho desenvolvido com a Agricultura Biológica.
Foram inúmeras as atividades desenvolvidas ao longo
do ano: como Hortas- Bio; o concurso Poster Eco-Código; o “Dia das Ciências”; o cordão humano para comemoração dos Dias da Agricultura, da Árvore, da Água e
da Floresta; o “Global Action Days” nas comemorações
da Semana da Terra; a Brigada Verde que monitorizou
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os consumos de eletricidade e água e alertou para o
encaminhamento de resíduos; a Resid’Art com a construção a partir de resíduos de elementos artísticos e os
os jogos tradicionais no dia Eco-Escolas, entre outras.
Destacamos porém o desafio “Não sou o único…há 20
anos”, que consistiu na gravação de um vídeo com uma
coreografia de dança que divulgou locais de referência
da nossa região, uma atividade que realmente merece
destaque e que os alunos e professores fizeram questão de apresentar no dia da abertura oficial da Semana
da Ascensão, em agradecimento por todo o apoio prestado pelo Município.
Participaram nestas atividades com a coordenação da
professora Madalena Cabeleira, um total de 118 alunos
das turmas do 4º, 8º anos e dos cursos vocacionais e os
professores Ana Brogueira, Cristina Martinho, Manuela
Marques, Sérgio Vendas, Sofia Pimenta, Susana Martins, Rui Pires, João Correia, Ana Almeida e Fátima Silva.
Para o sucesso desta participação que muito orgulha toda a comunidade, foi de extrema importância,
o exemplar envolvimento de todos os intervenientes,
alunos, professores, assistentes operacionais, encarregados de educação, funcionários da Resitejo e funcionários da autarquia.

EDUCAÇÃO

Peça de teatro aos alunos do 8.º ano
como complemento e reforço
aos conteúdos programáticos
O Município da Chamusca realizou no passado dia 18
de maio, no Cineteatro, a peça de teatro “Adamastor”
encenada pela companhia Chamusc’Arte, uma oferta
formativa aos alunos do 8º ano do Agrupamento de
Escolas da Chamusca, como reforço na aprendizagem
dos conteúdos programáticos da disciplina de Português, sobre o texto dramático.
O complemento teatral na vertente educacional tornase uma mais valia no estimulo à aprendizagem, sendo
do conhecimento cientifico os beneficio que a arte teatral tem. Desenvolve a criatividade do aluno, a coordenação, estimula a memória e é uma grande fonte de
enriquecimento do vocabulário.
Vincando a importância da peça como complemento
à educação, Cláudia Moreira, vereadora com o Pelouro
da Educação afirma “esta foi uma forma descontraída de abordar o programa curricular da disciplina de
português e tenho a certeza que esta peça reforçou
as aprendizagens. A educação é uma área em que o

investimento tem sido constante, com medidas estratégicas que a curto prazo trarão o retorno, o sucesso
académico e pessoal das nossas crianças e jovens”.

Município da Chamusca investe
em oferta formativa complementar
para o ano letivo 2016/2017
O Município da Chamusca aprovou o plano letivo para
as Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º ciclo
para o próximo ano letivo 2016/2017. A intervenção
terá por base os princípios orientadores como a diversão, brincar e ser livre, a construção pessoal e coletiva,
tecnologia, o espirito critico, a cidadania e a democracia.
As atividades têm como principio a aprendizagem
ativa, o aprender “fazendo”, havendo uma constante
componente prática que permitirá às crianças aprender através de criação, participando ativa, consciente e
voluntariamente no processo pedagógico.
A pedagogia do projeto permitirá aos alunos desenvolver as suas competências de pesquisa, de pensamento
critico, de tomada de decisão, de trabalho em equipa e
comunicação, assim com criatividade, imaginação, resiliência, pragmatismo e resolução de problemas.
A possibilidade de todos os alunos participarem com
qualidade é uma preocupação central pelo que os projetos estão preparados para a inclusão de crianças com
Necessidades Educativas Especiais.
São várias as novas disciplinas a ser lecionadas no
novo ano letivo, destacando-se as seguintes áreas: Atividade Física e Desportiva.
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Psicóloga educacional Ana Mourato
dinamizou atividade para bébes
O atelier “O livro e o Bebé”, realizado na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, foi dinamizado por Ana
Mourato, Psicóloga Educacional e coordenadora do
projeto para a literacia na infância “Ouvir o falar as letras”, que apresentou neste atelier o livro enquanto via
para a aprendizagem.
A atividade apresentou às famílias metodologias para
a promoção da leitura, porque um livro bem selecionado poderá ser um mediador afetuoso e proporcionar
ao bebé um auxílio na criação de vivências e emoções,
promovendo o desenvolvimento da linguagem, relação e organização cognitiva e emocional interna.
Após o sucesso do primeiro atelier que esgotou a lotação, a psicóloga Ana Mourato regressou à Biblioteca
Municipal no dia 18 de Junho e mais uma vez o acolhimento foi fantástico por parte das famílias presentes.

“Incentivar a leitura é a forma
mais eficaz de disseminar cultura
e valores, incitar a imaginação e
despertar a criatividade”

12 CHAMUSCA DA CHARNECA À LEZÍRIA · JANEIRO | JUNHO 2016

EDUCAÇÃO

Encontro com escritores…

Pedro Seromenho
A propósito do tema agregador 3 R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar, o Município da Chamusca proporcionou
aos alunos do 1º e 2º ano um “Encontro com Escritores…”, desta feita com Pedro Seromenho, editor da
Paleta de Cores e autor da coleção Reciclo Manias, veio
apresentar o seu trabalho através das suas sessões informais e peculiares, fazendo com que a viagem pelo
livro se torne numa autêntica aventura.

“O livro é uma extensão
da memória e da imaginação”
			

A Maior Flor do Mundo
atelier dirigido aos alunos de 4º ano
O Município da Chamusca acolheu na Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, uma exposição de ilustrações de André Letria para “A Maior Flor do Mundo” de
José Saramago, uma obra que integra o Plano Nacional de Leitura destinada aos alunos de 4º ano de escolaridade.
“E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para adultos?
Seriam eles capazes de aprender realmente o que há
tanto tempo têm andado a ensinar?”
Estas foram as reflexões base para a dinâmica do atelier dirigido a estes alunos, com o objetivo de promover a reflexão sobre as ideias iniciais e também sobre
aquelas que o livro suscita.
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CMC investe
2,5 milhões de euros
no novo Centro Escolar
da Chamusca
O projeto de requalificação e ampliação da E.B.1 e J.I.
da Chamusca pretende resolver os problemas na infraestrutura atual. O novo projeto está dimensionado
para fazer face não só às necessidades atuais do número de alunos que frequentem a escolas, mas também à perspetiva de acolher convenientemente alunos
de escolas já encerradas.
Refletindo uma nova atitude face à educação, o Município e o Agrupamento de Escolas priorizam o êxito das
aprendizagens e a promoção do sucesso escolar. Reflexo disso a clara aposta num ensino diferenciador e de
qualidade, que dá especial importância à componente
extracurricular, onde os laboratórios dedicados serão
uma mais-valia. Os espaços comuns visam também
tonar mais propícia a interação entre pares do que o
espaço atual. O investimento previsto para esta nova
estrutura é de 2 milhões euros.
Estrutura do Novo Centro Escolar
comportará as seguintes áreas:
- 4 salas de Jardim de Infância
- 5 salas de EB1
- Sala de NEE (Necessidades Educativas Especiais)
- Sala de Música
- Sala de Artes
- Laboratório de Ciências
- Ginásio
- Biblioteca
- Refeitório
- Espaço Polivalente
- Anfiteatro
- Sala de Professores
- Espaços de Recreio
- Campo de Jogos.
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DESPORTO

Chamusca Basket vence Campeonatos
Nacionais em época de ouro
O desporto do concelho da Chamusca, através do Chamusca Basket, obteve de forma inédita representação
nos campeonatos nacionais com apuramento para
todas as provas das diversas categorias sendo o único
clube nacional a alcançar este feito com todas as suas
equipas de competição.
A equipa de basket do Concelho da Chamusca, Chamusca Basket Clube, conquistou os títulos de sub 18, sub 16,
sub 14 e sub 12 do Grupo B masculinos e título de sub 14
femininos na época 2015/2016, as vitórias alcançadas
mostram o mérito das equipas do clube chamusquense
que em cerca de 80 jogos nos respetivos campeonatos
distritais, apenas tiveram uma única derrota.
O presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, destaca “o excelente resultado desportivo obtido ao longo da época 2015/2016 pelo Chamusca Basket Clube, que permitiram elevar o nome do
concelho no basket nacional.”.

Disputada nos dias 8, 9 e 10 de Janeiro, a Fase Final/
Final Four - Apuramento de Campeão Distrital, do escalão sub 16 masculinos, contou com a presença das
equipas: Chamusca Basket (vencedor da fase regular), Clube Desportivo de Torres Novas/OAB, Rio Maior
Basket, e Santarém Basket.
Nos dias 9, 16 e 24 de Janeiro realizou-se na Chamusca, a Final Four - Apuramento de Campeão Distrital, do
escalão sub 18 masculinos, com a presença das equipas do Chamusca Basket (vencedor da fase regular),
Clube Desportivo de Torres Novas/OAB, Clube Náutico
de Abrantes e Núcleo Sportinguista de Tomar.
Nos dias 20 e 21 de Fevereiro as equipas sub 14 masculinos e femininos, sagraram-se campeões distritais e
inter-regionais em finais realizadas em Santarém e na
Chamusca com a presença das equipas do Santarém
Basket, Clube Desportivo de Torres Novas, Zona Alta
de Torres Novas e Instituto Educativo do Juncal.

Torneio Triangular de Futebol
O Campo Municipal da Chamusca recebeu o Torneio
Triangular de Futebol, organizado pela União Desportiva da Chamusca e pela Câmara Municipal, com a
participação das equipas da União Desportiva da Chamusca, Escola de Futebol de Tomar e Stade Montois
Football.
Este torneio foi uma forma de proporcionar momentos descontraídos de lazer e de desportivismo salutar à
equipa francesa Stade Montois Football, que integrou
a Comitiva de Mont-de-Marsan em visita oficial ao concelho da Chamusca entre os dias 20 e 24 e abril.
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Concelho da Chamusca recebe atividades
desportivas Mais Lezíria: Passeio BTT
e Corrida da Família
O Projeto MAIS Lezíria foi criado em 2011 pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria e do Tejo e pelos seus
11 Municípios associados com o objetivo de promover
o convívio desportivo na região, a integração social, a
promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida,
incentivando a participação de todos, incluindo as
crianças, idosos e pessoas com deficiência.
Integrado neste projeto, o Município da Chamusca, recebeu no Arripiado, o Passeio de BTT interconcelhio e
que contou com mais de uma centena de participantes.
Esta foi também a data escolhida para a apresentação
das futuras instalações do Centro BTT do Arripiado,
uma infraestrutura a inaugurar ainda este ano e que
serviu de apoio à atividade.
As instalações foram assim testadas pelos participantes neste passeio Interconcelhio, tendo os mesmos
realçado as excelentes condições de apoio à prática da
modalidade, destacando-se os balneários, as oficinas
totalmente equipadas, zonas de lavagem e enchimento, parqueamento de bicicletas e receção dos praticantes da modalidade
Dadas as excelentes características naturais da zona
que proporcionam momentos de pura adrenalina aos
praticantes de BTT e também das belíssimas paisagens envolventes dos circuitos ciclavéis, espera-se que
o Centro BTT do Arripiado venha contribuir para o desenvolvimento da pratica desportiva no nosso concelho, nomeadamente atraindo os amantes de BTT.
Também integrada no projeto Mais Lezíria, o Município realizou a Corrida da Família, para assinalar o Dia
internacional da Família, comemorado a 15 Maio. A
atividade promoveu um agradável convívio desportivo
entre familiares e amigos com muita diversão e companheirismo por parte de todos os participantes.
A CIMLT e os seus Municípios associados continuam,
assim, empenhados na promoção da vida saudável na
população da Lezíria do Tejo.
Próximas atividades:
9 Julho | Canoagem | Arripiado | Chamusca
10 Setembro | Futsal Autarquias
(Funcionários Autarquias) | Golegã
18 Setembro | Caminhada/Corrida | Coruche
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Arripiado recebeu cerca de 300 atletas
em etapa do Campeonato Nacional
Jovem de Triatlo
Realizou-se no Arripiado, a 7ª etapa do Campeonato
Nacional Jovem de Triatlo, com uma prova de Aquatlo,
uma organização conjunta da Câmara Municipal da
Chamusca e da Federação de Triatlo de Portugal, com
a parceria do Núcleo Sportinguista Concelho da Golegã e Junta de Freguesia da Carregueira
Esta etapa do Campeonato Nacional Jovem de
Triatlo 2016, foi a segunda prova da época no formato de aquatlo, composto por um percurso de natação
e um de corrida, com distâncias diferentes para cada
escalão etário, envolvendo jovens entre os 6 e os 16

anos de idade.
Cerca de 300 jovens em representação de 29 equipas
de todo o país marcaram presença nesta competição.
A vitória coletiva coube ao Alhandra Sporting Clube,
seguido do Clube de Natação de Torres Novas, tendo
os líderes do campeonato, a equipa do Sport Lisboa e
Benfica, sido terceiros classificados.
O Arripiado encheu-se de movimento e cor no decorrer
da prova, numa manhã desportiva em que a aldeia ribeirinha acolheu de braços abertos atletas, familiares
e público em geral.

Jogos do Costume e da tradição integram o
dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Desporto, um Património Comum, foi o mote lançado
pelo ICOMOS – Conselho Internacional dos Monumentos
e Sítios para celebrar o Dia Internacional dos Monumen18 CHAMUSCA DA CHARNECA À LEZÍRIA · JANEIRO | JUNHO 2016

tos e Sítios, que se celebrou no passado dia 18 de Abril.
A escolha do tema teve como principal objetivo destacar a importância cultural e social do desporto e enaltecer o papel de muitas associações, clubes, autarquias,
museus e outras organizações públicas e privadas, que
ao longo da história têm contribuído para a formação
e consolidação da identidade de comunidades locais,
regionais e nacionais.
A par dos últimos anos, o Município da Chamusca
aderiu ao repto e organizou através do Gabinete de
Desporto do Município e da Biblioteca Municipal Ruy
Gomes da Silva uma tarde de atividades, dirigida aos
alunos do 1º Ciclo que frequentam as atividades extracurriculares, com jogos tradicionais, como o berlinde,
o jogo do prego, as corridas de sacos, entre muitos outros, sensibilizando os mais novos para a valorização e
salvaguarda do património associado ao Desporto.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

PDM de Chamusca
XIII alteração

A Câmara Municipal de Chamusca concluiu a XIII alteração ao PDM.
Esta alteração veio traduzir-se numa alteração ao “Artigo 20º- Espaços Industriais, Artigo 21º- Espaços Agrícolas, Artigo 22º- Espaços Florestais” do regulamento
do PDM bem como a uma alteração à Carta de Ordenamento, Carta B.
Enquadra a possibilidade de instalação de indústrias
do tipo 1 nas zonas industriais a este e a oeste do aglomerado urbano de Ulme e, permite nas zonas industriais do concelho a instalação de unidades de armazenagem e transferência de resíduos.
Para os “espaços agrícolas” veio introduzir alteração do
índice máximo de construção mantendo-se em vigor a
atual redação do PDM, mas admitindo-se em casos excecionais e de reconhecido interesse municipal, fora das
áreas aluvionares, outros máximos de edificação e índices construtivos. Foi ainda incluída a atividade de exploração de recursos geológicos, nos “espaços florestais”.
Esta alteração ao PDM foi aprovada pela Assembleia
Municipal em 26 de fevereiro de 2016 e publicada no
Diário da República, através do Aviso nº 4077/2016 de
24 de março.

Regulamento ZAE da Chamusca
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FINANÇAS

Relatório Financeiro a 30/06/2016
1. Endividamento Siial
2.º trim. 2015

2.º trim. 2016

%

Código

Descrição

2.º trim. 2015 VS 2.º trim. 2016

217

Clientes e utentes c/ cauções

10 005,67 €

10 005,67 €

0,00%

221

Fornecedores c/c

69 898,78 €

49 936,95 €

-28,56%

223

Fornecedores por Vendas a Dinheiro

0,00 €

-

23111

Empréstimos CP

0,00 €

-

23121

Empréstimos MLP

4 107 729,78 €

2 980 797,33 €

-27,43%

24

Estado e Outros Entes Públicos

78 850,69 €

154 191,17 €

95,55%

2611

Fornecedores de Imobilizado

307 918,04 €

180 181,84 €

-41,48%

2613

Leasing

51 289,62 €

9 341,81 €

100,00%

262

Pessoal

735,78 €

0,00 €

100,00%

263

Sindicatos

669,73 €

1 139,42 €

70,13%

264

Administração Autárquica

96 495,00 €

726,03 €

-99,25%

265

Outras Operações de Tesouraria

93,38 €

0,00 €

268

Devedores e Credores Diversos

1 175,61 €

78,90 €

-93,29%

4 724 862,08 €

3 386 399,12 €

-28,33%

				

2. Pagamentos em Atraso
janeiro 2015 dezembro 2015

junho 2016

%

Código

Descrição

dez. 2015 VS junho 2016

-

Passivo

500 218,16 €

640 738,96 €

60 485,85 €

-90,56%

-

Contas a pagar

131 224,77 €

153 141,14 €

57 120,40 €

-62,70%

-

Pagamentos em atraso

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-

3. Fundos Disponíveis
abril 2016
Código

maio 2016

junho 2016

Descrição
- Fundos Disponíveis

2 546 185,14 €

3 362 528,29 €

Variação em €
maio 2016 VS junho 2016

11361,76

-202 345,37 €

9000

3 160 182,92 €

20361,76

4. Evolução Trimestral do Prazo Médio de Pagamentos
2.º Trim. 2015 3.º Trim. 2015 4.º Trim. 2015 1.º Trim. 2016 2.º Trim. 2016
Descrição
-

Prazo Médio de Pagamentos

21 dias

26 dias

11 dias

10 dias

9 dias

* Último dado disponível na DGAL

													
Chamusca, 03 de agosto de 2016
O Presidente da Câmara,
(Dr. Paulo Jorge Mira Lucas Cegonho Queimado)

20 CHAMUSCA DA CHARNECA À LEZÍRIA · JANEIRO | JUNHO 2016

AÇÃO SOCIAL

Município da Chamusca comparticipa
em 1,3 milhões de euros a construção
do Lar de Idosos da Carregueira

O Município da Chamusca e o Centro de Apoio Social
da Carregueira, assinaram durante o ano de 2015 três
protocolos de colaboração administrativa e financeira,
para encerrar o processo de construção do lar de idosos a fim de terminar as intervenções necessárias na
infraestrutura que vem melhorar a qualidade de vida e
o conforto da população sénior do concelho. Os protocolos celebrados comtemplam as alterações no sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado),
com um custo de 750€ euros; a aquisição de equipamentos de cozinha a instalar no Centro de Apoio Social
da Carregueira, com um custo de 59.250,00€ euros; e
os projetos de alterações de eletricidade/ITED (instalações de telecomunicações em edifícios) no valor de
1.800€ euros.

Os protocolos de colaboração
administrativa e financeira vêm reforçar
as parcerias entre as entidades e neste
caso concreto, evidência a grande
preocupação que o executivo Municipal
tem demonstrado com as causas sociais
do concelho, nomeadamente com o
melhor desempenho e funcionamento
das IPSS’s (Instituições Particulares de
Solidariedade Social) do concelho, em
prol do bem-estar das populações.
O Município regozija-se pela inauguração da Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), uma valência
social com serviços reconhecidos e de enorme qualidade que muito orgulha toda a comunidade.
Este evento contou com a presença de autarcas, agentes da Rede Social Concelhia, profissionais de saúde,
técnicos municipais, comandante da GNR da Chamusca, Presidente da União da IPSS´s de Santarém e do
Diretor Distrital da Segurança Social.
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Apoio a estratos sociais desfavorecidos
do Município da Chamusca
Este Programa Municipal visa a prestação de apoios
pecuniários e outros, através dos meios mais adequados, aos estratos sociais da população mais desfavorecidos existentes no Concelho de Chamusca, e ou em
articulação ou complementaridade com as restantes
instituições ou respostas sociais locais.
Consideram-se em condições de apoio, as famílias carenciadas que se enquadram dentro dos requisitos e
condições gerais do Regulamento de Apoio a Estratos
Sociais Desfavorecidos e cujos rendimentos per capita,
depois de deduzidas as despesas de habitação e saúde
crónica, devidamente comprovadas, não sejam superiores à pensão social do regime não contributivo da
Segurança Social. As áreas de intervenção são a Habitação a Deficiência a Educação a Subsistência e os
Apoios pontuais em situações de emergência.
Os apoios a prestar no âmbito da habitação são, designadamente, em materiais de construção para recuperação de habitação degrada propriedade do próprio
inquilino. Apoios em materiais de construção para
adaptação a residentes com deficiência em mobilidade reduzida, do próprio inquilino ou arrendada, neste
caso com declaração de autorização do proprietário
não impeditiva do apoio.
As candidaturas à atribuição de apoios, deverão ser feitas
mediante o preenchimento do formulário de candidatura
em modelo próprio, acompanhado com os documentos
solicitados no respetivo regulamento, com execução de
Proposta de Atribuição de Apoio por parte dos Serviços
de Ação Social, onde constará o parecer fundamentado
sobre os elementos pertinentes para a decisão do Município sobre a atribuição do apoio solicitado.

Ano

de apoios
Candidaturas Total
concedidos

Munícipes
abrangidos

2014 5

8.148,74€

12

2015 3

12.223,16 €

5
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Município da Chamusca promove medida
de apoio a famílias desfavorecidas visando
o combate ao abandono escolar
O Município da Chamusca, com a implementação, de
serviços de apoio às famílias, e nos casos comprovados
de carências económicas com auxílios económicos, recorrendo ao seu Regulamento para Apoio a Estratos
Sociais Desfavorecidos e através de legislação em vigor, visa: Garantir a igualdade no acesso à educação de todas as crianças e jovens com idade escolar;
Promover medidas de combate à exclusão social e
ao abandono escolar e de igualdade de oportunidades; Promover a uniformização dos apoios às crianças
que frequentam a educação pré-escolar e o 1º ciclo do
ensino básico.
No ano letivo 2014/2015 foram apoiadas 84 crianças
num total de 174 a frequentarem os Jardins de Infância do concelho e 166 alunos num total de 285 a frequentarem as Escolas Básicas do 1.º ciclo do concelho.

Estes apoios foram atribuídos no âmbito do
fornecimento de refeições a todos as crianças e
alunos o qual visa assegurar uma alimentação
equilibrada e adequada às necessidades da
população escolar, segundo os princípios
dietéticos e com observância das normas
gerais de higiene e segurança alimentar
e ainda no âmbito da aquisição de Livros
Escolares e Material Escolar.
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CENTRAIS

Ascensão

Amor Electro Palco Ascensão

A Chamusca esteve em Ascensão, com a festa rainha
do concelho numa semana em que a música, a tauromaquia, a gastronomia e o artesanato estiveram em
destaque na vila que se assume “o coração do ribatejo”.
Numa festa de tradições o Município apostou num
dos eixos estratégicos a que se propôs, o fado e o toiro
como identidade do concelho da Chamusca, dedicando vários dias e vários espetáculos a estas temáticas,
reforçando a ligação do concelho às suas fortes raízes
tradicionais e culturais.
O Palco Ascensão recebeu grandes nomes da atualidade e espetáculos de grande qualidade musical, com nomes como os Amor Electro, Pink Soul – Tributo aos Pink
Floyd, António Zambujo, José Cid & Big Band, Saffra FF,
Gonçalo Tavares e Pedro Moutinho a conseguirem ter o
Largo 25 de Abril repleto de público entusiasta.
Este palco recebeu também grandes nomes do fado
Chamusquense como Manuel João Ferreira no espetáculo 50 Anos a Cantar e o Festival Fado Chic que reuniu

Saffra FF ao vivo Palco Ascensão
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desta feita os fadistas locais e que proporcionaram ao
público presente, grandes espetáculos que destacaram
e reafirmaram o fado como identidade da Chamusca e
do seu património cultural imaterial.
Num concelho que une a Charneca à Campina, os
toiros estiveram na rua, com vários eventos taurinos,
dos quais se destacam, entradas, encierros, largadas
e Corridas de Toiros, entre outros e cujo ponto alto foi
a tradicional Entrada de Toiros em quinta-feira de Ascensão, que recebe anualmente milhares de visitantes,
este ano não foi exceção, mesmo debaixo de chuva intensa.
A Tasca do Fado foi um dos pontos de passagem obrigatórios durante a festa, a voz e a guitarra estiveram
em perfeita harmonia em tertúlias que proporcionaram grandes noites em ambiente castiço, com os fadistas residentes, Manuel João Ferreira, João Pombinho,
Joana Melo, Bernardo Espinho e Diana Vilarinho que
ao longo da semana receberam os fadistas convidados
- Miguel Ramos, João Chora, Pedro Galveias, Ana Sofia
Varela, Maria Amélia Proença e Sara Correia.
Todos os anos nesta altura a Chamusca enche-se de
cor, movimento e alegria pelas ruas da vila, em que as
gentes da terra e os que a visitam se unem a assistir
aos espetáculos, a apreciar o artesanato, a degustar a
gastronomia nas tasquinhas e restaurantes, esta é sem
dúvida uma semana de reencontros de amigos em que
o melhor do concelho se mostra em diversas manifestações culturais e tradicionais que caracterizam esta
vila ribatejana.
E assim se cumpriu a tradição, de 30 de Abril a 8 de
Maio, a Chamusca teve mais cor, movimento e alegria
nas ruas da vila, uniram-se as gentes da terra e todos
os que a visitaram, durante 9 dias “o coração do Ribatejo” esteve em Ascensão.

Esperamos por si em 2017!!

Cantares da nossa terra - Silvina de Sá
Jardim do Coreto

Pedro Moutinho Palco Ascensão

CENTRAIS

Entrada de Toiros Quinta-feira D’Ascensão

Largada de Toiros Manga das largadas

Passeio Hípico

Demonstração de toureio a pé Páteo Ascensão
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José Cid & Big Band Palco Ascensão

José Cid & Big Band Palco Ascensão

Tributo Pink Floyd Palco Ascensão

António Zambujo Palco Ascensão

Fado Chic Palco Ascensão
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CENTRAIS

Campinos Quinta-feira D’Ascensão

Workshop taurino infantil

Entrada de toiros Quinta-feira D’Ascensão

Quinta-feira D’Ascensão

Benção do Dom da Terra e dos Animais Cerimónia religiosa
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INVESTIMENTO / OBRAS

Renovação do Mercado
Municipal cria novas
oportunidades
no comércio
tradicional e local
Investimento previsto no projeto de
requalificação do Mercado Municipal
será de 175 mil euros
A requalificação do Mercado Municipal é uma prioridade para o executivo municipal tendo em conta as
atuais lacunas de funcionamento daquele espaço, nomeadamente, a pouca procura de vendedores, o estacionamento e as condições de exposição dos produtos.
O projeto é arrojado e o conceito inovador em termos
de infraestrutura e funcionamento. O espaço será divido por áreas distintas: venda de produtos frescos, produtos regionais, espaços comerciais de produtos de 1ª
necessidade (padaria, talho, entre outros) e espaço de
restauração.
Esta requalificação é um marco no plano estratégico
de desenvolvimento e pretende continuar a captar o
investimento de empreendedores e novas oportunidades para o comércio tradicional, levando mais vida à
zona envolvente do mercado. A questão do estacionamento será colmatada com construção de uma zona
de estacionamento, na Rua Câmara Pestana, projeto
esse que avançara como complemento à requalificação e embelezamento do espaço envolvente.
O investimento previsto para este projeto é de 175 mil
euros.
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INVESTIMENTO / OBRAS

Escola Básica do 1.º Ciclo do Semideiro
dá lugar a valência do Centro
de Apoio Social de Ulme
Município da Chamusca apresenta projeto de requalificação
para dar resposta aos Seniores da freguesia de Ulme
Após o encerramento da Escola Básica do 1º Ciclo do
Semideiro, houve a preocupação por parte do executivo de adaptar o espaço em prol da comunidade, assim encontra-se em fase de projeto a sua requalificação, para reconverter o espaço em Centro de Dia, num
investimento previsto de 100 mil euros, financiado a
100% pela Câmara Municipal.
A Câmara Municipal da Chamusca e a CASULME já realizaram reuniões de trabalho de forma a que seja esta
instituição a gerir o futuro Centro de Dia, numa resposta ao aumento gradual e inevitável do envelhecimento
populacional desta freguesia do concelho, para o qual
a valência de Ulme do Centro de Apoio Social será insu-
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ficiente a médio/longo prazo.
A reconversão desta infraestrutura virá assegurar a
prestação de cuidados e serviços adequados à satisfação das necessidades e expectativas da população da
freguesia de Ulme, sobretudo daqueles que residem
na aldeia do Semideiro. Promover relações pessoais
entre as gerações, favorecer a permanência dos seniores no seu meio habitual, contribuir para promover estratégias de desenvolvimento da autoestima,
da autonomia, da funcionalidade e da independência pessoal e social dos munícipes torna-se uma das
preocupações principais que esta infraestrutura vem
assegurar.

INVESTIMENTO / OBRAS

ECODEAL inaugura nova célula
de tratamento de resíduos
perigosos na Chamusca
O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins,
inaugurou a nova célula do Centro Integrado de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos perigosos (CIRVER) da ECODEAL no Eco Parque do Relvão, na
freguesia da Carregueira, concelho da Chamusca.
Esta unidade industrial, inaugurada a 4 de Junho de
2008, já fez um investimento global de 25 milhões de
euros no CIRVER, sendo que esta nova célula representa um investimento de 2,5 milhões de euros e tem capacidade para 500.000 toneladas de resíduos.
Esta infra-estrutura conjuga as melhores técnicas disponíveis, visando sempre a melhor solução para cada
tipo de resíduo, privilegiando sempre as soluções que
conduzam à reutilização, reciclagem e valorização

energética em detrimento da deposição em aterro.
A célula agora inaugurada e outra prevista construir de
igual capacidade após a exploração desta, dá à ECODEAL a capacidade para mais 10 anos de laboração.
O secretário de Estado do ambiente afirma que a ECODEAL tem umas excelentes instalações e afirma mesmo que “este será um dos melhores centros integrados
de resíduos perigosos no espaço europeu”.
Para o Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, a inauguração desta célula no
concelho é uma mais valia que tendo em conta que o
prolongamento da exploração, criará mais postos de
trabalho.
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CURIOSIDADES

Edifício dos Paços
do Concelho
recupera cor original
A fachada do edifico dos Paços do Concelho da Chamusca foi pintada de rosa. A escolha da nova cor tem
uma justificação histórica. A alteração deve-se às mais
recentes investigações, com recurso a análises estratigráficas, investigação documental e amostras de rebocos, explica o Presidente da Câmara Municipal, Paulo
Queimado, licenciado e mestre em conservação e restauro do património.
“A cor rosa resulta de um aprofundado estudo e discussão entre todos os que ao longo de vários anos se
debruçaram sobre esta questão. Análises estratigráficas de amostras de rebocos, investigação documental
e desenhos e fotografias antigas, não deixam dúvidas:
o Edifício dos Paços do Concelho, em todas as suas fachadas era cor-de-rosa, passando pela cor rosa velho,
amarelo, verde e mais recentemente branco”.
Edifício de clara influência brasileira tem estas funções
apenas desde o início do século XX, quando a Câmara
Municipal abandonou a antiga Casa da Câmara. O edifício é um solar novecentista, com um estilo marcadamente de um revivalismo neoclássico , especialmente
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evidenciado frontão triangular e pela platibanda com
motivos vegetalistas de ananases e palmas e pelas estatuetas de terracota, representando figuras humanas
representativas das estações do ano.
Foi comprado em 1862 pelo Comendador António
Marques de Carvalho, proprietário chamusquense que
embarcou ainda jovem para o Brasil, onde fez fortuna. Foi várias vezes Presidente da Câmara Municipal,
mandou construir o prédio para sua habitação e todas
as edificações anexas para o movimento da sua casa
agrícola. No entanto, a grande dimensão do edifício e
os seus exagerados custos de construção com madeiras exóticas importadas do Brasil, levaram a que, anos
mais tarde, o Comendador o chamasse de “a minha
asneira de pedra e cal”. A sua viúva acabaria por vendê-lo à Câmara Municipal da Chamusca em 1888, tendo custado 12 contos de réis aos cofres do município.
Após a realização de grandes obras de remodelação, a
Câmara Municipal instalou-se finalmente no edifício a
11 de Setembro de 1904.
Nas obras de requalificação do edifício decorre ainda o
estudo mais aprofundado dos vários elementos que compõem os interiores do edifício, que se encontram muito
degradados expondo vários vestígios de pinturas em
marmoreados e elementos fitomórficos e vegetalistas.
Os interiores também estão a ser alvo de uma profunda
intervenção, deixando já no átrio de entrada várias “janelas” com os vestígios daquela que era a decoração original.

INVESTIMENTO / OBRAS

Município da Chamusca adjudica
empreitadas de obras e requalificações
durante o 1.º Semestre de 2016
O Município da Chamusca adjudicou as seguintes empreitadas:
Com a empresa IDEAWOOD, Unipessoal a empreitada para o fornecimento e execução de bancadas em
madeira de pinho tratado para o Anfiteatro do Parque
Municipal da Chamusca, no valor de 27.828,18 Euros.
Com a empresa BENIRELVA – Construção e Manutenção de Espaços Verdes, Lda a empreitada Plano de
Manutenção de Bermas Municipais para os trabalhos
de ceifa e corte de vegetação herbácea na rede viária
municipal nas Freguesias de Vale de Cavalos, União
das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, União
das Freguesias da Parreira e Chouto e na Freguesia de
Ulme, no valor de 35.843,52 Euros.

Vala do Semideiro

Bancadas do Anfiteatro Municipal da Chamusca

O Município da Chamusca adjudicou a empreitada
Conservação e Requalificação de Infraestruturas Municipais - Salão de Convívio do Chouto - Substituição
de Cobertura à empresa OLIVEIRA & MIGAS, lda pelo
valor de € 25.555,75. Desta empreitada constam os
seguintes trabalhos: remoção e transporte para aterro
de RCD de cobertura em fibrocimento nos termos do
disposto do DL nº 266/2007, de 24/07 e fornecimento
e aplicação de painel sandwich imitação de telha com
cor de barro.
- Estrada Municipal 574 - Estrada do Pereiro - Estabilização de Talude e Saneamento da Plataforma - Ulme à
empresa SUBMERCI - Construção e Urbanizações, lda,
pelo valor de € 60.663,84 | desta empreitada constam
os seguintes trabalhos: levantamento de pavimentos,
movimento de terras, pavimentos e execução de muros de gabiões.
Foi adjudicada a aquisição de serviços para Elaboração do Projeto de Execução, Brand Design e Criação
de Suportes de Comunicação do Mercado Municipal
da Chamusca à empresa BEABSTRACT, Lda., pelo valor
de € 29.005,06 | o projeto a ser entregue, para além
de incluir a requalificação e modernização do Mercado
Municipal, deverá incluir todos os serviços relativos ao
brand design e criação de suportes de comunicação e
merchandising deste novo espaço icónico.

Estabilização de Talude - Estrada 574 - Estrada do Pereiro

Ceifas e Desmatação
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CULTURA

A Cultura
acontece…

O ano de 2016 iniciou com o lançamento da Agenda
Cultural do Município, que tem uma periocidade bimestral e cujo primeiro formato impresso saiu no mês
de janeiro.
O Município assume a premissa de complementar a
oferta cultural do concelho, com eventos culturais e artísticos que até aqui estavam confinados aos grandes
centros urbanos, uma oferta segmentada para diferentes públicos.
Com o ano de 2016 a decorrer foram vários os espetáculos já realizados, em diferentes áreas culturais. O balanço a fazer neste momento é marcadamente positivo.
O 2 º semestre de 2016 já está delineado e são já várias as atividades agendadas, das quais se destacam
teatro, fado, entre muitas outras, primando pela qualidade dos elencos, com nomes reconhecidos a nível
nacional.
Esta oferta cultural pretende também valorizar os recursos artísticos e patrimoniais locais e regionais, promovendo o envolvimento das Associações e agentes
culturais do concelho, é sem dúvida um investimento
no potencial humano que permite promover o desenvolvimento pessoal e o envolvimento e participação da
comunidade.
A Agenda Cultural está disponível em formato digital
no site do município, e está em permanente atualização, o formato impresso é distribuído gratuitamente a
todos os munícipes do concelho por correio, de forma
a tomarem conhecimento das oportunidades culturais
apresentadas pelo Município.

janeiro | fevereiro
Teatro de Revista
P´ró Diabo Kus
Carregue
Concerto de Reis
Com a participação do Orfeão da SPA 1º de Dezembro de Alpiarça e do Coro
Jubilare de Alcanena, dirigidos por Miguel Galhofo e
Maria do Céu Gameiro Lopes respetivamente, o público foi convidado a usufruir de um momento musical
único, envolvido no ambiente estético da Igreja da Misericórdia, templo do séc. XVII. O evento foi reforçado
pelos convidados Cristiano Duarte, ao piano, e Maria
João Sousa, solista soprano, que proporcionou momentos altos durante o espetáculo.
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“P’ró Diabo Kus Carregue”,
teatro de revista encenado pela conceituada atriz
Natalina José e que trouxe
à Chamusca um elenco artístico de renome, a própria
Natalina José, Anita Guerreiro, Paulo Oliveira, Ana Paula Mota, Luís Viegas e Filipa Giovanni. Um espetáculo realizado em duas sessões e que proporcionou aos
munícipes a oportunidade de assistir a uma revista à
portuguesa de elevado nível, uma aposta do Município em trazer ao concelho as mesmas oportunidades
culturais dos grandes centros urbanos. A resposta do
público foi muito positiva, com as duas sessões quase
lotadas.

CULTURA

março | abril

Conversas de Cá
Luís Petisca
A 19ª Edição de “Conversas
de Cá”, recebeu como convidado o chamusquense
Luís Petisca, conceituado intérprete de Guitarra Portuguesa, que tem ao longo da sua carreira acompanhado
grandes nomes da música portuguesa, nomeadamente os maiores nomes do fado português.
Foi uma tarde de conversa informal em que se revisitaram momentos da vida de Luís Petisca, nomeadamente do seu percurso de músico, em que este chamusquense tem através da sua arte elevado o nome
da Chamusca no panorama musical.

Fado Chic

O fado voltou a ser rei na
Chamusca, o coração do
Ribatejo, que aposta nesta temática com mais um
espetáculo de “Fado Chic”
como reforço da identidade
desta vila e das suas raízes
culturais.
“Fado Chic” teve a sua 1ª
edição em 2014 e trouxe à Chamusca os fadistas Rodrigo da Costa Félix, Maria Ana Bobone, Marco Rodrigues
e ainda o Fado Chamusquense com artistas locais. Depois do sucesso obtido em 2014 teve continuidade em
2015, com a 2ª edição que acolheu mais uma vez grandes nomes João Ferreira Rosa, António Pelarigo, Isabel
Noronha e mais uma vez Fado Chamusquense, num
total de 7 espetáculos em que o público marcou presença, enchendo por completo o Cineteatro.
Nesta edição subiram a palco as fadistas Filipa Cardoso e Carolina, duas vozes que marcam a atualidade do
fado em Portugal e que estiveram acompanhadas pelos músicos Luís Guerreiro, Pedro Pinhal e Didi.

Teatro Revista
Absolutamente
Fabulosos
Uma comédia encenada
por Beto Coville, com texto
de Roberto Pereira e que
contou com as interpretações dos conceituados
atores Luís Aleluia, Noémia
Costa e Joana Figueira, todos eles com provas dadas
do seu enorme talento no mundo do teatro e que receberam fortes aplausos do público num espetáculo
memorável.
Um espetáculo marcado pela recetividade do público,
que mais uma vez marcou presença, com o Cineteatro
a receber uma grande moldura humana.

Ópera
Dido e Eneias
A Chamusca recebeu, pela
primeira vez uma ópera,
“Dido e Eneias” de Henry
Purcell, baseada na Eneida
de Virgílio, um espetáculo
que marcou a estreia do
teatro lírico no concelho,
uma representação dramática desempenhada em canto e acompanhada de música, com a participação do
Coro Polifónico da Golegã sobe a direção artística do
Maestro José Dias.
O elenco foi constituído por alunos da Escola Superior
de Música de Lisboa, com direção musical e encenação
da conceituada Soprano Sílvia Mateus. Ao piano esteve
Francisco Sasseti, pianista de grande renome nacional
que iniciou a sua carreira de concertista no Teatro de S.
Luíz em Lisboa. Sílvia Marques e Francisco Sasseti estão entre o leque de conceituados artistas com presenças nos maiores palcos nacionais, como o Teatro São
Luiz e o Palácio Nacional da Ajuda.

Tons de Abril

“Tons de Abril”, apresentado pela Associação Cantar
Nosso, abordou muitos nomes de Abril, entre os quais
destacamos José Afonso,
Sérgio Godinho, Ary dos
Santos, José Maria Branco,
entre muitos outros, através da palavra cantada e da

palavra declamada.
O canto e a música estiveram de mãos dadas e fizeram reviver o melhor da música e da poesia escrita por
nomes portugueses antes e depois da Revolução dos
Cravos, sobre as ideias de liberdade e solidariedade e
contra a ditadura.
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CULTURA

maio | junho

A tua voz é
Saudade
Mico da Câmara
Pereira
Concerto de apresentação
do CD de Mico da Câmara
Pereira “A tua voz é a saudade”, que surge como
marco dos 30 anos de carreira e é definido por Mico como “um disco de regresso
às origens”, uma reaproximação ao fado após alguns
anos afastado.
Com “A tua voz é saudade”, Chamusca, o coração do Ribatejo reforçou o fado como atributo da sua identidade.
Mico da Câmara Pereira convidou a subir ao palco, para
cantarem juntos, o acarinhado e reconhecido fadista
chamusquense Manuel João Ferreira e a talentosa fadista Teresa Tapadas, numa noite que proporcionou
grandes momentos musicais.

I Encontro Ibérico
de Gaiteiros no
Ribatejo
O Município da Chamusca,
em parceria com a Associação Cultural “Cantar Nosso”, apresentou o I Encontro Ibérico de Gaiteiros no
Ribatejo, com uma arruada
em todas as freguesias do concelho.
Neste encontro, marcaram presença cerca de 30 grupos de vários pontos do país e também da Galiza, avivando memórias de alguns e despertando a curiosidade dos mais novos para uma tradição que há muito
chegou ao ribatejo trazida pela jorna sazonal dos que
procuravam trabalho nesta região.
Esta iniciativa, contou com várias atividades ao longo
do dia, para além da arruada, realizou-se uma palestra
no antigo Centro Regional de Artesanato, uma exposição de instrumentos no Parque Municipal e por fim,
para fechar com chave de ouro, o Parque Municipal da
Chamusca foi palco de um concerto de excelência com
o grupo Torga.
Foi um evento único, com momentos de grande musicalidade e que recebeu por todo o concelho da Chamusca, a participação entusiasta da população, que
aderiram e acompanharam os gaiteiros no percurso
pelas ruas das freguesias numa animação memorável.

Saraus com PaLó
A Arte do Azulejo em Portugal
A Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva acolheu
esta exposição temática que reuniu um conjunto de
painéis informativos, com texto e imagem, que deram
a conhecer a evolução do azulejo no território nacional, tendo em conta a sua forte expressão cultural em
Portugal

Ópera
Don Giovanni
Com o sucesso do primeiro
espetáculo, naturalmente
surge o agendamento de
nova data e assim o mês de
Maio trouxe à Chamusca
“Don Giovanni” uma ópera
de Amadeus Mozart, uma
das obras mais representadas de sempre.
O mesmo elenco de luxo, trouxe ao Cineteatro da Chamusca um drama giocoso, uma mistura de cómico e
melodrama, baseado na história do famoso sedutor
Giacomo Casanova e mais uma vez o público veio à
ópera e preencheu a sala entusiasticamente.
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O Município da Chamusca, tem durante os últimos
meses apostado na divulgação de autores locais
com a apresentação de Ciclos de Saraus Culturais.
Após o sucesso do 1º Ciclo
que divulgou e promoveu a vasta obra do poeta
chamusquense Armando
Soares Imaginário, este 2º
Ciclo apresenta e promove
a obra de Ana Fonseca da
Luz, autora chamusquense, cujos textos abordam
temáticas do quotidiano,
de uma forma irónica e
descontraída.
Os Saraus Culturais realizados até ao momento têm
sido um grande sucesso perante o público, com o Antigo Centro Regional de Artesanato a esgotar a lotação,
com uma grande moldura humana a marcar presença
em todos os espetáculos realizados.
Realizaram-se onze espetáculos deste Ciclo, durante o
1º semestre de 2016, apresentados pela Chamusc’Arte, com encenação de Carlos Petisca e com o brilhante
desempenho da atriz Vera Oliveira que interpreta a hilariante PaLó.

CULTURA

Município da Chamusca reforça a valorização
do património arqueológico com a elaboração
da Carta Arqueológica do Concelho
O Município da Chamusca apresentou na Biblioteca
Municipal da Chamusca Ruy Gomes da Silva, a Metodologia de Trabalho para a execução da Carta Arqueológica do Concelho da Chamusca.
O levantamento do património arqueológico está a ser
desenvolvido pelo Centro Português de Geo-História
(CPGP) e conta com uma equipa de arqueólogos, dirigida pelo Professor Doutor Silvério Figueiredo e pelo
Prof.º Dr.º Fernando Coimbra, que irá proceder à recolha de informação e dados que levarão à identificação
de vestígios e sítios arqueológicos desde a Pré - História até à Época Moderna, um pouco por todo o Concelho da Chamusca.
O principal propósito do Município, com este importante projeto, é conseguir proceder à implementação
de ações de proteção, conservação, valorização e divulgação de um património que faz parte da História da
Chamusca e que ainda se encontra por desvendar.
Para a concretização deste objetivo, o Município pretende contar com a cooperação dos habitantes do Concelho, para que todos possam contribuir e participar

na redescoberta do passado arqueológico concelhio e
assim contribuírem na elaboração da História Arqueológica do Concelho da Chamusca.

Município apoia o Associativismo
e comparticipa fardamento da Sociedade
Recreativa Filarmónica de Instrução
e Recreio Carregueirense «Vitória»
O número de elementos que compõem a S.F.I.R.C.”Vitória” tem aumentado significativamente, o que criou
algumas dificuldades na aquisição de novos fardamentos e de forma a colmatar estas dificuldades, o
Município da Chamusca atribuiu um apoio no valor de
2.500€, mediante Protocolo de Colaboração Administrativa e Financeira, para essa aquisição.
A Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense “Vitória” é composta pela Banda Filarmónica Principal, com 54 elementos, pelo projeto
Banda Juvenil com 20 elementos, pelo Coro Dulce
Melos constituído por 11 elementos, sendo, no Concelho da Chamusca, a única sociedade filarmónica.
Estes grupos movimentam gentes de várias idades
e são um complemento ao nível do lazer e da instrução pela música, beneficiando das vantagens de uma
aprendizagem musical. A Sociedade Filarmónica de
Instrução e Recreio Carregueirense “Vitória” tem em
funcionamento uma escola de música com 37 alunos.
O Município da Chamusca considera de extrema importância a formação e o ensino da expressão musical

no desenvolvimento dos cidadãos, sendo que quando
iniciada em tenra idade, a formação atinge o sucesso
rapidamente.
A formação musical de crianças, jovens e adultos é recomendada por especialistas das mais diversas áreas e
é neste sentido que surge este apoio, como incentivo à
promoção do ensino da atividade musical em todas as
faixas etárias.
“A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza
que encanta a alma e a eleva acima da sua condição”
Aristóteles
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OUTROS EVENTOS

Exposição fotográfica da Ponte da Chamusca
evocativa dos 110 anos do lançamento da 1ª Pedra

O Município da Chamusca apresentou no Restaurante “Paragem da Ponte”, entre os dias 18 e 29 de Maio,
uma exposição fotográfica sobre a passagem dos 110
anos do lançamento da 1ª pedra da Ponte da Chamusca, que se celebrou no passado dia 25 de Maio.
Esta exposição integrada nas comemorações do Dia
Internacional dos Museus, celebrado a 18 de Maio,

que este ano teve a temática “Paisagens Culturais”, às
quais o Município aderiu mais uma vez, com a organização desta exposição evocativa.
Unir as margens do rio Tejo, foi um desejo acalentado
pela população e políticos da região, desde os finais do
século XVIII.
Decorria já a década de 70 do século XIX, quando o Município da Chamusca inicia providências nesse sentido.
Grande impulsionador da obra o Dr. João Joaquim Isidro dos Reis, membro do Partido Progressista, vai exercendo a sua influência junto do Presidente do Conselho, José Luciano de Castro, para que a ponte sobre o
rio Tejo na Chamusca seja uma realidade.
E, assim, após vários anos de luta e persistência, ocorre
no dia 25 de Maio de 1906, a cerimónia do lançamento
da primeira pedra da ponte.
A ponte que para além de unir as margens, aproxima
afetos e diminui obstáculos é sem qualquer dúvida, o
maior fator de desenvolvimento da região, ocorrido no
século XX.

Inauguração do Padrão aos combatentes
na Carregueira com discursos de homenagem
a todos os combatentes do concelho

O Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, deslocou-se à freguesia de Carregueira a convite
do Presidente da Junta de Freguesia para inaugurar o Padrão aos Combatentes.
A cerimónia teve início com a apresentação da força pelo
seu comandante 1.º Sargento Fábio Gamboa, seguiu-se
o descerramento da placa inaugurativa pelo Secretário
de Estado da Defesa Nacional, Presidente da Junta e de
Freguesia e Presidente da Liga dos combatentes.
A Bênção do Padrão foi realizada pelo Senhor Capelão
do Regimento de Engenharia 1, Reverendo Padre José
Costa ao que se seguiram as intervenções do Presidente
da Junta de freguesia, Joel Nunes Marques, do Sargento-Chefe Carlos Pombo; Presidente do Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, do Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues; Presidente da Direção Central da
Liga dos Combatentes, de Paulo Queimado, Presidente
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da Câmara Municipal da Chamusca e de Marcos Perestrello; Secretário de Estado da Defesa Nacional.
Foi realizada a homenagem militar e deposição de flores e um minuto de silêncio em honra dos que ergueram a bandeira da pátria, a cerimónia oficial encerrou
após uma prece do capelão José Costa.
O Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, discursou nesta cerimónia e fez questão
de felicitar o presidente da Junta de Freguesia da Carregueira, Joel Marques, pela sensibilidade aos argumentos dos combatentes e pelo seu esforço em prestar a tão
merecida homenagem a todos aqueles que deram tudo
de si em nome do país e da pátria.
Fez questão também de dignificar a existência de
um monumento ao combatente, não permitindo que
o tempo apague as memórias daqueles filhos da terra que foram à guerra por imposição do Governo de
então, obrigados a partir para uma guerra que não
queriam e que ficaram penalizados nas suas vidas pessoais, familiares e profissionais.
Ressalvou que não homenagear o sacrifício que os
combatentes da Carregueira e do concelho da Chamusca fizeram “seria uma ofensa e uma intolerável
amargura para quem deu o melhor de si mesmos e,
alguns, a própria vida”.
Terminou as suas sentidas palavras afirmando que
todos sem exceção serão para sempre imortalizados
pelos símbolos inscritos no memorial realizado em sua
homenagem.

OUTROS EVENTOS

Biblioteca do Ruy é uma aposta do Município
em ultrapassar limites físicos da Biblioteca
Municipal trilhando percursos pelas freguesias
O Município da Chamusca inaugurou o seu mais recente projeto, “A Biblioteca do Ruy”, uma biblioteca
itinerante, que pretende trilhar percursos literários nas
freguesias do concelho da Chamusca, chegando mais
perto de todos aqueles que não podem ou não têm
oportunidade de se deslocar às instalações da Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva.
A biblioteca móvel leva a biblioteca Municipal a ultrapassar os seus limites físicos, traçando um caminho
que vai ao encontro das pessoas mais distantes e isoladas, ficando a Biblioteca Municipal com uma noção
mais precisa da população que serve, bem como das
suas reais necessidades. Através da palavra escrita e
dita, reforçam-se laços de proximidade, cumplicidade
e amizade com a comunidade.
Para Cláudia Moreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal, “É de extrema importância o papel social da
Biblioteca Pública, que deve contribuir para o desenvolvimento de todos os munícipes e é nesse sentido
que surge este projeto de criar uma biblioteca inclusiva, focada nas pessoas, onde todos têm o seu espaço
e onde todos poderão encontrar algo que lhes possa
interessar sobre diferentes temáticas”.
Dora César, técnica superior da Biblioteca Municipal
afirma que “A Biblioteca do Ruy vai estimular o gosto pela leitura, criar condições para a fruição literária,
reforçar a unidade e identidade da região, apoiar as
escolas do concelho e sobretudo vai prestar um serviço com equidade e flexibilidade a toda a população do
concelho da Chamusca.”
A trilhar percursos pelas estradas do concelho desde o
dia 4 de Julho…não se esqueça abra portas às histórias
quando passarmos na sua rua!!
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OUTROS EVENTOS

IV Cruzeiro Cultural e Religioso do Tejo
A Chamusca acolheu no Porto das Mulheres, o Cruzeiro
Religioso e Cultural do Tejo, onde foi recebido por cerca de uma centena de pessoas que assistiram a uma
pequena celebração religiosa repleta de fé e emoção
em honra de Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo.
O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo é realizado por
embarcações típicas, como o tradicional picoto e a bateira, que transportam a imagem de Nossa Senhora
dos Avieiros e do Tejo, em peregrinação fluvial às comunidades ribeirinhas e às aldeias Avieiras.
Este ano o trajeto que une o percurso entre Vila Velha de Rodão e o estuário do Tejo em Oeiras realizouse entre os dias 28 de Maio e 18 Junho, este Cruzeiro
tem como principal missão: Reforçar a identidade das
comunidades, aproximando-as através da partilha
cultural e religiosa; Aproximar as comunidades do rio
Tejo para usufruírem da sua riqueza; Transformar as
comunidades ribeirinhas em elementos divulgadores
das enormes potencialidades do rio na área do Turismo
Sustentável e das Culturas a ele associadas.
Durante estes dias o Cruzeiro efetua diversas paragens
e pernoitas dos peregrinos em aldeias e vilas avieiras ao
longo do rio Tejo, com cerimónias religiosas e eventos
culturais promovidos pelas comunidades ribeirinhas.

5 Junho | dia do Município da Chamusca
na FNA – Feira Nacional da Agricultura
A Feira Nacional da Agricultura realizou-se em Santarém entre os dias 4 e 12 de Junho.
Como habitualmente o Município da Chamusca marcou presença com o principal objetivo de promover as
grandes potencialidades do concelho da Chamusca.
Domingo, 5 de Junho, foi o dia do concelho e marcámos
presença com as nossas tradições culturais e gastronómicas, durante o dia os milhares de visitantes do evento
puderam degustar a nossa fantástica gastronomia, com
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a parceria dos restaurantes: Poizo do Bezouro e Taverna
do Areal e doçaria do concelho com as Trouxas da Cuca,
foi possível saborear o que de melhor temos para oferecer: pataniscas de bacalhau, couve a souco, bacalhau
assado, carne de porco à pinéu, açorda de ovas e sável e
as rainhas da doçaria chamusquense as trouxas de ovos.
A representar as tradições culturais, esteve este ano,
o Rancho Folclórico da Parreira que muito dignificou
com a sua atuação o concelho da Chamusca.

OUTROS EVENTOS

Dia Mundial dos Direitos do Consumidor
assinalado com sessão de esclarecimento
Como forma de assinalar o Dia Mundial dos Direitos
do Consumidor, o Município da Chamusca realizou na
Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, uma sessão
de esclarecimento sob o tema “O Consumidor e a salvaguarda dos seus direitos e interesses”.
A sessão de esclarecimento moderada pela jurista da
Câmara Municipal da Chamusca, Lúcia Abelha, foi dirigida ao público em geral e teve como oradores convidados, o Economista e Deputado da Assembleia da
República, Hugo Costa e o Jurista e Responsável pelo
Gabinete de Apoio ao Consumidor da Delegação Regional de Santarém da DECO, João Poseiro.
Deste debate surgiram várias reflexões e conclusões,
nomeadamente a identificação das áreas que atualmente manifestam mais reclamações por parte dos
consumidores: os serviços públicos essenciais (eletricidade, água e telecomunicações), o crédito ao con-

sumo, os contratos à distância (telefónicos) e os contratos fora do estabelecimento comercial (reuniões
organizadas, excursões, entre outros).
Para o Presidente da Câmara Municipal da Chamusca,
Paulo Queimado, “Numa sociedade de consumo, onde
há cada vez mais contratos feitos à distância, por telefone e online, e numa perspetiva de esclarecer os nossos munícipes enquanto consumidores,
o município assinalou o dia aproveitando para alertar
para a importância crescente de se ser um cidadão esclarecido nesta temática”. O presidente relembrou que
o Gabinete de Apoio ao Munícipe tem atendimento
mensal com o jurista da DECO, a funcionar no Centro
de Empresas, onde são feitos esclarecimentos para os
cuidados a ter na hora de fazer novos contratos, dando
uma importante ajuda na resolução dos mais variados
problemas dos consumidores.

Corrida de Touros Casa do Pessoal da RTP
Foi com grande empenho da Câmara Municipal junto
do empresário Paulo Pessoa de Carvalho, que a Praça
de Toiros da Chamusca recebeu, a Corrida de Toiros à
Portuguesa da Casa do Pessoal da RTP.
Esta foi a primeira corrida televisionada da época e foi
líder de audiências com picos de mais de meio milhão
de espectadores o que vem confirmar a grande popularidade deste espetáculo cultural.
O Município da Chamusca regozija-se com os resultados da fantástica corrida que juntou os dois grupos de
forcados da Chamusca, um espetáculo que enalteceu
a aficion e a tradição dos toiros das gentes Chamusquenses.
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AMBIENTE

Reflorestação do Leme
Projeto Leme + Verde

O Município da Chamusca está a proceder à reflorestação
do Casal do Leme, nomeadamente nas zonas que não estavam florestadas para dar continuidade ao povoamento
existente e nesta fase estão também a ser repostas árvores novas em substituição das árvores mortas.
O Casal do Leme é um espaço rural, que em 2003 foi
bastante afetado pelos incêndios, que atingiram o concelho de Chamusca em mais de 22.000 ha.
Para a recuperação do espaço, o Município tem recorrido a várias candidaturas, como o Projeto Pronatura
Sustentável. Este projeto da ANEFA (Associação Nacional de Empresas Florestais) visa a conservação da
natureza e a diminuição dos impactos negativos causados pelos fogos florestais, através da reflorestação
de áreas ardidas e degradadas ou da criação de novos
espaços florestais.
No final de 2015, o parceiro Barcklays ofereceu 500
árvores, as quais tem sido plantadas faseadamente e
em Fevereiro de 2016 o parceiro Oke Tillner Perfis ofe-

receu mais 500 árvores, cuja plantação se iniciou no
passado dia 20 de Fevereiro.
Nesse dia a plantação realizou-se com a participação de
elementos da ANEFA, da Oke Tillner e dos missionários
da Missão País e resultou numa manhã muito animada
e cheia de entusiasmo na reflorestação deste espaço.

Hora do Planeta sensibiliza para o uso
de energia de forma sustentável
O Município da Chamusca aderiu ao repto lançado
pela World Wide Foundation - WWF e no passado dia
19 de Março à Hora do Planeta, entre as 20h30 e as
21h30, desligou as luzes de alguns locais de referência na vila, nomeadamente da Câmara Municipal, da
Biblioteca Municipal Ruy Gomes da Silva, o Mirante, a
Ermida da Senhora do Pranto e Ermida do Senhor do
Bonfim em apoio à ação ambientalmente sustentável
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e em defesa do Ambiente.
A Hora do Planeta é um movimento de sustentabilidade global, contra as alterações climáticas e em
2016 aderiram a este movimento aproximadamente
uma centena de Municípios, entre os quais o da Chamusca que de forma simbólica apelou à sensibilidade
de todos os munícipes para o uso da energia de forma
consciente e sustentável em prol do ambiente.

AMBIENTE

Secretário de Estado do Ambiente
empenhado na melhoria das acessibilidades
do Eco Parque do Relvão
1.ª Conferencia “Agendas Locais para a Gestão dos Resíduos”
O Município da Chamusca realizou em parceria com a
NERSANT a primeira conferência “Agendas locais para
a Gestão de Resíduos” na qual marcou presença o Carlos Martins, Secretário de Estado do Ambiente.
“O contributo do setor dos resíduos para o desenvolvimento regional” e “Oportunidades de diferenciação
regional, interclusterização regional e sustentabilidade financeira do setor dos resíduos”, foram alguns dos
temas em debate na conferência, na qual se salientaram as necessidades de debater publicamente as políticas ambientais e procurar soluções para a melhoria
de acessos viários ao Eco Parque do Relvão, principal
empregador do concelho com mais de 500 postos de
trabalho criados.
O Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo
Queimado referiu que o crescimento do Eco Parque do
Relvão está condicionado devido às insuficientes vias de
comunicação aqui existentes. “A melhoria das acessibilidades dos camiões, com a construção do IC3 e da nova
ponte, conforme nos foi prometido aquando da construção do Eco Parque, é uma questão essencial para o
desenvolvimento regional e para aproveitar ao máximo
todo o potencial esta infraestrutura”, manifestando dessa forma a sua grande preocupação em termos de infraestruturas, nomeadamente de redes viárias.
Carlos Martins, Secretário de Estado do Ambiente, começou por referir que o Ribatejo “é uma região com
uma capacidade empresarial notável” e que o Eco Parque do Relvão na Chamusca “é o mais importante cluster ambiental a nível nacional”. Reconheceu, no entanto, que “é necessário casar economia e ambiente”, e

afirmou que “um resíduo é algo que tem valor e que
devidamente gerido pode criar riqueza”. Adiantou ainda que “em breve haverá novidades relativamente ao
prolongamento das licenças dos CIRVER para garantir
mais estabilidade e confiança”.
Quanto à problemática das acessibilidades levantada
pelo Presidente do Município, o Secretário de Estado
do Ambiente afirmou que “O Ministério do Ambiente
está empenhado em trabalhar com o Ministério das
Infraestruturas no sentido de se reforçar a rede viária
e garantir a competitividade do Eco Parque”, fez saber
Carlos Martins.
Desta conferência que proporcionou debate e troca
de ideias entre os presentes sobre as potencialidades
desta infraestrutura em termos futuros, ficou também
identificada a necessidade de debater estas questões
mais assiduamente e desta forma ficou já com agendamento a próxima conferência para 4 de Maio de 2017.
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“Semana da Primavera”

assinalada com plantação de árvores nas escolas do concelho

A “Semana da Primavera”, foi uma iniciativa do Município
da Chamusca em pareceria com a Resitejo, que contou
com o apoio dos Presidentes das Juntas de Freguesia e
Uniões de Freguesias do concelho. Esta atividade teve
como principal objetivo a plantação simbólica de pinheiros-mansos, por todas as turmas do concelho da Chamusca de forma a sensibilizar e relembrar a importância
da preservação das árvores e florestas do nosso planeta.
No seguimento desta ação, a apresentação do livro “O
Planeta Limpo do Filipe Pinto” levou, aos mais jovens, um
espetáculo musical que proporcionou uma viagem repleta de aventuras no planeta imaginário do jovem músico
ao mesmo tempo que os sensibilizou para a proteção
ambiental.

Campanha Ambiental
promove consumo
de água da torneira
Com o intuito de dar continuidade a boas práticas ambientais como promover o consumo de água da rede e
reduzir o envio de garrafas de plástico para o sistema de
recolha de resíduos, a Câmara Municipal de Chamusca, a
Águas do Ribatejo e a Quercus ofereceram garrafas reutilizáveis a 500 alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo
na semana em que se assinalou o dia da criança e o dia
mundial do ambiente.
A ação inscreve-se na campanha de apelo ao consumo
de água da torneira, apelando a um estilo de vida mais
saudável, mais economico e mais amiga do ambiente.
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FREGUESIAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Segurança Rodoviária
Lombas e Passadeiras
no concelho
O Município da Chamusca tem vindo a desenvolver
diversas intervenções no concelho, nomeadamente
sinalização horizontal e vertical, com o objetivo de aumentar a segurança rodoviária dentro dos perímetros
urbanos, principalmente para peões.
A empreitada no valor de 39.410,99 mil euros, decorreu nas localidades de Arripiado, Carregueira, Pinheiro
Grande, Chamusca, Ulme, Semideiro, Caniceira, Vale
de Cavalos, Chouto, Gaviãozinho de Cima. Esta fase incluiu a construção de lombas de redução de velocidade
e passadeiras sobrelevadas e já se encontra concluída.
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FREGUESIAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Município da Chamusca e de Mont-de-Marsan
estabelecem parcerias nas áreas da Cultura,
Educação e Desporto

A convite da Presidência do Município de Mont-de
-Marsan, em França, a Presidência do Município da
Chamusca esteve, em 2015, naquela vila francesa, fruto dessa visita oficial da presidência surgiram os primeiros contactos institucionais e a vontade conjunta
em desenvolver projetos de trabalho comum.
Em Abril de 2016, foi a vez da Chamusca acolher a
delegação francesa com uma comitiva de 30 pessoas,
constituída por vereadores e uma equipa de futebol
Stade Montois Football - U16 daquela cidade.
De 21 a 23 de Julho a Presidência da Câmara Municipal da Chamusca a convite da Presidente da Câmara de
Mont-de-Marsan marcou presença para as várias reuniões de trabalho para estabelecer futuras parcerias institucionais entre os dois Municípios nas seguintes áreas:
Desportiva, através do convite feito pelo Vereador
do Desporto de Mont-de-Marsan a integrar um está-

gio em França com uma equipa de Futebol em 2017,
foi explorada a possibilidade de participação de uma
equipa francesa de Basket no Campus Internacional
de Basket 2017;
A nível educativo, poderá dar-se inicio a um projeto de
ligações entre a língua portuguesa e francesa com contactos através de correspondência entre alunos dos 2.º
e 3.º ciclos de ensino.
Na Cultura, e no seguimento do festival de músicas do
mundo, a Chamusca foi convidada pela Vereadora da
Cultura a participar no próximo ano com fadistas chamusquenses.
No decurso da visita oficial a Presidência foi acompanhada numa visita às instalações da Mediateca de
Mont-de-Marsan pela Vereadora da Cultura e pelo Vice-Presidente de Mont-de-Marsan onde se procedeu a
uma troca de livros. A Presidência da Chamusca ofereceu livros de autores chamusquenses para preencher
o espólio da Mediateca de Mont-de-Marsan, ao passo
que foi oferecido à Biblioteca Ruy Gomes da Silva vários livros em Francês para completar o pequeno acervo de escrita estrangeira disponível na Biblioteca.
A Presidência da Chamusca foi recebida pela Presidente da Câmara de Mont-de-Marsan e fez questão de oferecer uma pequena lembrança com produtos típicos
do Ribatejo.
No decorrer das festividades locais, realizou-se uma
Corrida de Toiros à Portuguesa com o Grupo de Forcados Amadores da Chamusca, na qual a Presidência da
Chamusca foi convidada a marcar presença.

Município da Chamusca reforça apoios
às atividades associativas em 2016
O Município da Chamusca celebrou 30 protocolos de
Colaboração Administrativa e Financeira com Associações do concelho para o ano de 2016.
Para o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Queimado, “Efetivamente, face à conjuntura socioeconómica da
atualidade, é imperativo apoiar e estimular a cooperação
entre Município e as entidades, principalmente aquelas
que têm um papel social forte na nossa comunidade.”
Esta cooperação versa sobre as formas de apoio às entidades com vista à execução de obras ou à realização
de eventos com interesse para o Município e para os
munícipes.
Em 2015 foi atribuído um valor total de 59.600,00 €
no apoio às Associações, para o ano de 2016 o valor a
atribuir será de 60.500,00 € (Desportivas 27.100,00 €
e Culturais 33.400,00 €).
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tos no RACH – Regulamento Municipal de Apoio ao
Associativismo no concelho da Chamusca (disponível
no site do Município em www.cm-chamusca.pt) que
determina os respetivos procedimentos e critérios, no
âmbito do apoio a prestar (financeiro ou não financeiro) às entidades legalmente existentes ou outras que
prossigam fins de interesse público municipal que no
concelho contribuam para o desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida das populações.
É com base nestes vetores que o Município da Chamusca, cumprindo os desígnios a que se propôs, continua a lutar pelo desenvolvimento e bem-estar das
populações, tendo em 2015 apoiado as associações e
entidades públicas e privadas em 1.805.290,63 € em
subvenções públicas, que podem ser consultadas em
www.cm-chamusca.pt (documentos – gestão financeira- subvenções públicas).

FREGUESIAS E DESENVOLVIMENTO LOCAL

Novas áreas de Reabilitação Urbana
na Chamusca e Arripiado
A Assembleia Municipal de Chamusca aprovou a delimitação das áreas de reabilitação urbana- ARU 3 e ARU
4 na Chamusca e ARU do Arripiado, que vêm assim aumentar as áreas de reabilitação urbana existentes no
concelho ( ARU 1 e ARU 2 na Chamusca).
Pretende-se com este projeto:
· Melhorar as condições de habitabilidade, segurança e
estética do conjunto urbano;
· Criar fatores de atratividade sustentada que valorizem a zona de intervenção nos planos sociais, cultural e económico;
· Dinamizar e coordenar iniciativas e recursos públicos
e privados;
· Criar condições para a instalação de novas atividades,
contagiando positivamente as já existentes.
· Quem fizer obras de reabilitação poderá solicitar e
obter benefícios fiscais.

Isenção de IMI durante os
5 anos após a reabilitação;
Isenção de IMT na 1º transmissão (venda) após reabilitação;
No IVA a taxa de 6% em
empreitadas de reabilitação
(materiais e mão-de-obra);
Mais informação em http://
www.cm-chamusca.pt/documentos/reabilitacao-urbana

Apresentação da nova imagem de marca
e APP do Município assinalaram abertura
oficial da Semana da Ascensão 2016
Município assume-se como O Coração do Ribatejo
O Município da Chamusca apresentou no dia da abertura da Semana da Ascensão 16 a nova imagem de
marca do Município, Chamusca “O coração do Ribatejo”, uma identidade que segundo o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Queimado, “é assumida de uma
forma muito natural num concelho de características
e tradições muito próprias, que vão desde as ganadarias, toureiros, forcados, campinos, fado, Tejo, floresta,
entre muitas outras, uma panóplia que nos permite assumir esta identidade.”
Também durante a abertura oficial foi apresentada
a nova APP do Município, uma aplicação que aborda
todas as questões da promoção local, património, gastronomia, o que visitar, onde ficar, entre outras funcionalidades e que permitirá uma participação ativa dos
munícipes, nomeadamente dar a sua opinião, identificar ocorrências, entre outras questões, criando desta
forma uma politica de proximidade com as populações.
Quem tiver a aplicação no seu smartphone ou tablet
e também em desktops Windows 10, receberá notificações sobre a atividade municipal, nomeadamente a
agenda de eventos.
Para descarregar a aplicação basta aceder à plataforma Android (Google Play), Iphone (App Store) ou Windows Phone (Windows Store) conforme o dispositivo
móvel e pesquisar Município da Chamusca.
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NÓS POR CÁ

Apresentação da Carta Arqueológica

Luis
Conversas de Cá com

ueira

Carreg
Marchas Populares

Petisca

Inauguração da Biblioteca Itinerante
A Biblioteca do Ruy

Campeonato Nacional Jovem de Triatlo 2016
Arripiado
Dia Mundial da Poesia

Conferência Agendas locais
para a Gestão dos Recursos

1º Duatlo do Semideiro

Entrega de T-shirts Eco Escolas
Concerto de Reis
32º Grande Prémio de Atletismo
Feira de S. Pedro 2016

Lançamento do livro
Chuva de Histórias
íria Arripiado

Passeio de BTT MAIS Lez
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Ópera Dom Giovanni

Torneio Triangular de Futebol

Visita Comitiva de

Mont-de-Marsan

Exposição Ponte da Chamusca
110 anos da 1ª Pedra

Campanha de Recolha de Pilhas
e Baterias a favor do IPO

Içar da Bandeira 25 de abril

Corrida de Toiros à Portuguesa

Feira Nacional de Agricultura

Entrega de Prémios União Desportiva

1ª Poule de Equitação

de Trabalho

ioso e Cultural do

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

IV Cruzeiro Relig

Tejo

1º Encontro Ibérico de Gaiteiros no Ribatejo
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25 Janeiro de 2016| Cultura & Lazer
“Exposição de ilustrações na Chamusca”

NÓS POR AÍ

7abril de 2016 | Notícias
“Município da Chamusca apresenta espetáculos “Tons de
Abril””

24 Março de 2016| Economia
“Fachada da Câmara da Chamusca muda de
cor”

7abril de 2016 | Notícias

cias
icípio da
2016 | Noti
PaLó” Mun
17 março de
“Município
“Saraus com da Chamusca
kas…”
táculo dos
muitas Vod
“No 9º espe
O Mundo dá
apresenta “Abril””
Chamusca

apresenta espetáculos “Tons de

11 abril de 2016| Cultura & Lazer
“Amor Electro, José Cid e António Zambujo
na Semana da Ascensão”

19m maio de 2016| Sociedade
“Manuais escolares gratuitos para alunos do
concelho da Chamusca”
21 de Janeiro de 2016 | Notícias
“Município da Chamusca apresentou Metodologia de
Trabalho da Carta Arqueológica do Concelho”

11 abril de 2016| Cultura & Lazer
“Amor Electro, José Cid e António Zambujo
na Semana da Ascensão”

21 de Janeiro de 2016 | Notícias
“Município da Chamusca apresenta exposição de ilustrações
“De umas nascem outras”

19 maio 2016 | Notícias
“Município da Chamusca apresenta exposição fotográfica da
Ponte da Chamusca”

r
ura & Laze
ro 2016| Cult
or sobre
18 de Feverei
essa com hum
– Paló regr
“Chamusca
rosas”
relações amo

5 maio 201
6 | Notícias
“Município
da Chamusca
inaugurou
Biblioteca do
Biblioteca Itin
Ruy””
erante “

A

18 de Fevereiro | Notícias
“Município da Chamusca apresenta exposição “Chuva de
histórias””

tícias
de 2016| No
da Chamusca
04 Fevereiro
no Concelho
al diversificada
ais”
“Oferta Cultur
s e artistas loc
ore
aut
a
ue par
com destaq

6 abril 2016| Notícias
“Municipio da Chamusca recebe Passeio BTT
Interconcelhio integrado no Mais Lezíria 2016”

6 abril 2016| Notícias
“Municipio da Chamusca recebe Passeio BTT
3 Fevereiro de 2016| Notícias
“Município da Chamusca
lança desafio de integrado no Mais Lezíria 2016”
Interconcelhio
criatividade e expressão escrita”

9 Março de 201
6 | Notícias
“Edifício Paços
do Concelho recu
pera as cores
originais”

13 abril 2016 | Desporto
“Praticantes elogiaram centro de BTT do Arripiado”

13 abril 2016 | Des
“Praticantes elogi

06 maio 2016 | Cultura
“Touros atravessaram a Chamusca em 4 minutos de pura
adrenalina”

a
2016 |Cultur
s”
17 de maio
faz 110 ano
Chamusca
“Ponte da

10 de março de 2016 | Breves
“Chamusca assinala o dia dos direitos do consumidor”

| 29 abril 2016

data 28 Janeiro 2016 | Notícias Breves
“Saraus com Paló ironizam as manias e costumes”
| 29 abril 2016
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2 de Fevereiro
de 2016 | Cult
ura
“Biblioteca da
Chamusca lanç
a desafio aos apai
xonados”

17 Março de 2016| Região
“Edifício dos Paços do Concelho recupera as cores
originais”

21 abril de 2016
Cartaz Semana da Ascensão 2016

NÓS POR AÍ

02 maio de 2016 |
Sociedade
“Chamusca foi palc
o da Taça de Port
ugal de

21 abril de 2016
Cartaz Semana da Ascensão 2016

paraquedismo”

02 maio de 2016 | Sociedade
“Chamusca foi palco da Taça de Portugal de paraquedismo”
19 maio 2016
“Os toiros saíram

às ruas”

19 maio
2016| cul
tura & esp
“Chamusc
etáculos
a- Parage
m da ponte
”

14 Janeiro de 2016 | Cultura & Espetáculos
“Teatro de Revista “Pró Diabo Kus Carregue””

25 Fevereiro 2016 | Cultura & Espetáculos
“Guitarrista Luís Petisca à conversa na Chamusca”

9 de Abril de 2016| Notícia
“Jogos do Costume e da tradição na
Chamusca”

1 maio 201

28 de abril 2016

ra
oo
| Cultu
rque nã
ço 2016
logo po
28 mar
ao psicó
o vou
r…”
“Só nã
iza
at
traum
quero

6

9 de Abril de 2016| Notícia
“Jogos do Costume e da tradição na
Chamusca”

28 de abril 2016

1 maio 2016

16 de Janeiro de 2016| Notícia
“”De umas coisas nascem outras” em
exposição na Chamusca”

11 m
arço
de
“Cha
musca 2016| Cu
ltura
. “O M
undo
dá m
uitas

vodk

as””

Abril 2016 | Roteiro
“Ascensão é na Chamusca da tradição rumo ao futuro”

Abril 2016 | Roteiro
“Ascensão é na Chamusca da tradição rumo ao futuro”

18 março 2016| sociedade
“Dia Mundial dos Direitos do Consumidor”
16 de Janeiro
de 2016 | Notíc
ias
“Município
da Chamusca
apresenta Agen
Bimestral”
da Cultu

ral

7 Março 2016 | Notícias
“A sensibilidade de Carolina e a garra de Filipa Cardoso
marcam abertura da terceira edição do Fado Chic na
Chamusca

| sociedade
“Fado
26 Fevereiro 2016
nta 3º Festival
Chamusca aprese
“Município da
Chic””

20 de maio 2016 | Cultura

”

8 março
de 2016|
AGENDA
“Municíp
io aprese
nta com
“Absoluta
édia
mente Fab
ulosos””
17 de Janeiro de 2016| Agenda
“CHAMUSCA – Município apresenta exposição de
ilustrações “De umas coisas nascem outras””

17 de Janeiro de 2016| Agenda

s| Cultura
teiro| Arte
ão”
2016 |Ro
18 Março
nas Ascens
e Zambujo
“José Cid

exposição de
“CHAMUSCA – Município apresenta
outras””
ilustrações “De umas coisas nascem

19 Fevereiro de 2016| Cultura & Música
“Chamusca prepara-se para o “Fado Chic” “
19 Fevereiro de 2016| Cultura & Música
“Chamusca prepara-se para o “Fado Chic” “

18 Março 2016 |Roteiro| Artes| Cultura
“José Cid e Zambujo nas Ascensão”

20 de maio 2016 | Cultura
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JUNTO À PRAÇA DE TOIROS

Organização:

