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Editorial

Caros Munícipes:

O Presidente da Câmara

João Salgueiro

Na última edição desta publicação, escrevi e passo a citar que era “em tempos difíceis como
este que, enfrentando desafios globais, devemos ter a consciência das suas consequências locais,
procurando soluções que nos ajudem a ultrapassar obstáculos tendo sempre como objectivo uma
melhoria da qualidade de vida dos Munícipes.” Seguindo esta linha de pensamento e trabalhando na
sua prossecução, volvidos cerca de quatro meses, mantendo-se o cenário, podemos afirmar que os
resultados alcançados são a compensação do esforço despendido.

O novo Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN) que, para os menos familiarizados
com estas siglas, se concretiza na possibilidade de usufruirmos de apoios provenientes de fundos
comunitários entrou, finalmente, em vigor. Neste âmbito e como consequência, direccionámos todas as
nossas atenções para os vários programas disponíveis e hoje temos já garantidos apoios que nos
permitem avançar com um grande pacote de obras de extrema relevância, direi mesmo, estruturantes
para o Concelho.

Entre várias outras, será justo destacar o Saneamento de Mira de Aire , o Abastecimento de
Água a Penedos Belos, a Casa Velório de Porto de Mós e a Extensão de Saúde do Juncal, já com
propostas abertas, o Parque Verde da Vila, a 3ª fase da Zona Industrial de Porto de Mós, a Ecopista
(antiga linha de caminho de ferro das minas da Bezerra), o Abastecimento de Água ao Alqueidão da
Serra, a partir do sistema de Mira de Aire-Epal, em fase de concurso e, em conclusão, os projectos do
Pólo Escolar de Cruz da Légua , da Central Termoeléctrica e o Saneamento de S. Jorge-Calvaria.

Em fase de conclusão, a Casa da Cultura de Mira de Aire, o Pavilhão Polidesportivo do Juncal,
o Espaço Jovem, em Porto de Mós, o Pólo da CERCILEI, o Relvado Sintético, as Escolas de S. Bento,
Serro Ventoso e Cumeira de Cima, concluídas que estão as pavimentações nas estradas Alcaria-
Barrenta, Marinha da Mendiga - S. Bento e Andam - Montes.

Neste contexto, é justo salientar a participação activa e o empenho dos funcionários do
Município que, com grande motivação e possuidores de um grande espírito de equipa, nos têm
permitido assumir compromissos, creedibilizando as nossas propostas, numa óptica de
desenvolvimento sustentável do Concelho. Só mantendo elevados níveis de motivação se consegue o
objectivo da satisfação do Munícipes, assumindo elevados padrões de cidadania, fornecendo serviços
ou criando infra-estruturas focalizadas no desenvolvimento e esperançados no reforço dos valores da
solidariedade.

Ao aproximar-se mais um momento alto de convívio e de interacção das colectividades do
Concelho, com a sociedade civil em geral, um convite:

Associem-se a nós nas festas de S. Pedro.
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equipamentos

EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO JUNCAL

Assinatura de protocolo com a ARS.

Destinada a servir uma população de 3.678 utentes, alguns dos
quais residentes no concelho limítrofe, a obra de ampliação e
requalificação da Extensão de Saúde do Juncal significa um
investimento na ordem dos 350 mil euros. Respeitando a
política de optimização dos serviços e de reforço da rede de
equipamentos e infra-estruturas básicas, seguida por este
Município, a Câmara Municipal é o promotor desta obra que
será objecto de apoios provenientes da ARS (Administração
Regional de Saúde) e do QREN (Quadro de Referência
Estratégico Nacional). Com a execução deste projecto serão
criados 4 Gabinetes Médicos, 1 gabinete de Saúde Materna e
Saúde Infantil, 2 gabinetes de Enfermagem (Vacinação e Sala
de Tratamentos), Secretaria, Vestiários, Salas de Espera,
Arrumos, Central Informática, Cafetaria para o pessoal, Lixos
Contaminados e uma sala de reserva.

Esta obra encontra-se já em fase de adjudicação.
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PÓLO EDUCATIVO DA CRUZ DA LÉGUA – PEDREIRAS

Planta piso térreo Planta piso 1

Visando a concentração da população do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, a Câmara Municipal tem

intenção de avançar com a remodelação do edifício escolar do lugar da Cruz da Légua, criando 2 salas de aula para

o Pré-Escolar e 4 para o ensino Básico, biblioteca, sala de refeições e demais espaços complementares.
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA A
COVAS ALTAS, COVÃO DE OLES E CASAIS DOS VALES – ALQUEIDÃO DA SERRA

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO LIVRAMENTO

Tendo sido iniciada em Fevereiro deste ano, esta obra desenvolve-se em duas frentes: a 1.ª
frente (Alcaria – Reservatório do Livramento) a decorrer no caminho agrícola existente e a 2.ª
frente envolvendo o troço do reservatório do Livramento – Pragais.
O objectivo principal desta intervenção passa por garantir o reforço do abastecimento de água
nesta zona, de modo a colmatar as faltas verificadas, sobretudo, no período de Verão.
O valor total desta intervenção é de 135.269.97 euros, prevendo-se a sua conclusão para o
final do próximo mês de Outubro.

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A CASTELA – JUNCAL

Final do mês de Julho é a data apontada para disponibilizar à população da zona alta do Juncal,
o abastecimento de água em quantidade e qualidade suficientes de forma a dar resposta às
necessidades diárias de consumo. Esta obra significa um investimento de 47.735,10 euros.

No seguimento do investimento que tem vindo a ser feito no que diz respeito ao abastecimento de água à freguesia do Alqueidão da
Serra, prevê-se, até final do ano, a construção de três depósitos em Covas Altas, Chão da Nogueira e Casais dos Vales efectuando-se,
assim, a ligação ao sistema de Mira de Aire. O projecto desta obra foi já aprovado, estando a decorrer o processo de concurso.
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Ligação Alcaria / Barrenta

Importante via de comunicação, entre a sede da
freguesia de Alcaria e Barrenta, com ramificações à
zona de Fátima. Este melhoramento facilitará a
circulação de pessoas e bens para vários destinos,
significando o melhoramento de uma das vias de
acesso à zona do Parque Natural, destino
marcadamente turístico.

Ligação Marinha da Mendiga / Cabeça das Pombas

Trata-se de uma via de importância social relevante,
dado que permite grande economia nas deslocações
entre estas localidades com uma grande relação em
desenvolvimento no domínio do apoio social às
populações. Para além disso, melhora-se, assim,
significativamente, as condições de escoamento dos
produtos produzidos nesta zona serrana.

Ligação Andam, Juncal / Montes.

Estrada florestal de grande relevância no domínio da
mobilidade de pessoas e produtos agrícolas e florestais
que são o suporte de grande parte das economias
locais.

PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JUN09

infra-estruturas

PROGRAMA AGRIS – BENEFICIAÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE
POVOAÇÕES

No sentido de garantir a promoção e o desenvolvimento de várias zonas do Concelho, o Executivo Municipal
recorreu aos fundos ainda disponíveis na medida “AGRIS”, inscrita no III QCA. Garantidos os apoios parciais,
foi possível requalificar e asfaltar as ligações Alcaria / Barrenta, Marinha da Mendiga / Cabeças das Pombas, e
Andam, Juncal / Montes.
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Breves dados sobre as contas, apreciadas e aprovadas, sem votos contra, na Assembleia Municipal,
realizada em 24 de Abril de 2009

Síntese do Exercício de 2008

Terceiro exercício económico de um mandato de quatro anos

Alguns Indicadores de Desempenho

Despesa de Investimento

O actual Executivo iniciou funções em 02.11.2005 e fê-lo com o objectivo de cumprir o seu programa de acção, no
decorrer dos quatro anos do mandato para que foi eleito.

O terceiro exercício (2008) ficou marcado pela definição de um plano estratégico de investimentos que há-de dar
um contributo decisivo para a melhoria das condições de vida dos residentes neste Concelho, num futuro a médio longo
prazo.

No âmbito da despesa corrente prevista para o exercício de 2008, o Executivo deu continuidade ao cumprimento
das suas linhas programáticas em curso e ao Plano de Actividades aprovado, dentro das limitações impostas pelo
orçamento financeiro.

O Executivo, não obstante as suas preocupações na contenção da despesa corrente global, não deixou de dar a
resposta adequada às responsabilidades que o Município tem na prestação de vários serviços às populações, tendo
mesmo aumentado o esforço financeiro em algumas áreas como foi o caso da educação escolar e do apoio social a
famílias e a pessoas carenciadas.

No que se refere à realização concreta da despesa de capital e da sua programação futura, o ano económico de
2008 pode considerar-se decisivo na medida em que foi aprovado um plano de obras infra-estruturantes, o qual,
indiscutivelmente, será fundamental para melhorar algumas estatísticas e aumentar a qualidade de vida da população
residente. Este plano de investimentos, plurianual e diversificado, foi apresentado e contratualizado com a Entidade
que gere o Quadro de Referência Estratégica Nacional – QREN, objectivando a obtenção de apoio estatal, sem o qual a
sua concretização se mostraria inviável.

Várias obras de investimento promovidas pelas Juntas de Freguesia e por outras Entidades sem fins lucrativos
foram, igualmente, muito apoiadas pela Câmara Municipal no decurso do ano económico de 2008.

O investimento voltou a subir em 2008, tendo aumentado em 36,4% face a 2007. Se considerarmos o investimento
realizado no último ano do mandato anterior, esse aumento percentual sobe para 57,46%, tendo incidido em todas as
áreas que decisivamente concorrem para o desenvolvimento harmonioso, equilibrado e integrado que se pretende para
o Concelho. Indicam-se apenas algumas das obras e acções mais significativas:

Na indústria, foi concluída a construção da 2ª Fase do Parque Industrial de Porto de Mós e o projecto relativo à 3ª
Fase neste Parque. Desenvolveram-se processos e contactos com vista à instalação de empresas nas Áreas de
Localização Empresariais em Porto de Mós, Mira de Aire e no Juncal.

Na área da Cultura, foi iniciada a construção da Casa da Cultura de Mira e na área do Desporto teve avanço muito
significativo o Pavilhão Desportivo, no Juncal.

Na Educação deu-se início à construção dos pólos escolares de São Bento e de Serro Ventoso e foi concedido
apoio financeiro muito significativo à construção da Cresce e Jardim-de-Infância, nas Pedreiras.

Na área do Apoio Social, destaca-se o esforço investido na fixação de um centro da CERCILEI que, finalmente, foi
conseguido para Porto de Mós.

Na requalificação urbana destacam-se as obras na Praça Arménio Marques e na Praça da República, em Porto de
Mós. Construíram-se muitas outras obras neste âmbito, como passeios e alcatroamentos, que se consideram de grande
importância para a mobilidade e segurança da população.

O saneamento, o reforço e a ampliação da rede de águas foram, também, áreas muito contempladas, com verbas
significativas, no âmbito do orçamento de 2008.

As comunicações e as acessibilidades não foram esquecidas. Entre as várias obras destaca-se o alcatroamento da
estrada que liga as povoações de Portela do Vale de Espinho, Arrimal e Casais do Chão.
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Alguns dados do Balanço e da Demonstração
de Resultados

O Balanço demonstra a situação financeira e
patrimonial do Município, no final do exercício de
2008, comparando-a com a dos dois anos anteriores.

Un.: Euros

Balanço 2006 2007 2008

Activo 32.873.412,89 34.634.828,10 38.993.700,61

Activo Fixo 30.900.580,74 32.215.411,34 36.656.976,23

Imobilizado 30.900.580,74 32.215.411,34 36.656.976,23

Activo Circulante 1.939.070,96 2.387.910,86 2.307.308,18

Existências 1.496.679,64 1.781.633,50 1.789.174,47

Dívidas de Terceiros 51.078,94 50.872,57 63.862,24

Disponibilidades 391.312,38 555.404,79 454.271,47

Acréscimos e Diferimentos 33.761,19 31.505,90 29.416,20

Fundos Próprios 23.598.554,91 25.401.994,98 27.138.420,13

Património 17.236.551,70 17.236.551,70 17.241.938,72

Reservas 57.853,02 157.399,82 247.571,82

Resultados Transitados 4.313.214,24 6.204.603,39 7.917.871,46

Resultados Líquidos 1.990.935,95 1.803.440,07 1.731.038,13

Evolução da Despesa Corrente

O quadro seguinte mostra a evolução da despesa
corrente no quadriénio de 2005 / 2008. Este tipo de
despesa registou uma redução de 608.865 € (-5,93%)
face a 2007.
Pode ainda verificar-se que a despesa corrente se
manteve num valor inferior ao registado em 31.12.2005,
não obstante terem decorrido 3 anos.

Montante de Investimento Executado

Apoio Social

Evolução dos Encargos com o Apoio Social

Os serviços de natureza social prestados pelo Município
são cada vez mais relevantes e têm tido, progressi-
vamente, um peso cada vez maior no conjunto das
despesas correntes.
Todavia, nem todos os apoios prestados pelo Executivo
a carenciados residentes no concelho têm expressão
contabilística específica e, portanto, não fazem parte
dos números apresentados nesta rubrica. Ainda assim,
a verba dispendida pelo Município para fins sociais teve
uma evolução crescente muito significativa no triénio
que terminou em 2008, como é possível concluir pela
observação do gráfico seguinte.
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Despesa Corrente - Capítulos Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008

01 - Pessoal 3.905.584 € 3.863.324 € 3.823.194 € 3.811.518 €
02 - Aquisição Bens
/Serviços 4.556.156 € 4.622.608 € 5.325.615 € 4.798.238 €
03 - Juros e Outros 52.799 € 59.442 € 89.726 € 127.210 €
04 - Transf. Correntes 1.318.844 € 923.590 € 828.067 € 816.019 €
05 - Subsídios

06 - Outras Desp. Correntes 170.050 € 152.248 € 195.979 € 100.732 €

Totais 10.003.433 € 9.621.212 € 10.262.581 € 9.653.716 €
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APOIOS
I – MODALIDADES DE DESPORTO COLECTIVO

GRUPO RECREATIVO E DESPORTIVO DE SERRO VENTOSO

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE EQUIPAS MONTANTE

Escolas 1 1.250,00€Futebol de 7
Infantis 1 1.500,00€

TOTAL 2.750,00€

II – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AOS CLUBES E
ASSOCIAÇÕES COM MODALIDADES DE DESPORTO
INDIVIDUAL

CLUBE DE KARATE DE PORTO DE MÓS

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE ATLETAS MONTANTE

Menos de 14 anos 14
KARATE Mais de 14 anos 4 4.800,00€

TOTAL 4.800,00€

CLUBE PROVA VALOR
Clube Desportivo de S. Bento Apoio à Construção da 2.ª Fase do

Polidesportivo
10.000,00€

Clube Desportivo das
Pedreiras

Obras no Polidesportivo 15.000,00€

TOTAL 25.000,00€

TOTAL GERAL 144.400,00 €

IV – APOIO FINANCEIRO PARA OBRAS EM
INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS – INVESTIMENTO

V – APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURAS
PARA TRANSPORTE DE ATLETAS

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PORTOMOSENSE 12.500,00€

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DO ALQUEIDÃO DA SERRA

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE EQUIPAS MONTANTE

Escolinhas 1 1.250,00€Futebol de 7
Infantis 1 1.500,00€

TOTAL 2.750,00€

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA DA MENDIGA

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE EQUIPAS MONTANTE

Escolas 1 1.250,00€
Infantis 1 1.500,00€Futsal
Juvenis 1 2.000,00€

TOTAL 4.750,00€

CLUBE DESPORTIVO RIBEIRENSE

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE EQUIPAS MONTANTE

Iniciados 1 1.500,00€Futsal
Juvenis 1 2.000,00€

TOTAL 3.500,00€

UNIÃO RECREATIVA MIRENSE

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE EQUIPAS MONTANTE

Escolinhas 1 1.250,00€Futebol de 7
Escolas 1 1.250,00€
Iniciados 1 2.000,00€Futebol de 11
Juvenis 1 2.000,00€

TOTAL 6.500,00€

MIRENSE ANDEBOL CLUBE

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE EQUIPAS MONTANTE

Bambis 2 2.500,00€
Minis 1 1.250,00€
Infantis 2 3.000,00€
Iniciados 1 2.000,00€

Andebol

Juvenis 2 4.000,00€
TOTAL 12.750,00€

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO D.FUAS

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE EQUIPAS MONTANTE

Futsal Juniores 1 2.000,00€
TOTAL 2.000,00€

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PORTOMOSENSE

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE EQUIPAS MONTANTE

Escolinhas 1 1.250,00€
Escolas 2 2.500,00€
Infantis 2 4.500,00€
Iniciados 1 2.000,00€
Juvenis 1 2.000,00€

Futebol 7 e 11

Juniores 1 2.000,00€
Escolas 1 1.250,00€
Infantis 1 1.500,00€
Iniciados 1 2.000,00€
Juvenis 1 2.000,00€

Futsal Masculino

Juniores 1 2.000,00€
Futsal Feminino Juniores 1 2.000,00€

Bambis 1 1.250,00€
Minis 1 1.250,00€Andebol
Infantis 1 1.500,00€

TOTAL 31.000,00 €
Juvenis 1 2.000,00€

EKMA – MIRA DE AIRE

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE ATLETAS MONTANTE

Menos de 14 anos 79KARATE
Mais de 14 anos 12 4.800,00€

TOTAL 4.800,00€

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PORTOMOSENSE

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE ATLETAS MONTANTE

Menos de 14 anos 10NATAÇÃO
MASC./FEM. Mais de 14 anos 9 4.800,00€

TOTAL 4.800,00€

GRUPO DESPORTIVO DAS PEDREIRAS

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE ATLETAS MONTANTE

Benjamins 5
Infantis 7
Iniciados 10
Juvenis 5

ATLETISMO

Juniores 2

4.800,00€

Menos de 14 anos 12KARATE
Mais de 14 anos 2

4.200,00€

TOTAL 9.000,00€

JUDO CLUBE DO JUNCAL

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE ATLETAS MONTANTE

Benjamins 12
Infantis 5
Iniciados 2

JUDO MASC/FEM.

Juvenis 2
4.800,00€

TOTAL 4.800,00€

CASA DO POVO DO ALQUEIDÃO DA SERRA

MODALIDADE ESCALÃO N.º DE ATLETAS MONTANTE

Menos de 14 anos 8
JUDO MASC/FEM. Mais de 14 anos 2

3.900,00€

TOTAL 3.900,00€

III – APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DO ART.º 10.º
CLUBE PROVA VALOR

Clube Desportivo
Ribeirense

Prova de Atletismo 800,00€

Associação Recreativa
Cultural da Mendiga

21.º Grande Prémio de Atletismo 3.500,00€

Grupo Desportivo das
Pedreiras

2 Provas de Atletismo- Grande
Prémio de St.º António/Grande
Prémio das Pedreiras

1.600,00€

Centro Cultural e
Recreativo do Arrimal

Prova de Atletismo 800,00€

Clube de BTT do Juncal Prova de Atletismo 500,00€
Clube Desportivo
Ribeirense

Prova de Atletismo – Contra-Relógio
e Passeio Pedestre

800,00 €

TOTAL 8.800,00€

Centro Cultural e Recreativo
do Alqueidão da Serra

Prova de BTT 800,00 €
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O Leopardo Fêmea, (L., 1758), do Algar da Manga
Larga - Planalto de Santo António – Porto de Mós

O Algar da Manga Larga situado na sub-unidade do Maciço Calcário
Estremenho – Planalto de Santo António foi descoberto pela
Sociedade Portuguesa de Espeleologia, no ano de 1975 do século
passado, tendo sido alvo de sucessivos trabalhos de exploração e
desobstrução.
O material palentológico e osteológico agora estudado, já tinha sido
citado por Thomas (1985) que o atribuiu a um cão devido à pouca
visibilidade deste espólio, em virtude da posição original em que se
encontrava.
Por outro lado, em Janeiro de 2003, uma equipa de espeleólogos da
A.E.S.D.A. realizou, na cavidade, um levantamento fotográfico
sumário que incluiu algumas imagens que permitiram atribuir estas
peças osteológicas a um grande felídeo. Este facto levou à
organização de uma nova descida ao local, , o que permitiu
confirmar, do ponto de vista biométrico, a sua determinação
específica: um leopardo. A importância e a raridade destes
testemunhos ósseos justificou que se tenha procedido de imediato
à sua recolha, quer por motivos estritamente científicos, quer para
garantir a sua eficaz protecção.
Assim, no dia 21 de Maio de 2009, pelas 17 horas, foi apresentado
o Leopardo, à sociedade civil no Museu
Geológico de Lisboa, pelo Professor Doutor João Luís Cardoso e
pelo Dr. F. T. Regala, estando, também, presente, em representação
do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, o
Mestre António José de Menezes Teixeira. De realçar que, e a
pedido do Representante da C. M. P. M., o Crânio do Leopardo e
todo o espólio a ele associado estará patente, na Vila de Porto de
Mós, numa exposição/palestra temporária na 3ª semana de
Setembro de 2009, por cortesia do Doutor Miguel Magalhães
Ramalho – Director do Museu Geológico de Lisboa e pelo Senhor
Professor Doutor João Luís Cardoso.
Estes restos de fêmea de já conhecidos desde
1985, mas só agora estudados, pertencem a um único indivíduo
encontrado no Algar da Manga Larga. Exibem características
morfométricas muito particulares, explicadas, em parte, pela
tendência polimorfa da espécie, aliás evidenciada pela quantidade
de subespécies estudadas. As reduzidas dimensões deste exemplar
indicam-nos que se trata de uma fêmea. No crânio, o aspecto
morfológico mais marcante encontra-se evidenciado pela relação
entre o comprimento condilobasal e a largura máxima ao nível da
região anterior. Trata-se, assim, de um exemplar largo, robusto e
com focinho bastante curto, cuja presença em território português
não foi até à data constatada. Deste modo, e atendendo ao facto
de se tratar de um animal caído na cavidade há largos milhares de
anos, são de considerar, na interpretação do local onde foi
encontrado, os efeitos resultantes da sismicidade regional, das
modificações no regime hídrico e da deposição da calcite.

Panthera pardus

in situ

Panthera pardus,

Panthera pardus,

Na realidade, galerias que antes se encontravam abertas, podem ter
sido, entretanto, estreitadas ou mesmo bloqueadas, na sequência
da formação de mantos estalagmíticos. A ausência da maior parte
do esqueleto, a distribuição espacial dos vestígios e o próprio local

FÓSSIL DE LEOPARDO DESCOBERTO EM PORTO DE MÓS

Exemplar encontrado exposto no Museu
Geológico, em Lisboa.

Processo de retirada/embalagem do crânio.

Crânio in situ.

Diferentes perspectivas do crânio.
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em que se encontravam, indiciam a intervenção
de factores pós-deposicionais, pelo que se
admite que, o conjunto osteológico agora
estudado, tenha provindo de um espaço
subterrâneo superior, na sequência de um
abatimento. Apesar das buscas realizadas, não
foi ainda possível descobrir o local
concreto em que se terá dado a deposição
primária.

in situ

Por último, resta-nos referir que o exemplar
agora descrito terá uma cronologia entre os
20.000 a 35.000 anos – glaciação de Wurm;
numa faixa temporal de 700.000 anos que
abarca todo o Plistocenico Médio e Superior, o
que em termos antropológicos/cultura material
nos coloca entre o Paleolítico Inferior, Médio e
Superior e não 2 milhões de anos como foi
noticiado por toda a imprensa nacional e
regional, por motivos que desconhecemos; mas
que não retira a extrema importância da
descoberta em termos da sua raridade científica.
Um agradecimento especial ao Museu Geológico
de Lisboa e à A.E.S.D.A. pelas informações
disponibilizadas.

Dr. Mestre António José de Menezes Teixeira

Medidas biométricas da dentição de várias espécies de leopardo:
comparação com a encontrada em Porto de Mós - tomar como referência
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Município de Porto de Mós

N.º Serviço N.º Serviço

244499600 Operadora Geral 244499630 Operadora do Edificio dos Gorjões
244499601 Fax Geral 244499631 Fax do Edificio dos Gorjões
244499603 Centro de Atendimento 244499634 Gabinete de Inserção Profissional
244499604 Gabinete SIG + Gabinete Tecnico Florestal + Topografia 244499635 Gabinete de Projectos e Candidaturas
244499607 Divisão de Licenciamento Urbano 244499636 Rede Social + CPCJ
244499608 Secção de Obras Particulares 244499637 Serviço Social
244499609 Secção de Águas 244499638 Gabinete de Apoio ao Consumidor
244499610 Tesouraria 244499639 Gabinete da Cultura
244499611 Secção de Aprovisionamento
244499612 Divisão de Economia e Finanças 244499642 Gabinete de Aprovisionamento Armazém
244499613 Secção de Pessoal 244499643 Fax Armazém
244499615 Gabinete de Apoio à Presidência 244499644 Armazém
244499616 Secção de Contabilidade
244499617 Secção de Expediente 244499652 Biblioteca
244499623 Gabinete de Concursos
244499624 Notariado 244499658 Piscinas

244499656 Gabinete de Desporto 244499651 Museu
244499657 Fax do Desporto

244499654 Mercado
244499655 Espaço Jovem

GorjõesPaços

Oficinas

Mercado

Biblioteca

Piscinas Municipais

Museu

Espaço Jovem

Pavilhão GimnoDesportivo

Informam-se os Munícipes que devido a reestruturação do Sistema de Telecomunicações do Município de Porto de Mós,
a partir de 14 de Setembro de 2009, os números de telefone dos serviços do Município passarão a ser os seguintes:
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V CICLO DE ENCONTROS E SABERES

A discussão de temáticas actuais e pertinentes encontrou,
mais uma vez, lugar na concretização do

, uma iniciativa, já reconhecida, da
responsabilidade da Comissão de Protecção de Crianças e
Jovens de Porto de Mós, em parceria com o projecto

e a Rede Social. O Voluntariado foi a
temática sobre a qual se desenvolveu o encontro do dia
24 de Abril, na Ecoteca, com a presença do Professor
Acácio Catarino, Ex-Presidente do Conselho Nacional para
a Promoção do Voluntariado.
No decorrer desta sessão, houve, ainda, oportunidade
para fazer a apresentação de dois projectos que se
pretendem promover a nível concelhio, nomeadamente a
criação do e a criação do

.

V Ciclo de
Encontros e Saberes

“Espaço social” Banco de
Voluntariado de Porto de Mós

Porto de miMOS

Conferência , dinamizada pelo Prof. Acácio Catarino.“Voluntariado em Acção”

ESPAÇO SOCIAL – O que é?

Objectivo Geral

Objectivos Específicos

Banco de Voluntariado.

BANCO DE VOLUNTARIADO – O que é?
ponto de encontro e partilha

Exemplos de actividades:

Pretende-se que seja uma resposta social solidária, prevista no Plano de Acção de 2009 do Conselho Local de Acção Social
de Porto de Mós, criado no âmbito do Programa da Rede Social.

Contribuir para a atenuação da pobreza e da exclusão social, promovendo a cooperação entre as entidades e a criação de
uma rede de solidariedade entre os actores locais.

• Dar resposta às necessidades das famílias carenciadas ao nível dos bens de primeira necessidade e outros;
Promover a integração social do indivíduo, família e comunidade;

• Valorizar e promover a participação da sociedade civil, de uma forma geral, através de um

Pretende-se que seja um entre os VOLUNTÁRIOS, que oferecem a sua disponibilidade e
conhecimentos para prestarem um conjunto de acções inerentes à condição da cidadania activa e solidariedade, e as
ORGANIZAÇÕES promotoras que disponibilizam oportunidades de enquadramento em actividades e áreas de interesse
social e comunitário.

Recolha de alimentos em supermercados; Colaboração em iniciativas sociais no Concelho;
Ajuda em situações de carência; Visitas a pessoas doentes/acamadas; Apoio a famílias carenciadas na organização da
casa; Distribuição de roupas, alimentos e géneros; Apoio ao estudo a crianças com necessidades; Apoio em actividades
lúdicas, passeios e férias; Pequenos trabalhos de bricolage, pinturas, obras…; Apoio em arrumações e limpezas em
Instituições Sociais; Organização do espaço, preparação de roupas e produtos do espaço social para entrega a pessoas
carenciadas; Atendimento/ acolhimento de pessoas; Combate à solidão: conversas com idosos e doentes; Visitas a Lares
de Idosos: ler jornal, conversar, estar disponível; Apoio na preparação de actividades sociais e culturais dinamizadas no
Concelho; Elaboração de trabalhos em computador: Word, Excel;Apoio a actividades com jovens;

•

Apenas necessita de preencher e entregar as fichas de candidatura a voluntário que se
encontram disponíveis nos seguintes locais:
• Na recepção da Câmara Municipal de Porto de Mós, Edifício dos Gorjões;
• Nas Juntas de Freguesia do concelho;
• Nas Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho;
• Na Biblioteca Municipal de Porto de Mós;

O QUE É NECESSÁRIO FAZER PARA PODER INTEGRAR O BANCO DE VOLUNTARIADO?

10
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A assenta no trabalho de parceria alargada, efectiva e dinâmica e visa o planeamento
estratégico da intervenção social local que articula a actuação dos diferentes agentes locais para o
desenvolvimento social. As medidas necessárias à prossecução dos objectivos e acções de intervenção
são assumidas localmente pelos conselhos locais de acção social, adiante designados por CLAS e pelas
comissões sociais de freguesia ou inter-freguesias, adiante designadas de CSF ou CSIF.

O CLAS de Porto de Mós, ao abrigo da Secção II do Decreto-Lei nº 115/2006 de 14 de Junho, aprovou
a constituição de três , no Concelho de Porto de Mós, para as
quais foram convidadas diversas entidades com intervenção local. Até à data, manifestaram interesse
em aderir (através da ficha de adesão preenchida e entregue) as seguintes entidades:

- constituída no dia 1 de Abril de 2009,
sendo composta pelas Juntas de Freguesia correspondentes, o Centro Distrital de Leiria, a Associação de Apoio Infantil das
Pedreiras; a Associação Cultural de Pedreiras; a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Juncal; a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Porto de Mós; o Centro Paroquial de Assistência do Juncal; a Conferência de São
Vicente de Paulo; o Judo Clube do Juncal e o Solar do Povo do Juncal.

- constituída no dia 20 de Abril de 2009, integrando-a as Juntas
de Freguesia correspondentes, o Centro Distrital de Leiria, a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva da Mendiga; O Centro
Cultural, Recreativo e Desportivo de Arrimal; o Grupo Recreativo e Desportivo de Serro Ventoso; a Sociedade Recreativa da
Cabeça Veada e a Vertigem – Associação para a Promoção do Património.

- constituída no dia 18 de Maio de 2009 à qual aderiram as
Juntas de Freguesia respectivas, o Centro Distrital de Leiria e a União Recreativa Mirense.

Compete às Comissões Sociais Inter-Freguesias:
• Sinalizar as situações mais graves de pobreza e exclusão social existentes nas freguesias e definir propostas de actuação a

partir dos seus recursos, mediante a participação de entidades representadas ou não na comissão;
• Encaminhar para o CLAS os problemas que excedam a capacidade dos recursos das freguesias, propondo soluções que

tiverem por adequadas;
• Promover mecanismos de rentabilização dos recursos existentes nas freguesias;
• Promover acções de informação e outras iniciativas que visem uma melhor consciência colectiva dos problemas sociais;
• Recolher a informação relativa aos problemas identificados no local e promover a participação da população e agentes das

freguesias para conjuntamente procurarem soluções para os problemas.

Rede Social

Comissões Sociais Inter-Freguesias

- CSIF de Calvaria de Cima, Juncal, Pedreiras, São João Baptista e São Pedro

- CSIF de Arrimal, Mendiga, São Bento e Serro Ventoso

- CSIF de Alcaria, Alqueidão da Serra, Alvados e Mira de Aire

PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JUN09
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UNIVA GIP - Gabinete de Inserção ProfissionalDÁ LUGAR AO
A UNIVA do Município de Porto de Mós, desde o passado dia 15 de Maio, designa-se por

, nos termos do disposto na Portaria n.º 127/2009, de 30 de Janeiro, dando continuidade ao
serviço já existente, no âmbito do emprego e formação profissional.

GIP – Gabinete de
Inserção Profissional

ACTIVIDADES PRINCIPAIS:
• Informação profissional para jovens e adultos desempregados;
• Apoio à procura activa de emprego;
• Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou reinserção

profissional;
• Captação de ofertas de entidades empregadoras;
• Divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação;
• Encaminhamento para ofertas de qualificação;
• Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e

empreededorismo;
• Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na

formação profissional no espaço europeu;
• Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou actividades em regime de

voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho;
• Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego;
• Outras actividades consideradas necessárias aos desempregados inscritos nos Centros de

Emprego.

Horário de Atendimento:

Tel.:

09h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h00
Largo da Igreja de S. João

Edifício dos Gorjões (Câmara Municipal)
Porto de Mós – 244 499 637

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS Nº ESTATÍSTICO

ATENDIMENTOS 2457

ENCAMINHAMENTOS PARA EMPREGO 93

ENCAMINHAMENTOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 86

OFERTAS DE EMPREGO RECEBIDAS 20

COLOCAÇÕES 13

Reportando ainda aos dados estatísticos do
trabalho desenvolvido pela UNIVA entre Janeiro e
Maio de 2009, apresentam-se os seguintes dados:

OBJECTIVO:
Apoiar jovens e adultos desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em
estreita cooperação com os Centros de Emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional.
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comércio e turismo

PRESIDENTE DA REGIÃO DE TURISMO LEIRIA-FÁTIMA VISITA O CONCELHO

O reconhecimento das potencialidades turísticas da nossa região esteve na base da visita realizada por David Catarino,
Presidente da Entidade Regional de Turismo Leiria-Fátima, a diferentes pontos de interesse do concelho, no passado dia 16
de Março.
Recebido no Salão Nobre da Câmara Municipal, David Catarino teve, em seguida, oportunidade de apreciar os brasões
realizados em calçada à portuguesa, na Praça da República, não deixando de contemplar a vista proporcionada por uma
ida ao castelo. As Grutas de Mira de Aire e a Pousada da Juventude, em Alvados, fizeram igualmente parte do itinerário
desta visita que culminou com a passagem pelo Centro de Interpretação Batalha de Aljubarrota, em São Jorge.

SEGURANÇA ALIMENTAR FOI A TEMÁTICA ABORDADA NO I CICLO
DE CONFERÊNCIAS DE DIREITO DO CONSUMO
O Gabinete de Apoio ao Consumidor de Leiria, Batalha e Porto de Mós, celebrou com a população de
Porto de Mós, o Dia Mundial do Consumidor, levando a cabo o I Ciclo de Conferências de Direito do
Consumo, no passado dia 30 de Março, no Cine Teatro daquela localidade, com a realização de uma
Conferência subordinada ao tema “Segurança Alimentar”, com a prelecção da Professora Dra. Ângela
Maria Marini Simão Portugal Frota, especialista em Educação para o Consumo e em Segurança
Alimentar., Autora de “O Regime da Segurança Alimentar na União Europeia”, editado pela Juruá,
Curitiba, 2007.

A conferência assente numa vertente prática dirigiu-se a um público vasto incidindo, especificamente nos segmentos de
operadores da cadeia agro-alimentar em ordem à segurança alimentar visando a preservação da vida e saúde pública do
cidadão/consumidor.
Assim, foram abordados conceitos de Microbiologia e Higiene Alimentar, designadamente microorganismos patogénicos e
toxinogénicos de assaz relevância no contexto de prevenção, bem como o sistema de segurança HACCP, sistemas de controlo
(auto controlo e heterocontrolo), não descurando o código das boas práticas.
Relativamente ao manipulador de alimentos, foi dada especial ênfase à necessidade permanente de formação e ao cuidados a
ter na higiene do manipulador de alimentos (vestuário, cabelo e mãos - sua lavagem e secagem). A higiene nas instalações e
nos equipamentos, tanto a nível das salas de refeições e cozinhas dos restaurantes, como das casas de banho, e a higiene dos
géneros alimentares.
Outros conceitos de extrema importância foram ali dissecados com a brilhante lição da Oradora, sobre a rastreabilidade, isto é,
detecção da origem e o rastro de um género alimentício, regras de rotulagem, armazenamento e sua conservação, desde a
preparação e confecção até à exposição e comercialização dos mesmos.
Cumpriu, por conseguinte, o Gabinete de Apoio ao Consumidor, a sua competência na promoção de acções de sensibilização
em Direito do Consumo com a realização desta conferência de grande utilidade e actualidade na segurança alimentar do
Prado ao Prato em prol da saúde e bem-estar do cidadão/consumidor.

Dra. Anabela de Campos Jurista Responsável pelo Gabinete de Apoio ao Consumidor
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BONS EXEMPLOS DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

REGIÃO DE LEIRIA PROMOVE MAIS UMA
CONFERÊNCIA DEDICADA AO AMBIENTE

O jornal , em colaboração com
o Município de Porto de Mós, promoveu, no
passado dia 2 de Abril, no Cine-Teatro, mais uma
conferência dedicada às boas práticas ambientais,
desta vez subordinada ao tema “Bons Exemplos
de Eficiência Energética”. Com a participação de
vários oradores, Luísa Cabrita, coordenadora de
Ambiente de Desenvolvimento da ,
Sandra Moedas, gestora ambiental do

, entre outros, e moderada por Cláudio de
Jesus, administrador-delegado da

, esta conferência
possibilitou o conhecimento de vários casos de
sucesso ilustrativos da compatibilidade entre
desenvolvimento económico e ambiente
sustentável, traduzido em eficiência energética.

Região de Leiria

Sonae Sierra
Hotel Vila

Park
Águas de

Portugal Internacional

“RESÍDUOS EM MOVIMENTO” PASSARAM
PELO CONCELHO

Dinamizada pela Valorlis, a iniciativa “Resíduos em
Movimento – uma viagem virtual” marcou presença em
diferentes locais do concelho, nomeadamente, Porto
de Mós, Juncal e Mira de Aire, entre os dias 12 e 17 de
Maio, com o objectivo de sensibilizar a população para
as questões relacionadas com a problemática dos
resíduos, alertando para a importância da reciclagem
no contexto da promoção e da utilização racional de
recursos naturais. Através de tecnologia e software
inovador foi possível aos visitantes obter informação
diversa sobre o funcionamento dos sistemas de
gestão de resíduos sólidos urbanos, através da
experimentação de diversas actividades lúdico-
didácticas que permitiram, também, a avaliação dos
conhecimentos sobre esta temática.
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PROJECTO HORTINHAS VOLTA AO
MERCADO MUNICIPAL

No dia 6 de Junho, a Feira Biológica, no âmbito do
Projecto Hortinhas, voltou ao Mercado Municipal de
Porto de Mós.

A realização desta iniciativa só foi, no entanto, possível
graças à participação de 3 Jardins de Infância:
Pedreiras, Tremoceira e Corredoura, para os quais
endereçamos um agradecimento especial.

O Executivo Municipal aceitou a proposta da “HOME ENERGY” do Grupo
“Martifer”, para instalação de um sistema de microprodução de energia eléctrica
a instalar em várias escolas do Concelho de Porto de Mós.

O equipamento é constituído por módulos
fotovoltaicos para microgeração de energia
eléctrica, com vista ao seu fornecimento à rede da
EDP. Este projecto vai, ainda, permitir a instalação
de painéis solares térmicos para aquecimento da
água nas escolas.
O investimento proposto contempla uma perspectiva
verdadeiramente inovadora e insere-se numa
preocupação do Executivo Municipal em recorrer a
energias alternativas sempre que isso se mostre
viável em termos financeiros e de eficiência
energética.

CÂMARA MUNICIPAL INVESTE NA MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA

Constituição do Sistema de Microprodução Fotovoltaico
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“CONHECER OS NOSSOS RIOS” adoptando-os!
Adoptar um troço do rio Lena, com vista à monitorização da qualidade da água e à identificação
da fauna e flora existentes, é o desafio proposto pela SIMLIS, no âmbito do cumprimento do
PEA (Plano de Educação Ambiental) para este ano, iniciativa que conta com o apoio da Câmara
Municipal.
Foi o que fizeram duas turmas do 6.º ano da Escola Básica n.º 2 Dr. Oliveira Perpétua – Porto de
Mós, nos dias 10 e 17 de Março, nas duas primeiras saídas de campo à nascente do nosso rio.

PROJECTO “SABIENTAR”
SABER DE AMBIENTE PARA PODER ACTUAR

Foi cumprida a 1.ª fase do Projecto “SABIENTAR”
com a realização, no mês de Abril, de auditorias
ambientais às escolas do 1.º Ciclo e Jardins-de-
infância do concelho.
Receber uma Bandeira Verde, como símbolo do
cumprimento de boas práticas ambientais em
meio escolar, será o passo seguinte, em
resultado da análise das auditorias efectuadas.
Este é um projecto da empresa SUMA,
apresentado em Novembro, em colaboração com
a Câmara Municipal de Porto de Mós, e pretende
constituir-se como uma aposta na educação e
formação das nossas crianças para que
possamos ter, no futuro, um ambiente melhor.



Organização: Parceiros:
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I Jornadas Gastronómicas
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SABOR GENUÍNO! FOI O MOTE DAS I JORNADAS GASTRONÓMICAS DO CONCELHO

O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Porto de Mós, em parceria com os Azeites Morgado, Azeites Quinta da
Capeleira, Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa – Vinhos da Estremadura e Confraria Gastronómica da Morcela do
Arroz – Alta Estremadura, com o apoio da Região de Turismo Leiria – Fátima e Juntas de Freguesia do Município, levou
a cabo, entre os dias 14 e 30 de Abril, as
A preservação, valorização e divulgação dos produtos regionais, nomeadamente o cabrito e a morcela de arroz, aos
quais se associam os azeites e os vinhos da Região Vitivinícola da Estremadura, foram os principais objectivos que
estiveram na base da concretização destas Jornadas, assumindo-se a promoção da culinária como uma vertente do
património cultural que importa dar a conhecer. A criação de um guia gastronómico concelhio é, também, uma das
metas que se pretende alcançar com a realização desta iniciativa.
EMENTA e RECEITA foram as duas modalidades a concurso, tendo ainda sido atribuídos três prémios especiais,
CULTURA REGIONAL, SERVIÇO e PRATO POR ENCOMENDA.
O desafio foi aceite por 15 restaurantes do concelho e o balanço pode considerar-se positivo, tendo em conta o carácter
inaugural desta edição, ainda que haja aspectos que devam ser melhorados no futuro, em concreto a definição das
ementas e a obrigatoriedade de incluir nestas os dois pratos referenciados como típicos da região, devendo estar
disponíveis na totalidade dos dias a concurso e não apenas em alguns, já que é a identidade da gastronomia local que
se pretende reforçar.

I Jornadas Gastronómicas do Município de Porto de Mós.

Os prémios especiais:
“Cultura Regional” - Restaurante “A ADEGA DO LUIS”
“Serviço” - Restaurante “DOM ABADE”
“Prato Por Encomenda” - Restaurante “SERRA SOL”

I JORNADAS GASTRONÓMICAS
“ MODALIDADE RECEITA”

Restaurante CLASSIF.

RECEITA

DOM ABADE_Pedreiras 1

COVA DA VELHA_Alcaria 2

CANTO DA SAUDADE_Porto de Mós 3

O GALOPE_Calvaria de Cima 4

NORPIZZAS_Arrimal 5

PRINCIPAL_Tremoceira 6

OS LEÕES_Corredoura 6

A AZENHA_Juncal 7

I JORNADAS GASTRONÓMICAS
“ MODALIDADE EMENTA”

Restaurante CLASSIF.

EMENTA

COVA DA VELHA_Alcaria 1

ADEGA DO LUIS_Livramento 2

DOM ABADE_Pedreiras 3

JAIMIRENE_Ribeira de Cima 4

ARYSOL_Mira de Aire 5

NORPIZZAS_Arrimal 6

A TI GRACINDA_Ribeira de Cima 7

PRINCIPAL_Tremoceira 8

RENASCER_Calvaria de Cima 9

OS LEÕES_Corredoura 10

SERRA SOL_Alqueidão da Serra 11

CANTO DA SAUDADE_Porto de Mós 12

CHURRASQUEIRA_Pedreiras 13

A AZENHA_Juncal 14

O GALOPE_Calvaria 15

Restaurante “Adega do Luís,” vencedor do 2.º prémio na
Modalidade e do prémio especialEmenta Cultura Regional

Restaurante “Cova da Velha”, vencedor do 1.º prémio na
modalidade e do 2.º prémio na ModalidadeEmenta Receita.

Restaurante “D. Abade”, vencedor do 1.º prémio na modalidade ,
do 3º prémio na modalidade e do prémio especial

Receita
Ementa Serviço.

Restaurante “Serra Sol”, vencedor do
prémio especial Prato por Encomenda.

Restaurante "Canto da Saudade", vencedor do 3.º prémio na
modalidade .Receita
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CERCILEI
“Hoje nasci! Tchéee!! Tanto sangue, tenho horror a sangue! Já uma palmada, mas que mal fiz
eu?!! Vais pagar Sr. de bata branca e boca tapada! Ai Vais!

Foi estranho, não pareço eu, será desta imensa luz e desde imenso frio que se sente cá fora??
Ponham-me novamente na barriga quentinha da minha mãe, ráaapidddo!!!! Pois já sei, ouvi dizer
que não posso, tenho que me habituar. Mas ao menos coloquem-me junto da minha mãe, por favor.

O que é isto, isto não é a minha mãe, que tubos são estes??? UMMMMaaaaa Agulhhaaaa!!!
Socorrrrroooooo!!!

Finalmente vou para casa, mas porque chora a minha mãe? O que foi que aquele senhor de Bata
branca lhe disse? Foi o mesmo que me deu a palmada, não me esqueci!! Porque não me abraças
mãe? E tu pai, faz-me uma festinha. Mas por que choram tanto? Não percebo!

Ummhhhh, que leitinho tão bom que tu tens mamã! O teu coração bate muito rápido, estás ansiosa?

Oh, não, mas porque tenho que voltar a ver aqueles senhores de bata branca? Mãe, fica comigo.

Mãe eu não sou queixinhas, mas aqueles senhores foram maus para mim, deram-me muitos
remédios, com sabor mau. Tinha saudades tuas!! Dá-me maminha! Não tens leitinho?????

Mamã o que tenho? Sinto-me esquisito, estou a crescer não é? Mas aquele menino não é igual a mim,
nem aquele. Porquê? Não chores mãe, se não souberes a resposta não faz mal, os senhores doutores
dão-me um remédio e eu fico bom. Onde está o pai? Não o tenho visto. O Pai já não gosta de mim?”

CARNAVAL ESCOLAS

De trajes coloridos e rostos pintados, as crianças
dos jardins-de-infância e Escolas de 1.º Ciclo do
concelho voltaram a encher de animação as ruas
da vila de Porto de Mós, no já tradicional desfile
de Carnaval, no dia 20 de Fevereiro.

PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JUN09
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O ser humano consegue ser dos poucos animais a conseguir magoar o outro sem o uso da força
física. É o único que consegue ferir sem existirem vestígios de sangue.
Contudo é o único a possuir valores tão nobres como o respeito. Vamos respeitar todos os cidadãos
portadores de deficiência e as suas famílias. Os julgamentos brejeiros e inóspitos não têm razão de
ser. A partilha da dor e da imensa luta que têm de travar será tanto mais fácil, quanto mais
preparada estiver a sociedade para acolher e aceitar a condição única de cada um, seja a pessoa
portadora de deficiência ou não. Reforço que a sociedade é constituída por mim que estou a
escrever este texto, por si que o está a ler e pelas imensas pessoas que estão ao seu redor. O ser
humano aprende por modelagem, ou seja, utiliza o outro como modelo. Como tal, é dever de cada
um ensinar e servir de ícone para todos podermos servir melhor o grupo do qual fazemos parte e
honrar a espécie da qual fazemos parte.
O Centro de Actividades Ocupacionais 2 da CERCILEI conseguiu, em mais um ano, promover um
leque de actividades diversificadas e diferentes que permitiram a cada jovem utente a
implementação prática das muitas competências exigidas em projecto de vida. Porém, a maioria das
aprendizagens são tanto mais fáceis se não estiverem vestidas de ensinamentos rigorosos e se
forem incutidas de forma informal. O sucesso da assimilação e posterior acomodação de qualquer
competência é sem dúvida o carácter informal mas, rigoroso, das mensagens transmitidas. A sua
generalização sai também favorecida.
Há três anos que a autarquia de Porto de Mós abraçou esta luta com a CERCILEI que já combate
mentalidades há três décadas e o fruto dessa coragem bravia é o novo edifício do Centro de
Actividades Ocupacionais 2 –Pólo Inter-Municipal de Porto de Mós e Batalha que já sorri a todos os
munícipes em Anaia.
Afinal o que é preciso é acreditar!
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SEMANA DA EDUCAÇÃO

As crianças dos Jardins-de-infância e das Escolas de 1.º Ciclo do

concelho puderam, mais uma vez, participar nas diversas actividades

propostas no âmbito da Semana da Educação do Município e

dinamizadas pela . Jogos

tradicionais, música, pinturas faciais e desporto preencheram estes

cinco dias dedicados aos mais novos tendo havido, ainda, espaço para

a promoção da cidadania e do espírito de voluntariado em iniciativas

que contaram com a colaboração da Escola de Condução , e

com os . Prevenção

rodoviária e um contacto mais directo com os meios de socorro, assim

como a possibilidade de intervir num pequeno simulacro de incêndio

foram as actividades desenvolvidas.

Associação Desportiva Portomosense

A Garcia

Bombeiros Voluntários de Porto de Mós
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AMANTES DO AEROMODELISMO
VOLTAM À PISTA DOS MENDIGOS

As rajadas e os ventos fortes que se fizeram

sentir na manhã do dia 26 de Abril não foram

razões suficientes para demover os amantes

desta modalidade, reunidos, mais uma vez,

na Pista dos Mendigos para um novo

encontro de divulgação desta prática

desportiva aliando a troca de experiências ao

convívio já habitual. Estiveram presentes,

para além da Secção de Aeromodelismo do

Clube Automóvel de Porto de Mós,

aeromodelistas do Clube de Leiria (Calis), do

Clube de Pombal (MCPO), do Clube do

Entroncamento (os Pikuinhas) e do clube de

Tomar (Aerocalminhas).

CAMPEONATO NACIONAL DE HÓQUEI SUBAQUÁTICO
1.ª Etapa – Porto de Mós

No fim-de-semana de 21 e 22 de Fevereiro, as Piscinas Municipais receberam a 1.ª etapa do

, modalidade que tem vindo a afirmar-se no nosso país, contando já com 5 equipas nacionais, tendo

estado presentes nesta 1ª etapa o Clube de Natação da Amadora, Gaia Sub, Sharks de Coimbra e AquaCarca de Carcavelos,

actuais campeões nacionais. O Hóquei Subaquático desenvolve-se, na sua totalidade, debaixo de água, podendo visualizar-se

o jogo através de câmaras subaquáticas que transmitem em directo o decorrer da competição.

Balanço final positivo a marcar esta iniciativa, em dois dias cheios de emoções tanto para as equipas como para os quase 30

estreantes que puderam, ainda, participar numa breve acção de formação e divulgação, organizada pela Federação

Portuguesa de Actividades Subaquáticas. Mais informações sobre esta modalidade em

Campeonato Nacional de

Hóquei Subaquático

www.underwater-hockey.blogspot.com
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3.º TRIATLO INTER-ESCOLAS

No dia 20 de Fevereiro, os alunos do Instituto Educativo dos Juncal, da
Escola Secundária de Porto de Mós e da Escola Básica do 2.º Ciclo Dr.
Oliveira Perpétua – Porto de Mós voltaram a juntar-se para mais uma
edição do TRIATLO INTER-ESCOLAS. A prática associada de três
modalidades desportivas: natação, ciclismo e corrida faz do triatlo um
desporto cada vez mais apreciado entre as camadas jovens, possibilitando
em simultâneo diversão e promoção do espírito de equipa.
A prova, que decorreu no espaço da Várzea, reuniu 195 atletas, distribuídos
pelas categorias de Infantis, Iniciados, Juvenis, Masculinos e Femininos e
Juniores, Femininos.

23

23.ª EDIÇÃO DA PROVA 17 KM PORTO DE MÓS / SERRA DE AIRE

Voltou a subir à serra a prova mãe do atletismo concelhio, no passado dia 24 de Maio,

cumprindo o percurso habitual que contempla, desde há três anos, a passagem pelo

interior das Grutas de Alvados. Com a participação de cerca de duas centenas de

atletas, a competição é considerada uma das

provas mais emblemáticas da região, com referências a nível nacional, tendo-se

sagrado vencedor desta edição Paulo Gonçalves, campeão nacional de montanha.

Como complemento à realização desta prova, decorreu, ainda, um passeio pedestre

entre Alvados e as Grutas de Santo António, local da meta, possibilitando a

participação alargada a todos os elementos envolvidos directa e indirectamente

nesta grande festa da corrida.

17 Km Porto de Mós / Serra de Aire
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TOK'ANDAR CONNOSCO!
PERCURSOS PEDESTRES

Mais informações em Gabinete de Desporto da CMPM – Tel. 244 499 608

Juncal Alcaria Corredoura Alqueidão da Serra

TOKÁMEXER - Jardim Municipal

24
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HOMENAGEM A AMÁLIA RODRIGUES ELEGE A VOZ QUE REPRESENTARÁ O
CONCELHO NA GRANDE NOITE DO FADO

Tânia Sousa e Fabiana Nuno foram as grandes vencedoras do Concurso de Fados Amadores, na categoria Adultos e Infanto-
Juvenil, respectivamente, uma iniciativa de homenagem à fadista “Amália Rodrigues -10 anos após o seu desaparecimento” que
decorreu no Cine-Teatro de Porto de Mós, na noite de 23 de Maio.
Organizado pelo grupo “Os Velhadas” - Caminheiros de Mira de Aire, em parceria com o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal
de Porto de Mós, esta iniciativa objectivou, igualmente, eleger a melhor voz do Fado Portomosense, num concurso que terá
como prémio final a participação na Grande Noite de Fados de Lisboa. Estiveram a concurso 13 fadistas, provenientes das
freguesias de Mira de Aire, Calvaria, Alqueidão da Serra, Pedreiras e Porto de Mós.
Esta grande noite de Fado contou, ainda, com a presença, na 1ª parte, do grupo de fados e baladas de Coimbra ”AEMINIUM” e,
na 2ª parte, com dois convidados especiais: os fadistas Natália Ferreira e Orlando Chareca, acompanhados à guitarra por
Joaquim Rocha e à viola por Mário Maduro. Simultaneamente decorreu, durante o mês de Maio, uma exposição sobre a história
do fado, gentilmente cedida pelo Museu do Fado de Lisboa.

O II FESTIVAL DE TEATRO ITINERANTE
“ANDARILHOU” PELO CONCELHO

O ANDARILHO percorreu, mais uma vez, os palcos do nosso

concelho entre os dias 17 e 30 de Abril, nesta que foi a II edição

do Festival de Teatro Itinerante. Alqueidão da Serra, Calvaria,

Corredoura, Pedreiras e Serro Ventoso receberam esta iniciativa

que teve como intervenientes o Grupo de Teatro Trupêgo, o Grupo

de Teatro Gruteca e a Oficina de Teatro “Expressarte”.

Tânia Sousa, vencedora na categoria de Adultos Fabiana Nuno, vencedora na categoria Infanto-Juvenil
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DANÇA A CONCURSO NA V EDIÇÃO DO “VEM DANÇAR”
O Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Porto de Mós, à semelhança de
anos anteriores, assinalou o dia Mundial da Dança, desta vez com a realização de
um concurso de dança aberto a todas as instituições, coreógrafos ou bailarinos
amadores, a título individual, residentes no concelho de Porto de Mós.
Simultaneamente e extra-concurso, estiveram pela primeira vez envolvidos nos
diversos espectáculos vários grupos de dança dos concelhos e localidades
vizinhas, nomeadamente de Ourém, Pombal, Leiria, Fátima e Marinha Grande.
Incentivar e promover a dança como modalidade, bem como, proporcionar a
integração e intercâmbio entre bailarinos, grupos e escolas que participam no
evento, proporcionando-lhes uma oportunidade para a divulgação do seu nome
e do seu trabalho, junto da população em geral, é o principal objectivo desta
iniciativa que conta já com 5 anos de existência.
De salientar que estiveram presentes um total 578 bailarinos provenientes de
28 instituições, 11 das quais Portomosenses. Parabéns a todos!
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O voltou a encher a sala do cine-teatro de Porto de
Mós, entre os dias 13 e 21 de Junho. Nove grupos de teatro amador,
oito dos quais naturais do concelho e uma estreia, o grupo convidado
“Os Gambuzinos”, do Externato da Benedita, compuseram o programa
deste ano.

“TEATREMOS”

Grupo de Teatro Amador do Juncal

Clube de Teatro e Oficina de Música - EB 2.º
Dr. Manuel Oliveira Perpétua

Clube de Teatro da Escola Secundária de Porto de Mós Grupo de Teatro da Calvaria - GRUTECA Grupo de Teatro OS GAMBUZINOS

Núcleo de Teatro do Instituto Educativo do Juncal Grupo de Teatro TRUPÊGO

Grupo de Teatro Juvenil Expressarte - Psicativa
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MAIO CULTURAL
SEMANA CULTURAL DO MUNICÍPIO ALARGA ACTIVIDADES A TODO O MÊS DE MAIO

As freguesias de São João Baptista e São Pedro foram as anfitriãs de um mês repleto das mais

diversas actividades de índole cultural.

Fo
n
te

:
Ju

n
ta

d
e

F
re

g
u
e
si

a
d
e

S
.
Jo

ã
o

B
a
p
ti
st

a
Fo

n
te

:
Ju

n
ta

d
e

F
re

g
u
e
si

a
d
e

S
.
Jo

ã
o

B
a
p
ti
st

a

Fo
n
te

:
Ju

n
ta

d
e

F
re

g
u
e
si

a
d
e

S
.
Jo

ã
o

B
a
p
ti
st

a

Fo
n
te

:
Ju

n
ta

d
e

F
r e

g
u
e
si

a
d
e

S
.
Jo

ã
o

B
a
p
ti
st

a

Fo
n
te

:
Ju

n
ta

d
e

F
re

g
u
e
si

a
d
e

S
.
Jo

ã
o

B
a
p
ti
st

a

Fo
n
te

:
Ju

n
ta

d
e

F
re

g
u
e
si

a
d
e

S
.
Jo

ã
o

B
a
p
ti
st

a

Fo
n
te

:
Ju

n
ta

d
e

F
r e

g
u
e
si

a
d
e

S
.
Jo

ã
o

B
a
p
ti
st

a



PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JUN09

cultura

30 31

De que cor é a Biblioteca?

- Como? Cor? A Biblioteca? Não sei, sei que lá podemos requisitar livros! Agora a
cor,...branca, bege...

Pois é, a rotina do nosso dia-a-dia não nos dá espaço para a associação de imagens,
cores e sentidos mas, aos olhos dos mais pequenos, a Biblioteca Municipal de Porto
de Mós é a berço do imaginário das mil e uma histórias de
encantar e de sonhar...

“A casa cor-de-rosa é gira, linda. Vocês conta-nos histórias lá dentro, há muitos
livros, há mesas e cadeiras, há desenhos para pintar, computadores, tem CDs e
uma televisão para ver filmes. (...) Podemos ver infinitas histórias...”

casa cor-de-rosa,
O mundo é sempre mais colorido visto pelos olhos

das criança!!!

Pequenos jornalistas – Jardim-de-Infância da Tremoceira

Assim, ao longo deste último semestre, a voltou a acolher actividades diversas entre as letras e os sons, as
cores e os sonhos, a arte e a vida dentro dos livros e fora deles.

casa cor-de-rosa

Os “Encontros de Poesia” continuaram na companhia do já
habitual

A poetisa Raquel Calvete, na
apresentação do seu primeiro
livro “Poesia em dó menor”.

Encontro de poesia com
Maria Antonieta Mariano.

Uma história sobre matrioskas foi-
nos dada a conhecer pela voz de M.ª
João Fonseca.

A rubrica cresceu e chegou aos pais e
familiares das nossas crianças que aceitaram o desafio de se
tornarem contadores
de histórias por uma
tarde!

“Sábados a contar...”

Tânia Alves veio partilhar
connosco a fábula “A pomba e a
formiga”.

Olha, vê como me tornei
único. A menina Beatriz
não só me adoptou como
me viu por dentro, com os
olhos e com o coração.
Agora sou um livro acolhido
e feliz!

Eu era um livro muito triste, sem
carinho, sem ser reconhecido, sem
ser lido há muito, muito tempo...
Mas a nossa casa, a casa cor-de-
rosa, teve uma ideia fantástica!
Agora, os livros como eu podem ser
adoptados e voltar às estantes e,
sobretudo, tornarem-se especiais
para alguém, como tu!

“Encontro com escritores” – A escritora Isabel-
Victoria da Motta esteve na Biblioteca, no dia 2 de Maio,
para apresentar o seu 1.º livro infantil, “A tua cara não
me é estranha”.

“Leituras partilhadas” - durante o 1.º semestre
deste ano percorrermos os lares e centros de dia do
nosso concelho.

Lar da Sta. Casa da Misericórdia de Porto de Mós

“UM LIVRO, UMA ROSA” – –
No dia 23 de Abril oferecemos histórias perfumadas:
uma rosa por cada livro requisitado.

Dia Mundial do Livro

BIBLIOTECA MUNICIPAL - ACTIVIDADES

WORKSHOP E ATELIÊS

Workshop de artes decorativas – Técnica
de Découpage, pela formadora Paula Lima.

ATELIÊS – FÉRIAS DA PÁSCOA
“Saboreia a história”: para abrir o apetite: uma história e depois... a confecção do bolo!
“Vamos fazer amigos”: pintar uma tela depois de fazer novos amigos imaginários!

TAPETES ANIMADOS E CONTADORES DE HISTÓRIA

“Con Tapetes”

foram à EB n.º1 de Mira de Aire, uma iniciativa da BMPM.

foi o nome da actividade desenvolvida pelo
grupo Trimagisto, no âmbito do Programa de Itinerâncias
Culturais da DGLB.

“A casa cor-de-rosa”, desenho elaborado pelos meninos do
Jardim-de-infância da Tremoceira.

EXPOSIÇÕES DE ARTE

Exposição de Arte Decorativa de Maria
Edite Carreira.

Exposição de BD/Ilustração,
intitulada “Retrospectiva” –
Miguel Rocha”.

Exposição de pintura de
Mirtilo Gomes, heterónimo
de Tânia Lopes.

Exposição de Artes Plásticas de
Tânia Jesus



PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JUN09

32

obras

DIVERSAS

PORTO DE MÓS
Sondagens na Ponte Rio Alcaide para construção da nova ponte.

PORTO DE MÓS
Construção do 3.º Campo de Ténis na Zona Desportiva de Porto de
Mós.

PORTO DE MÓS
Limpeza do Rio Lena.

PORTO DE MÓS
Novo PT na Zona Desportiva de Porto de Mós - Portal da Várzea.
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APOIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA E OUTRAS ENTIDADES
AS OBRAS INDICADAS NESTA PÁGINA SÃO APENAS EXEMPLOS DE VÁRIOS OUTROS APOIOS CONCEDIDOS, A TÍTULO

DE INVESTIMENTO, A JUNTAS DE FREGUESIA E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COM SEDE NO CONCELHO.

ARRIMAL
INSTALAÇÃO DE MULTIBANCO E CONSTRUÇÃO DE MURO E
PASSEIO JUNTO À LAGOA PEQUENA – ARRIMAL

É já possível efectuar movimentos bancários junto à Lagoa Pequena,
em Arrimal, graças à instalação de uma máquina Multibanco. No
sentido de proporcionar uma melhoria das condições de mobilidade da
população local, a Junta de Freguesia avançou, também, com a
construção de um muro e passeios, no mesmo local, obra que contou
com o apoio da Câmara Municipal.

ALVADOS
Arranjos exteriores no Largo do Moleiro.

JUNCAL
CAMPO DE FUTEBOL DO JUNCAL – MURO DE DELIMITAÇÃO

Foi construído o muro de delimitação do campo de futebol e portão
de entrada do mesmo, da iniciativa do Clube Desportivo do Juncal,
com o apoio da Câmara Municipal.

CALVARIA DE CIMA
A CASA VELÓRIO DA CALVARIA DE CIMA JÁ FOI INAUGURADA

A Casa Velório da Calvaria foi inaugurada no passado dia 17 de
Maio. Este novo equipamento, de significado social relevante e há
muito aguardado pela população local, é uma obra da Junta de
Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal.
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CENTRO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

Situado num ponto estratégico da Serra de Aire e a norte da povoação de Alcaria, o Heliporto de Alcaria

tem vindo a ser utilizado como uma base de apoio dedicada a vigilância e ao combate a incêndios florestais.

Considerando o papel que a Protecção Civil desempenha nos nossos dias, a Autarquia de Porto de Mós

procedeu à construção de um inovador dispositivo, centralizado para planeamento e operações de

emergência. Trata-se do , construído no Heliporto de Alcaria, e que

aproveita, em parte, um edifício aí existente, sofrendo, no entanto, obras de aumento e remodelação.

Foram, assim, criadas, na parte existente, novas valências, nomeadamente, uma nova sala de comandos que

possibilita uma visão mais abrangente do heliporto, vários gabinetes, bem como uma nova sala de reuniões.

No novo corpo do edifício, criou-se um espaço dedicado ao alojamento, composto por zonas de dormitórios,

zona de refeições e balneários.

Esta localização vai permitir uma descentralização do SMPC (Serviço Municipal de Protecção Civil) assim

como uma maior operacionalidade ao heliporto, em caso de utilização do mesmo, por agentes de protecção

civil. Para além de ser o centro de apoio logístico a todas as actividades de Protecção Civil desenvolvidas no

Concelho de Porto de Mós, poderá ainda vir a ser utilizado a nível regional.

Centro Municipal de Protecção Civil



PLANO DE PORMENOR DE S. JORGE
Informam-se todos os munícipes que para cumprimento da deliberação camarária de 25 de Junho de 2009, vai ser

elaborado o Plano de Pormenor de São Jorge por se considerar necessário permitir a salvaguarda do património

existente.

Nos termos do n.º 2,

do artigo 77.º, do Decreto-

Lei n.º 380/1999, de 22

de Setembro, na redacção

dada pelo Decreto-Lei

n.º 46/2009, de 20 de

Fevereiro está aberto o

direito de participação

dos muníc ipes, que

pre tendam formu la r

s u g e s t õ e s e a

a p r e s e n t a ç ã o d e

i n f o r m a ç õ e s s o b r e

quaisquer questões que

possam ser consideradas

no âmbito do respectivo

p r o c e d i m e n t o d e

alteração.

Tais contributos podem

ser formulados no prazo

de 60 dias úteis a contar

da data da publicação

deste aviso, em Diário da

República, devendo ser

d i r i g i dos à Câmara

Municipal de Porto de Mós,

Divisão de Urbanismo e

Planeamento, em carta

fechada, contendo no

exterior do envelope –

direito à participação –

Plano de Pormenor de São

Jorge.

O Presidente da Câmara,

João Salgueiro
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sensibilização
NEMÁTODO DA MADEIRA DO PINHEIRO
Ponto de Situação

Após a identificação, em Abril de 2008, de novos focos desta

doença na zona do pinhal da região Centro, o Governo decidiu

agir com grande pragmatismo e determinação e definiu um

programa global de acção, nos domínios estratégico, operacional e

legislativo.

No plano estratégico, foi preparado um esquema de prospecção e

monitorização intensiva do território nacional para avaliar a

dimensão da dispersão da doença.

No plano operacional, foram erradicados os focos positivos

identificados na freguesia do Juncal. Foi celebrado um Protocolo

entre a AFN (Autoridade Florestal Nacional) e a ADSAICA

(Associação de Defensores da Serra de Aire e Candeeiros) para a

realização dos trabalhos de prospecção de árvores com sintomas

de declínio e destruição de sobrantes, resultado do abate das

mesmas. Na freguesia do Juncal foram marcadas 1199 árvores e

abatidas 925.

Detectar e remover os pinheiros mortos ou com sintomas de

declínio, preferencialmente no período de Novembro a Março, de

cada ano, e eliminar todos os sobrantes de exploração florestal

são a forma mais eficaz de combater a doença.

Alteração ao Regulamento do Plano Director Municipal de Porto de Mós
Informam-se todos os munícipes que para cumprimento da deliberação camarária de 9 de Junho de 2009, vai ser elaborada a

alteração do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal de Porto de Mós, por se considerar necessário permitir

acolher a implementação de infra-estruturas de produção de energias renováveis no concelho.

Nos termos do n.º 2, do artigo 77.º, do Decreto-Lei n.º 380/1999, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo Decreto-

Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro está aberto o direito de participação dos munícipes, que pretendam formular

sugestões e a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do

respectivo procedimento de alteração.

Tais contributos podem ser formulados no prazo de 15 dias úteis a contar da data da publicação deste aviso,

devendo ser dirigidos à Câmara Municipal de Porto de Mós, Divisão de Urbanismo e Planeamento, em

carta fechada, contendo no exterior do envelope – direito à participação – Alteração ao Plano Director Municipal de Porto

de Mós.

em Diário

da República,

O Presidente da Câmara,

João Salgueiro

Marcação de árvores sintomáticas para abate

Destruição de sobrantes através de estilhaçador

Destruição de sobrantes por queima



Informações Úteis

Atendimento Público

Tel. 244 499 600
Praça da República
Fax: 244 499 601
2480-851 Porto de Mós

Tel. 244 491 115

Tel. 244 480 080

Tel. 244 499 658

Tel. 244 499 607

Tel. 244 499 608

Tel. 244 491 323

•

•
Pelouro de Economia e Finanças

•
Pelouro de Obras Particulares e Urbanismo

•
Pelouros da Educação, Cultura, Acção Social e Desporto

• Câmara Municipal de Porto de Mós

• Bombeiros Voluntários de Porto de Mós

• GNR de Porto de Mós

• Piscinas Municipais

• Biblioteca Municipal de Porto de Mós

• Pavilhão Gimnodesportivo

• Posto de Turismo

Presidente: João Salgueiro

Vice-Presidente: Albino Januário

Vereador: Jorge Cardoso

Vereador: Rui Neves

Tel. 244 440 115

Tel. 244 470 115 / 128

Tel. 244 440 485

• Bombeiros Voluntários de Mira de Aire

• Bombeiros Voluntários de Juncal

• GNR de Mira de Aire

Todas as Sextas-feiras, durante o período da manhã.

Todos os dias, durante o período da tarde,
com marcação prévia.

Todas as Sextas-feiras, durante o período da manhã.

Todas as Terças-Feiras, das 10h00 às 12h30 e
todas as Sextas- Feiras, as 09h00 às 12h30.

A gestão correcta da água, como bem
essencial, deverá ser uma preocupação
de todo o ano. No entanto, com o início
do Verão, esta preocupação acentua-se.
Como tal, o Município de Porto de Mós
relembra:
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