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Editorial

Caras (os) Munícipes:

No início de um novo mandato político dirijo-me a todos os Portomosenses no sentido de, através
deste breve editorial, reafirmar toda a determinação e empenho deste novo executivo, na prossecução
de valores em prol do desenvolvimento do nosso Concelho.

Neste novo ciclo, o mesmo
c o m p r o m i s s o , a m e s m a
determinação e entusiasmo
redobrado.

Somos ambiciosos, sabemos que
apenas com muito trabalho,
dedicação e rigor conseguiremos
levar por diante os compromissos
assumidos. Sabemos que, só
assim, seremos dignos da
c o n f i a n ç a q u e e m n ó s
depositaram, daquilo que de nós
exigem e, sobretudo, merecem.
Só assim, o Concelho será mais
desenvolvido e mais solidário,
a lcançado patamares que
permitam uma melhor qualidade
de vida.

Actualmente, fruto de uma
evolução constante, novos
desafios nos são colocados. É
nesta nova realidade que temos
que saber agir, vencendo as
dificuldades. É com esta atitude
pos i t i va e ex igen te que
conseguiremos ultrapassar os
obstáculos que tendem a persistir.
Neste início de mandato e,
naturalmente, com um novo
figurino político, quero referir que
a escala de exigência em cumprir
com lealdade as funções que nos

foram confiadas, se mantém. Assim, cumprimento e felicito todos aqueles que foram eleitos nas
últimas eleições autárquicas, independentemente da força política que representam, reafirmando-lhes
a certeza de que o Concelho de Porto de Mós estará sempre em 1.º lugar.
É esse o nosso dever.

O Vosso Presidente,
João Salgueiro
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Luís
Almeida

P.P.D./P.S.D.

Sem Pelouro
atribuído

Rui
Neves

P.S.

Pelouro da

Cultura e

do Desporto

Anabela
Martins

Pelouro de
Educação

P.S.
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Presidente da Câmara Municipal

Vereadores

Calvaria de Cima
Hélder Paulino

Alcaria
Benvinda Januário

Alqueidão da Serra
Rui Marto

Alvados
Fernando Pardal

Arrimal
Manuel Amado

Juncal
João Coelho

Mendiga
Jorge Paulo

Mira de Aire
Artur Vieira

Pedreiras
António Rogério

S. Bento
Luís Cordeiro

S. João Baptista
José Gomes

São Pedro
José Miguel

S. Ventoso
Carlos Venda

Presidentes de Juntas de Freguesia:

Mário Pragosa

Presidente da Assembleia Municipal

João Salgueiro

P.S.

Albino

Januário

P.S.

Pelouro da

Economia e

Finanças

Rita
Cerejo

P.S.

Pelouro de

Acção Social

e Juventude

P.P.D/P.S.D.

Júlio
Vieira

Sem Pelouro
atribuído
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equipamentos
CAMPO RELVADO SINTÉTICO

A coincidir com a abertura das Festas de São Pedro, foi inaugurado, a 27 de Junho de 2009, o novo Campo Relvado
Sintético, na zona da Várzea. A cerimónia de descerramento da placa inaugural foi presidida pelo então Secretário de
Estado da Protecção Civil, Miguel Medeiros e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal.

ESPAÇO JOVEM ABRE PORTAS ÀS
NOVAS TECNOLOGIAS E À CULTURA

O antigo tanque de aprendizagem de natação, no Jardim
Municipal, deu lugar a um edifício moderno, completamente
renovado, amplamente beneficiado pela luz natural,
oferecendo um espaço aprazível de leitura, acesso à
Internet, pequeno auditório e sala de exposições. O

, inaugurado no dia 25 de Julho, representa um
investimento total de 400 mil euros, dos quais, 225 mil são
comparticipados pelo Programa Mais Centro.
Uma clara aposta nos serviços de apoio às camadas mais
jovens da população e uma porta aberta para iniciativas de
índole diversa.

Espaço
Jovem
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PÓLO INTERMUNICIPAL DA CERCILEI E CRECHE DAS PEDREIRAS
ALARGAM OFERTA SOCIAL

A inauguração do e da , no dia 25 de Agosto, contou
com a presença do então ministro do Trabalho e da Solidariedade Social, Vieira da Silva. Duas obras de relevo, no
âmbito do apoio social, que vêm servir a população do concelho e que beneficiaram financeiramente do apoio do
Programa PARES (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais) em cerca de 40 por cento, cada.

O Centro de Actividades Ocupacionais da Cercilei apoiará pessoas portadoras de deficiência dos concelhos de
Porto de Mós e Batalha, sendo que uma parte do edifício, localizado em Anaia, servirá para a instalação do Espaço
Social, uma iniciativa que a autarquia pretende implementar no decorrer do presente ano.

A funcionar desde Fevereiro do ano passado, a Creche das Pedreiras tem capacidade para receber 33 crianças,
dos zero aos três anos.

Pólo Intermunicipal da Cercilei Creche das Pedreiras

O custo total deste novo equipamento desportivo significa um investimento de 1.070.184,56€, tendo sido
comparticipado pelo FEDER, no âmbito do Programa Operacional do Centro em 50%, do valor elegível, tendo o
Município suportado a verba restante.

A freguesia do Juncal beneficia,
agora, de um polidesportivo,
equipamento há muito ansiado
pela população local, podendo
servir, igualmente, as freguesias
de Pedreiras e Calvaria de Cima.

Esta obra foi inaugurada no dia 6
de Setembro, numa cerimónia
que contou com a presença do
Governador Civil de Leiria, José
Humberto Paiva de Carvalho e
com os edis locais, prolongan-
do-se o programa festivo, ao
longo de todo o dia, com muita
animação, proporcionada por
diversas actuações de dança,
ginástica, karaté e futsal,
protagonizadas por vários
grupos de associações locais.

POLIDESPORTIVO DO JUNCAL
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INAUGURADO CENTRO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

A helipista de Alcaria deu lugar a uma base de reserva do Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro
(GIPS) da GNR e ao Centro Municipal de Protecção Civil. A obra, inaugurada no dia 9 de Outubro, contou
com a presença do então Secretário de Estado da Protecção Civil, José Miguel Medeiros, do Comandante da
Unidade de Intervenção da GNR, Major General Newton Parreira e do Comandante do GIPS da GNR,
Tenente Coronel António Paixão. A ocasião foi aproveitada para a assinatura de um protocolo entre a
Autarquia e a GNR, onde ficou estipulado a cedência das instalações para o GIPS, com a Câmara a
assegurar os custos com a energia eléctrica e com o gás.
Esta obra significou um investimento de 200 mil euros, comparticipada em 70 por cento do valor e significa uma aposta na segurança
e protecção civil, não só para o concelho de Porto de Mós, como também, para toda a região.

O (GIPS) da GNR tem como missão executar acções de prevenção e de
intervenção de primeira linha, em todo o território nacional, em situações de emergência de protecção e socorro, designadamente,
nas ocorrências de incêndios florestais ou de matérias perigosas, catástrofes ou acidentes graves. O Centro Municipal de Protecção
Civil vai funcionar, então, como base reserva do GIPS e terá um efectivo de 22 militares garantindo, em permanência, dois grupos de
socorro.

O que é o GIPS?
Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro

Estão já concluídas as obras de melhoramento em diversos estabelecimentos de ensino que abarcam as valências do
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.

EQUIPAMENTOS ESCOLARES

Escola Básica do 1.º Ciclo
de Cumeira de Cima

Pólo Educativo
de S. Bento

Pólo Educativo de
Serro Ventoso
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infra-estruturas

Está em curso a ampliação da rede de águas
em Moinhos Velhos e a execução de ramais de
ligação do saneamento ao longo da estrada
Nacional 243. Esta obra, cujo valor aproximado
é de dois milhões de euros, deverá estar
concluída no segundo semestre de 2011.

SANEAMENTO EM MIRA DE AIRE

REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
AO LIVRAMENTO

Esta obra encontra-se concluída relativamente à execução da rede
de abastecimento de água. Procede-se, actualmente, às
pavimentações referentes à 2.ª frente da obra: Livramento –
Pragais. Fevereiro é data prevista para a conclusão dos trabalhos.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PENEDOS BELOS

Nesta fase, estão a ser executados os abastecimentos de água, relativos a algumas condutas
secundárias em Telhados Grandes. Prevê-se que esta obra esteja concluída no 2.º trimestre deste ano.
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iniciativas

FÓSSIL DE LEOPARDO EM EXPOSIÇÃO

De 07 de Outubro a 3 de Janeiro esteve patente, no
Espaço Jovem, uma exposição do

e todo o espólio a ele associado, possível
através dos contactos desenvolvidos pelo historiador
António José de Meneses Teixeira entre o Município
de Porto de Mós e o Museu Geológico de Lisboa. Na
abertura da exposição, dia 07 de Outubro foi, ainda,
promovida uma palestra por Frederico Regala,
espeleólogo da Associação de Estudos Subterrâneos
e Defesa do Ambiente que em muito contribuiu para
o entendimento do contexto da descoberta.

Estes restos de fêmea de , já
conhecidos desde 1985, mas só agora estudados,
pertencem a um único indivíduo encontrado no Algar
da Manga Larga, no extremo do Planalto de Santo
António, entre São Bento e Mendiga. As reduzidas
dimensões deste exemplar indicam-nos que se trata
de uma fêmea, cujo aspecto morfológico do crâneo
mais marcante se relaciona com a relação
evidenciada entre o comprimento condilobasal e a
largura máxima ao nível da região anterior. Trata-se
de um exemplar largo, robusto e com focinho
bastante curto, não existindo dados que
confirmassem, até à data, em território nacional, a
sua presença, reforçando o valor da descoberta no
âmbito da Península Ibérica.
De 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,
colocando-nos entre o Paleolítico Inferior, Médio e
Superior.

A exposição, que esteve aberta ao longo de três
meses, foi vista por 389 visitantes, com visitas
organizadas de duas turmas do 10.º da Escola
Secundária de Porto de Mós e de duas turmas da
Escola de 1.º Ciclo de Porto de Mós. Cerca de 59
investigadores de universidades portuguesas,
espanholas, francesas e inglesas marcaram,
também, presença na mostra deste magnífico
exemplar da nossa paleontologia/arqueologia, tão
importante para compreendermos parte do paleo-
ambiente de Porto de Mós. Um balanço
extremamente positivo de uma iniciativa que em
muito deve ao seu comissário pelo incansável esforço
despendido no sentido de trazer a terras
portomosenses esta raridade científica.

Crânio de
Leopardo

Panthera pardus
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PROGRAMA “A ALMA E A
GENTE” TEVE COMO PALCO
PORTO DE MÓS

Porto de Mós teve a honra de receber o Exmo.
Senhor Prof. José Hermano Saraiva, para as
filmagens de um episódio do programa a
“Alma e a Gente”, dedicado ao concelho e que
foi para o ar no dia 13 de Setembro de 2009,
na emissão da RTP2. As belezas naturais e
arquitectónicas do concelho, bem como a sua
riqueza histórica foram, mais uma vez,
sublinhados nas palavras do Professor, já que
esta foi a segunda vez que Porto de Mós foi
palco de um programa de sua autoria.

HISTÓRIA DE PORTO DE MÓS AOS QUADRADINHOS

Dar a conhecer a riquíssima história da vila de Porto de Mós aos mais novos foi o objectivo principal de um projecto levado a
cabo pela Câmara Municipal e que resultou na edição do livro “História de Porto de Mós em Banda Desenhada”, com a
coordenação científica de António José de Meneses Teixeira, textos de Fernanda Maria Reis de Sousa, ilustração de Pedro
Aires e direcção de produção de Rui Guedes, contando, ainda, com a colaboração de João Carlos Ribeiro.

O Guarda-rios, ave típica das margens do Rio Lena, representado, aliás, nas armas da vila, foi o narrador escolhido para dar
voz à abordagem histórica que se inicia com a referência à formação do Maciço Calcário Estremenho, no qual Porto de Mós
está integrado, e atravessa os séculos fazendo apontamento à presença romana, à Batalha de Aljubarrota e à influência da
Ordem dos Agostinhos Descalços. Da história mais recente, é dado realce à importância das minas de carvão, enquanto fonte
de desenvolvimento industrial e matéria-prima para a produção de energia eléctrica. O livro termina com a referência ao
aproveitamento da energia eólica, outrora pelos moinhos de vento e, actualmente, pela instalação de aerogeradores.
A “História de Porto de Mós em Banda Desenhada” foi apresentada publicamente no dia 8 de Outubro, no Salão Nobre da
Câmara Municipal, tendo sido entregue a todos os alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico do concelho.
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iniciativas
CASTELARTE

Anualmente, entre os meses de Junho e
Outubro, as galerias do Castelo de Porto
de Mós recebem uma série de exposições,
numa iniciativa intitulada CASTELARTE.
Em 2009, estiveram presentes 4
diferentes exposições que contemplaram
áreas como pintura, escultura e poesia,
contando com a presença de 49 artistas,
23 dos quais Portomosenses. No total,
foram apreciadas 170 obras, por um total
de 6666 visitantes, durante o período
compreendido entre 26 de Junho e 11 de
Outubro de 2009, dos quais 2495 foram
estrangeiros. Uma iniciativa com um
balanço extremamente positivo.

“NOVOS CONTOS NO PARQUE”, DE JOÃO RIBEIRO

No dia 25 de Julho, foi apresentado publicamente o livro “Contos no
Parque”, da autoria de João Ribeiro, no espaço das Piscinas
Municipais.
O professor João Ribeiro, director da Ecoteca de Porto de Mós,
durante os últimos seis anos, publica, agora, um livro de pequenos
contos infantis, ilustrados pelo próprio, cuja origem se centra nas
diversas palestras sobre o PNSAC que foi desenvolvendo na
Ecoteca para as crianças do pré-escolar e do 1.º Ciclo. É um livro
para crianças que lhes deve ser lido por adultos, que retrata a
realidade envolvente ao espaço da Ecoteca, os seres vivos que aí
vivem, as características do seu habitat e as circunstâncias que, de
alguma forma, contribuem para a sua conservação e, às vezes,
infelizmente, para a sua destruição. Em boa hora a Câmara decidiu
apoiar a edição desta obra.

ARTISTA SÉRGIO PINTO HOMENAGEADO A TÍTULO PÓSTUMO
Natural da freguesia de Pedreiras, o artista Sérgio Pinto
dedicou-se, exclusivamente, à pintura desde 1982,
frequentando ateliers diversos. Foi um dos fundadores da
AASAC – Associação de Artesãos da Serra de Aire e
Candeeiros, tendo participado em diversas exposições
colectivas por todo o país.
Em sua homenagem, um grupo de portomosenses, com a
colaboração da Câmara Municipal de Porto de Mós,
organizou uma mostra, com 38 obras do autor, intitulada
“Vida e Obra de Sérgio Pinto – 1940 – 2009”, patente ao
público entre os dias 25 de Julho e 25 de Agosto, no
Espaço Jovem. Como um gesto de reconhecimento foi,
ainda, oferecido à viúva do homenageado, um quadro
com o retrato de seu marido, desenhado por João Ribeiro.

Fonte: Jornal O Portomossense

Fonte: Jornal O Portomossense



ESPÍRITO DE NATAL ENCHE
RUAS E ESPAÇOS
COMERCIAIS

ESPÍRITO DE NATAL ENCHE
RUAS E ESPAÇOS
COMERCIAIS

ESPÍRITO DE NATAL ENCHE
RUAS E ESPAÇOS
COMERCIAIS

“PINHEIRO AMIGO, NATAL FELIZ!”

Com o intuito de promover e dinamizar o
c o m é r c i o t r a d i c i o n a l l o c a l e ,
simultameamente, sensibilizar toda a
comunidade para a problemática do abate
clandestino de pinheiros, bem como para o
aumento do consumo excessivo de materiais
pouco amigos do ambiente, o Pelouro da
Cultura do Município de Porto de Mós lançou a
inicativa e
desafiou os Jardins-de-infância, EB1 e
Instituições de Apoio à Terceira Idade a
darem largas à criatividade e a decorarem um
pinheirinho de Natal, proveniente da limpeza
realizada nos pinhais do concelho, pelos
sapadores do Parque Natural das Serras de
Aire e Candeeiros,

Objectivo: Animar o comércio tradicional com
a deco ra ção das aven i da s ma i s
movimentadas e respectivos espaços
comerciais, incentivar e estimular a
criatividade e fomentar a tradição do Natal,
alertando a consciência de cada um para a
preservação e combate ao desperdício,
evidenciando que a utilização de materiais
recicláveis e a limpeza planeada dos pinhais,
contribuirão para a melhoria do Ambiente e
para a importância de colocar em prática a
política dos 3 R's, Reduzir, Reutilizar, Reciclar.

Aderiram a esta iniciativa 38 escolas e 8
instituições de Apoio à Terceira Idade. 63
pinheiros foram decorados e apreciados entre
14 de Dezembro e 6 de Janeiro. Ficam alguns
exemplos da criatividade natalícia!

”Pinheiro Amigo, Natal Feliz”

recorrendo a materiais
recicláveis.

09

PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JAN10

comércio



OS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DO
MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS ALERTAM:

COM O TEMPO FRIO, A ÁGUA CONGELA DENTRO DO CONTADOR, PODENDO .

- Se o seu contador está desprotegido, recomenda-se a sua protecção com material
anticongelante ou mesmo com pano e / ou cartão.

- Se o seu contador está no interior da sua propriedade, com leitura inacessível por parte
dos nossos serviços:

- Comunique a mesma de dois em dois meses;

- Solicite aos nossos serviços uma vistoria, de modo a analisar a canalização
para instalar o contador no limite da propriedade com a via pública;

- Reveja a sua canalização a partir do contador, para que se evitem perdas nas torneiras,
nos autoclismos, nas máquinas, nas junções e nos tubos mais desprotegidos.

- Faça uma leitura regular ao contador, para saber a quantidade de água que
está a consumir.

NO CASO DE DETECTAR AVARIAS OU SITUAÇÕES DE PERDA DE ÁGUA NA
REDE GERAL, COMUNIQUE E INFORME OS NOSSOS SERVIÇOS:

244 499 600 / 919 245 298 / 919 248 919 • e-mail:

REBENTÁ-LO

Contactos : aguas@municipio-portodemos.pt

Outras iniciativas foram promovidas no sentido de animar o comércio tradicional.

O encantou quem passou pela Praça Arménio Marques e pelas diversas
arcadas circundantes, com as melodias protagonizadas por três grupos, acolhidos pelo Coral Vila
Forte.

Também o que decorreu nos dias 18, 19 e 20 de Dezembro, Sexta, Sábado e
Domingo, respectivamente, também, na Praça Arménio Marques, montou várias barraquinhas com
artesanato, apresentando excelentes alternativas para uma compra diferente e original. O artesanato
exposto foi fruto do trabalho realizado pelos formandos do Curso de Olaria, promovido pela AASAC-
Associação de Artesão das Serras de Aire e Candeeiros.
Ainda, durante o decorrer desta iniciativa foi possível desfrutar de diversas actividades,
nomeadamente pinturas faciais, modelagem de balões e demonstração ao vivo da criação de peças na
roda de oleiro e até dar uma voltinha no comboio de Natal.

“Natal (en)Cantado”

“Mercado de Natal”

Fonte: AASAC
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social e juventude
PCAAC - PROGRAMA COMUNITÁRIO DE AJUDA ALIMENTAR A
CARENCIADOS

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS VOLTA A SER PÓLO RECEPTOR E MEDIADOR

MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS AVANÇA COM A CRIAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL

À semelhança do ano anterior, o Município de Porto de Mós foi pólo receptor e mediador de produtos alimentares. A
distribuição aos destinatários aconteceu nos dias 2 e 3 de Dezembro de 2009, sendo que no primeiro dia foram
entregues os produtos às entidades beneficiárias e mediadoras (Instituições Particulares de Solidariedades Social do
concelho). No segundo dia, foram distribuídos os produtos aos beneficiários das freguesias de São João e São Pedro, no
mercado Municipal de Porto de Mós.

O programa beneficiou este ano, : 261 nas freguesias
de São João e São Pedro; 196 na freguesia de Mira de Aire; 74 nas freguesias de Alcaria, Alqueidão da Serra e Alvados;
66 nas freguesias de Arrimal, Mendiga, São Bento e Serro Ventoso; 240 nas freguesias de Calvaria de Cima, Juncal e
Pedreiras.

As instituições beneficiárias do concelho, o Abrigo Familiar Casa de São José de Mira de Aire, a Associação Amparo
Familiar de Mira de Aire, a Associação de Bem-Estar da Cruz da Légua, a Casa do Povo de Alqueidão da Serra, a Casa do
Povo de Calvaria de Cima, o CASSAC- Centro de Apoio Social da Serra de Aire e Candeeiros, o Centro Paroquial de
Assistência do Juncal, a Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós e o Solar do Povo do Juncal, receberam produtos
para 418 beneficiários que apoiam, através dos seus diversos serviços.

Importa, ainda, referir que as instituições Associação Amparo Familiar de Mira de Aire, a Casa do Povo de Alqueidão da
Serra, o CASSAC- Centro de Apoio Social da Serra de Aire e Candeeiros e o Solar do Povo do Juncal foram, igualmente,
entidades mediadoras o que facilitou a distribuição dos produtos alimentares nos seus territórios de intervenção.

Tem vindo a ser uma preocupação constante do Município de Porto de Mós, a elaboração de estratégias de
desenvolvimento social que consigam dar respostas a situações sociais menos favorecidas, visando atenuar as
desigualdades, garantindo, assim, a determinados estratos de população, o acesso a serviços, recursos e direitos
sociais básicos, necessários à sua participação na sociedade.
A realidade social dos dias de hoje obriga-nos, através dos nossos Serviços de Acção Social, a definir prioridades de
intervenção, recursos e parcerias que visem garantir a implementação de políticas de inclusão social.
É tendo em conta esta realidade que o Município de Porto de Mós pretende avançar com a criação do

, como um projecto que visa contribuir para a erradicação da pobreza e da exclusão social
promovendo a cooperação entre várias entidades e a criação de uma rede de solidariedade, entre os actores locais. Para
dar corpo a esta vontade, surgirá em complemento e integrado neste novo Espaço, o
Estas acções de apoio social funcionarão no Pólo Intermunicipal do Centro de Actividades Ocupacionais da CERCILEI,
na localidade de Anaia – Porto de Mós.

1.255 indivíduos residentes no concelho de Porto de Mós

Espaço Social do
Concelho de Porto de Mós

Banco Local de Voluntariado.

No quadro da implementação de um conjunto de medidas activas de emprego e em
intercooperação com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional de Leiria, o

tem dado continuidade às suas actividades,
nomeadamente, atendimentos personalizados de jovens adolescentes e adultos, em geral,

que procuram o primeiro emprego e/ou novo emprego, formação profissional inicial, contínua e de qualificação,
visando melhorias de conhecimentos técnicos profissionais.
Para além de atendimentos realizados no GIP, temos vindo a concretizar vários contactos com
Instituições/Entidades que promovem cursos de formação profissional, no sentido de criar um conjunto de
programas de educação/formação de jovens e posterior encaminhamento dos mesmos para o mercado de
trabalho.

GIP –
Gabinete de Inserção Profissional



ALUNOS DO CONCELHO DESENVOLVEM CAMPANHAS DE NATAL PARA
AJUDAR OS MAIS DESFAVORECIDOS

“Um Cabaz…um gesto de Paz” e “Um gesto de Natal” foram as duas campanhas que
levaram os alunos da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica e a Associação
de Estudantes da Escola Secundária de Porto de Mós a promover, junto dos seus
colegas de escola e dos alunos da Escola de 2.º Ciclo Dr. Manuel de Oliveira Perpétua,
a constituição de cabazes de Natal e a recolha de brinquedos com vista a tornar o
Natal de algumas famílias do concelho mais feliz. Gestos que resultaram na oferta de
31 cabazes e várias dezenas de brinquedos, demonstrando o grande empenho dos
nossos jovens neste tipo de projectos, bem como a sua capacidade de partilha.

A Câmara Municipal, através do Pelouro da Acção
Social e Juventude, não quis deixar de apoiar esta
iniciativa, fazendo a distribuição conjunta dos cabazes
pelas famílias mais carenciadas do concelho, durante
os dias 17, 18, 21, 22 e 23 de Dezembro e 6 de Janeiro,
data escolhida para a entrega de brinquedos, como
forma de assinalar o Dia de Reis.
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O Gabinete de Inserção Profissional tem funcionado normalmente criando uma aproximação estratégica com o
IEFP, mais concretamente com o Centro de Emprego de Leiria, no sentido de responder aos anseios e
necessidades dos utentes, jovens adolescentes e adultos residentes no Concelho de Porto de Mós,
nomeadamente:
• Encaminhamento para cursos de formação inicial profissional e de qualificação, RVCC e formações modelares;
• Realização de sessões individuais de apoio à procura activa de emprego e acompanhamento personalizado dos
desempregados, em fase de inserção ou reinserção profissional;
• Divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação junto de entidades que disponibilizam
informação/documentação para divulgação junto dos utentes;
• Divulgação das ofertas de formação disponibilizadas e encaminhamento dos utentes para medidas de apoio ao
emprego e qualificação.

No âmbito de Contratos Emprego Inserção, o Gabinete de Inserção Profissional possibilitou, ainda, a integração de
38 utentes para actividade ocupacional para diversas áreas, nomeadamente auxiliares de acção educativa e
auxiliares de serviços gerais.

Horário de Funcionamento:

Horário de Atendimento:

Tel.:
:

De Segunda a Sexta – das 09h30 às 12h00 e
das 14h00 às 16h30.

Segunda a Sexta – das 09h30 às 12h00 e
Segundas e Sextas 14h30 às 16h00.

Largo da Igreja de S. João
Edifício dos Gorjões (Câmara Municipal)
Porto de Mós

244 499 637
e-mail

– das

gip@municipio-portodemos.pt

Actividades desenvolvidas no período de Junho a Novembro de 2009.

Set Out NovJun Jul Ago
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JOVEM PORTOMOSENSE REPRESENTA PORTUGAL
NA FINAL DO CONCURSO “TREND VISION AWARD”

CÂMARA HOMENAGEIA PRESTAÇÃO DE CLÁUDIO PACHECO, COM A ATRIBUIÇÃO DE UM VOTO DE LOUVOR

A Câmara Municipal tem o dever de distinguir publicamente os munícipes que, individualmente ou integrados em
organizações, se distingam pelas suas excepcionais qualidades ou por práticas que contribuam para a valorização e
divulgação do concelho.
Nessa perspectiva, e tendo em conta a sua prestação no passado dia 11 de Outubro de 2009 no concurso Nacional “Trend
Vision Award,” promovido pela Wella Professionals, do qual saiu vencedor na categoria de “JovensTalentos” e, considerando,
também, a sua participação em representação de Portugal, no passado dia 01 de Novembro de 2009, na final que reuniu os
vencedores dos vários países, em Berlim, foi aprovada por unanimidade, em reunião de Câmara do dia 19 de Novembro de
2009, uma proposta de distinção com um Voto de Louvor ao jovem Cláudio Morgado Pacheco, pela excelência da sua
prestação no concurso e pela consequente divulgação do concelho de Porto de Mós. PARABÉNS CLÁUDIO!

Como surgiu a ideia de participar neste concurso?

Ficaste surpreendido com a tua prestação?

Como foi representar Portugal, numa iniciativa deste género?

Como vês o teu futuro em termos profissionais?

Desde há dois anos que eu queria participar mas, tendo em conta a minha idade, nunca participei. Tudo começou em 2008, quando o
Mundial se realizou em Portugal e foram apresentadas as colecções para 2009 que servem de inspiração para o concurso. Quando vi
esta colecção, senti que tinha de participar. Tinha tudo o que eu gostava, cores arrojadas e cortes marcantes. Falei com a minha mãe
e com a minha tia e elas deram-me todo o apoio, mas nunca tive grandes expectativas, visto que era muito novo e seria o 1.º ano que
participava.

Sim, muito. Nunca pensei passar a final nacional, quanto mais ganhar e ter a oportunidade de ir representar Portugal no Mundial! No
concurso havia concorrentes que já tinham participado, em anos anteriores, e com uma experiência de trabalho muito superior.

Foi uma sensação única e, sem dúvida, uma grande responsabilidade! É um dia diferente e marcante para o resto da vida. Conviver
com concorrentes dos quatro cantos do mundo, todos com o mesmo objectivo: representar bem o seu país. Sem dúvida que o
momento que mais me marcou foi a parada das nações, em que cada concorrente transporta a bandeira do seu país, perante 2000
convidados.

Risonho, a fazer o que gosto! Não importa onde, mas sem dúvida que gostaria de passar por academias internacionais, como a
Sassoon Academy, em Londres, trabalhar em diferentes cabeleireiros para aprender diferentes formas e técnicas de trabalho, sem
nunca esquecer de um dia voltar a Porto de Mós e à Martifá!

LOGOTIPOS A CONCURSO
A criação de logotipos representativos do e do é o
mote para o lançamento de dois concursos de ilustração destinados aos jovens do concelho. Chamar a sua atenção
para as questões sociais e incentivar o seu envolvimento em actividades de carácter social é o objectivo principal desta
iniciativa que pretende, igualmente, ajudar na divulgação destes dois projectos, associando-lhes uma imagem. PORTO
DE MÓS SOLIDÁRIO (Espaço Social) e PORTO DE MÓS VOLUNTÁRIO (Banco Local de Voluntariado) são os temas
propostos e que deverão servir de base para a concretização dos logotipos respectivos. Os concursos destinam-se aos
jovens dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico (“Porto de Mós Solidário”) e aos jovens do ensino secundário (“Porto de
Mós Voluntário”) e encontram-se abertos até ao dia 29 de Janeiro de 2010.Não deixes de participar!

Espaço Social de Porto de Mós Banco Local de Voluntariado

Mais
informações no sítio do município.
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MUNICÍPIO PROMOVE EXPLORAÇÃO DO SUBSOLO

Com o apoio do Município de Porto de Mós, o Núcleo de Espeleologia de Alcobaça realizou nos dias 14, 15 e 16 de
Agosto uma expedição ao Algar das Eiras, em pleno Maciço Calcário Estremenho .
Foram 22 horas de trabalho em subsolo com vista ao alargamento de uma passagem a 120 metros de
profundidade, possibilitando, em expedições futuras, a descida a níveis inferiores e a ligação física aos
colectores que abastecem a Cova da Velha, na Fornea, uma vez que estes têm a orientação para o Algar das
Eiras.
Esta longa jornada debaixo de terra contou com um acampamento base de apoio ao acampamento subterrâneo
montado a 100 m de profundidade. Com recurso a um gerador, telefone ligado à superfície, camas concebidas
pelo NEALC, especialmente, para o efeito, e uma equipa de apoio à superfície, esta expedição veio a revelar-se
uma experiência interessante, nomeadamente na preparação de toda a logística e consequente
implementação. Mais informações em: www.espeleonealc.blogspot.com

TAÇA DE PORTUGAL DE DOWN HILL
URBANO

CHUVA ANULA 2.ª MANGA DA PROVA NACIONAL

Porto de Mós recebeu, mais uma vez, a última prova da
Taça de Portugal desta modalidade. Como é já habitual, o
público aderiu de forma entusiasta, formando uma
moldura à altura das características do percurso e da
qualidade dos participantes, que na realização da 1.ª
manga, não defraudaram as expectativas.

Contudo, a chuva resolveu marcar presença nesta tarde de
feriado de 5 de Outubro, antes do início da 2.ª manga,
tornando a pista bastante perigosa, já que os saltos na
madeira e o piso em calçada impediam uma recepção
segura. Avaliadas as condições, os responsáveis das
equipas optaram pela anulação da 2.ª manga, em prol da
segurança de todos os participantes.
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PASSEIO PEDESTRE ASSINALA DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO

No dia 20 de Setembro, a Câmara Municipal, em colaboração com a Associação Cultural e Recreativa Pedras
Soltas, da freguesia de São Bento, assinalou o Dia Mundial do Coração, através da realização de um passeio
pedestre. Além da prática de exercício físico, fundamental para o bom funcionamento do sistema cardiovascular,
os caminhantes puderam conhecer um pouco da história e das tradições locais, já que uma parte do percurso foi
feito pelo trilho conhecido localmente como "o carreiro do padre", percurso que era usado pelo pároco para subir a
serra, na época em que S. Bento estava integrada na freguesia de Alvados, para celebrar missa nas capelas
existentes no planalto.

A TRADIÇÃO DO ATLETISMO POR TERRAS DO CONCELHO

11ª CORRIDA DE S. MIGUEL - JUNCAL

Integrada nas festas da vila, a Corrida de São Miguel é já uma
tradição. Com um percurso de cerca de 6 km, esta prova levou à vila
do Juncal mais de uma centena de atletas, garantindo o sucesso
desta iniciativa.

A prova, que é já uma referência no atletismo, trouxe, no dia 22 de
Novembro, centenas de atletas a esta localidade serrana.
O atleta internacional Ricardo Ribas foi o vencedor absoluto em
seniores e Marina Agostinho foi a primeira mulher a cortar a meta da
prova. Na classe feminina de veteranos, Cristina Sanches foi a
vencedora. Já nas seis classes masculinas de veteranos, os
vencedores foram António Travassos, Carlos Santos, Gilberto
Fernandes, Aquilino Ribeiro, Manuel Fernandes e Francisco Fera.

22.º GRANDE PRÉMIO - ARCD MENDIGA
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FIM-DE-SEMANA EM PLENO PARA OS AMANTES DO BTT

Com um cenário natural fantástico, como pano de fundo, as últimas provas das Taças de Portugal de Downhill e de
Cross-Country trouxeram a Porto de Mós, no fim-de-semana de 31 de Outubro e 1 de Novembro, a adrenalina da prática
do BTT de alta competição.

A Taça de Portugal de
festejou os seus

vencedores em Porto de Mós, na sexta
e última prova do troféu promovido
pela Federação Portuguesa de
Ciclismo. A derradeira prova não
provocou alterações de maior no
ordenamento final fazendo jus à
regularidade dos atletas, como melhor
critério para definir os vencedores da
Taça de Portugal 2009.
Em Porto de Mós, o campeão nacional
Elite David Rosa (CEF - Centro de
Estudos de Fátima) e um dos
protagonistas da época trocou a
última corrida do ano por uma vitória.

Cross-Country
Olímpico (XCO)

Com uma elevada participação, a
teve o seu epílogo em Porto de Mós, numa festa de consagração da
principal prova de regularidade da época. Na oitava prova do ano, o
vencedor da categoria rainha foi o britânico Olivier Burton, que precedeu
os compatriotas Stuart Jenkinson e Nathan Vials. Na ausência de Emanuel
Pombo, vencedor virtual do troféu, o melhor luso foi Alexandre Oliveira, na
quarta posição.
Na geral da Taça de Portugal Elites, Emanuel Pombo (Liberty Seguros/Run
& Bike/Specialized) somou 235 pontos, contra 168 de Cláudio Loureiro. No
terceiro lugar quedou-se Daniel Pombo, com 154 pontos.

Taça de Portugal de Downhill (DHI)
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PISCINAS MUNICIPAIS FORAM PALCO DO TORNEIO DOS 100

Com o objectivo de promover a prática da modalidade e
o contacto de nadadores de todo o distrito, as piscinas
de Porto de Mós, abriram as suas portas nos dias 7 e 8
de Novembro, a cerca de duas centenas de nadadores.
Esta actividade pretende motivar os jovens do nosso
concelho, para a natação, numa vertente competição,
de forma a diversificar a oferta e complementar a sua
formação técnica
Neste torneio estiveram presentes 202 nadadores, em
representação de 11 clubes do Distrito de Leiria. Entre
estas centenas de jovens nadadores estiveram
presentes, Sara Cruz e César Faria, que representaram
a Selecção Nacional nos Campeonatos da Europa e nos
Mundiais.

No Torneio de Sábado, foram batidos 3 recordes Distritais, na categoria de Absoluto (Andreia Anjos 100 Costas, do
Bairro dos Anjos), Senior (Andreia Anjos 100 Costas e Sara Cruz 100 Mariposa, ambas do Bairro dos Anjos) e Juvenil
(estafeta feminina do Benedita Sport Club Natação aos 4x100 metros Livres).

desporto

CORTA-MATO ESCOLAR LEVA 470
ALUNOS À VÁRZEA DE PORTO DE MÓS

Com o apoio da Câmara Municipal, o Grupo de Educação
Física do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós organizou,
no dia 12 de Novembro, o Corta-mato Escolar, no espaço da
Várzea. A criação de hábitos de vida saudáveis nos jovens,
através da prática desportiva é o objectivo principal desta
iniciativa, na qual participaram 470 alunos com vista à
selecção dos melhores atletas em representação do
Agrupamento na Fase EAE (Equipa de Apoio às Escolas) de
Leiria, tendo sido apurados os seis primeiros por escalão e
sexo.

O potencial atlético evidenciado pelos jovens participantes, a
excelente organização e as características do local favoráveis
à prática desta modalidade levaram a que a Coordenação do
Desporto Escolar da EAE Leiria premiasse o Município de
Porto de Mós e o Agrupamento de Escolas com a realização
do Corta-mato Fase EAE de Leiria, já no próximo mês de
Fevereiro.

Uma palavra de agradecimento para os fornecedores do
Agrupamento, comerciantes locais e Associação de
Estudantes pelo apoio prestado, contribuindo, assim, para o
sucesso desta iniciativa.
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PONTE NOVA DE PORTO DE MÓSPONTE NOVA DE PORTO DE MÓS

A requalificação da Ponte Nova de Porto de Mós está

já concluída, tendo beneficiado de obras de

alargamento do tabuleiro e construção de passeios

laterais, trazendo melhorias significativas nas

condições de circulação pedonal e rodoviária.

Um investimento das Estradas de Portugal, no valor

total de cerca de 800 mil euros, 200 mil suportados

pelo Município.

ANTES

DEPOIS
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NOMEADOS

FORNEA

Dando ilusão de ser um anfiteatro
natural, este estranho fenómeno
geológico assemelha-se a um
enorme abatimento da crosta
terrestre, começando em Chão
das Pias e descendo até Alcaria.
As erosões provocadas pelas
chuvas e pelas águas nascentes
criaram um cenário natural
impressionante. Esta depressão
de milhões de anos, rodeada de
cursos de água, em virtude do
carácter oco e da apresentação
de vácuos, característicos dos
solos da Serra de Aire e
Candeeiros, contempla na zona
da várzea um vale de oliveiras e,
no seu espaço envolvente, duas
cascatas e duas nascentes.

O Município de Porto de Mós apresenta como maravilhas naturais as Grutas de Mira de Aire, as
Grutas de Santo António, as Grutas de Alvados e a Fornea, ambientes naturais inseridos na Parque
Natural da Serra de Aire e Candeeiros.

Esta foi a selecção feita para o concurso , promovido pela empresa ,
cujo objectivo passa pela sensibilização da população portuguesa para a necessidade de
preservação, promoção e divulgação do património natural português.

O Concelho de Porto de Mós, inserido no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a mais

7 Maravilhas Naturais New 7 Wonders



GRUTAS DE ALVADOS

Descobertas em 1964, estas grutas estão inseridas no Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, estando abertas ao público desde 1973. A visita faz-se por um acesso natural
directo ao primeiro grupo de pequenas salas desniveladas, cujo percurso, em forma de túnel,
apresenta vários algares monumentais, alargando-se de forma inesperada em múltiplas salas e
lagos, com inúmeras formações de ”estalactites” e “estalagmites” de formas muito delicadas,
apoiadas por uma iluminação indirecta que revela todas as cores naturais destas formações
calcárias com mais de 50.000 anos. As Grutas de Alvados têm um comprimento visitável de 350
m, com uma largura máxima entre salas de 40 m e uma altura interior que chega aos 95 m,
mantendo, durante todo o ano, uma temperatura estável entre os 16 e os 18 graus centígrados,
graças à sua ventilação natural.

GRUTAS DE SANTO ANTÓNIO

Descobertas em 1955, estas grutas, inseridas no Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros, estão abertas ao público desde 1971. A visita faz-se por um túnel artificial que se
abre numa imensa sala de grande dimensão e invulgar riqueza, cujo percurso interior nos vai
revelando diferentes formações de “estalactites” e “estalagmites” com dimensões muito
variadas, valorizadas por uma iluminação cuidada que realça as cores naturais e as
inesperadas transparências destas formações calcárias com mais de 50.000 anos.
As Grutas de Santo António têm uma área visitável de 6.000 m2. A sua sala principal atinge a
largura máxima de 80 m, com uma altura interior que chega aos 45 m, com uma temperatura
constante, ao longo de todo o ano, entre os 16 e os 18 graus centígrados.

GRUTAS DE MIRA DE AIRE

As Grutas de Mira de Aire são as maiores grutas turísticas de
Portugal. A sua extensão atinge já 11 Km, embora apenas 600
metros possam ser visitados turisticamente. Inauguradas em 1974,
receberam mais de 6 milhões de visitantes, incluindo 15% de visitas
de estudo nacionais e estrangeiras, de vários níveis de ensino.
As dimensões, beleza e importância ecológica das águas
subterrâneas associadas a um polje com inundações periódicas,
levaram às classificações como Imóvel de Interesse Público (1955)
e Sítio RAMSAR (2005).
Está historicamente associada à Fundação de Espeleologia
Portuguesa e a complexidade da sua rede subterrânea atrai,
permanentemente, os espeleólogos que, regulamente, realizam
novas investigações e descobertas.

NOMEADOS

importante zona calcária de Portugal, é rico em maravilhas naturais não podendo perder a
oportunidade de as divulgar. Dar a conhecer e promover desta forma qualquer uma das grutas acima
referidas, com as suas inúmeras salas, cujo percurso nos vai revelando diferentes formações de
estalactites e estalagmites e as inesperadas transparências destas formações calcárias, com
milhares de anos, bem como, a Fornea, um estranho fenómeno geológico que dá a ilusão de ser um
anfiteatro natural, encaixa perfeitamente no espírito da iniciativa: comemorar em 2010 o Ano
Internacional da Biodiversidade. As votações decorrerão de Março a Setembro de 2010. Para deixar o seu voto apenas terá que
aceder a [http://www.7maravilhas.sapo.pt/#/pt/nomeados] clicar em e seleccionar
aqui irá encontrar as nossas 4 maravilhas, Fornea | Grutas de Mira de Aire | Grutas Santo António | Grutas Alvados.

NOMEADOS REGIÃO, CENTRO, LEIRIA, PORTO DE MÓS,
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PORTOMOSENSES HOMENAGEADOS PUBLICAMENTE

No passado dia 25 Julho, teve lugar, na Praça da República, a

.

Ao longo dos anos, a Câmara Municipal tem reconhecido o valor da actuação de vários portomosenses e de

entidades locais no desenvolvimento e projecção do concelho, distinguindo-os, em Reunião de Câmara,

com a atribuição de diferentes medalhas. A entrega formal destes galardões concretizou-se, agora, neste

espectáculo, no qual foram entregues, para além de duas salvas de prata, oito medalhas de mérito: uma de

bronze, três de prata e quatro de ouro. Esta noite de emoções contou, ainda, com a presença do

, um projecto de divulgação de música clássica, interpretando obras que vão desde o século XV ao

século XX e que encantou a plateia. O momento final deste espectáculo foi reservado para a apresentação

do , da autoria de Frei e Vicente, interpretado pelo mesmo, acompanhado pela Banda

Recreativa Portomosense, Coral Vila Forte, Coro Calçada Romana; Coro Gaudia Vitae e Coro São Miguel.

Gala de Homenagem e Entrega de

Medalhas de Mérito do Concelho

Hino a Porto de Mós

Grupo Vox

Angelis

PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JAN10

Medalha de Mérito Desportivo
– Grau Bronze Carlos Amado–

Medalha de Mérito Desportivo – Grau Prata –
C. C. C. R. do Alqueidão da Serra

Medalha de Mérito de Arte e Cultura – Grau Prata –
Coral Calçada Romana

Medalha de Mérito Industrial – Grau Ouro –
Artur Meneses

Medalha de Mérito de Arte e Cultura
– Grau Ouro – Saul António Gomes
Medalha de Mérito de Arte e Cultura
– Grau Ouro – Saul António Gomes

Medalha de Mérito por Serviços Relevantes
– Grau Ouro – Luís Amado

Medalha de Mérito de Arte e Cultura
– Grau Ouro – Jornal O Portomosense

Medalha de Mérito de Arte e Cultura
– Grau Ouro – Jornal O Portomosense

Medalha de Mérito de Arte e Cultura
– Grau Ouro – Jornal O Portomosense

Medalha de Mérito de Arte e Cultura
– Grau Prata – Jornal Vos de Mira de Aire

– Salva de Prata –
Armando Ribeiro



PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JAN10

cultura

TOKÁMEXER - Jardim Municipal

24

V MOSTRA DE DOCES E LICORES

A Casa do Povo de Porto de Mós e o Coral Vila Forte- Associação,
em parceria com a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia do
concelho realizaram, à semelhança de anos anteriores, a

, no espaço da Casa do Povo de
Porto de Mós, durante o fim-de-semana de 24 e 25 de Outubro de
2009.
Promover e divulgar os doces e licores da região é o principal
objectivo deste certame que contou com a habitual prova e venda
dos produtos expostos e com a participação da Escola Profissional
de Hotelaria de Ourém, que foi confeccionando, ao longo dos dois
dias, pratos que incluem na sua preparação o doce e o licor. Houve,
ainda, a possibilidade de privar com um convidado muito especial
que, pela segunda vez, esteve presente nesta mostra, o
reconhecido Chefe Silva.
A animação esteve a cargo do Grupo de Concertinas da Barrenta e
da Banda Recreativa Portomosense. O tradicional café d'avó e as
filhós garantiram o serviço de bar, numa iniciativa pela qual
passaram cerca de 800 pessoas, onde houve ainda lugar para
apresentação de um novo licor, pela freguesia das Pedreiras. O
Licor de Sorva é feito a partir do fruto de um arbusto, a sorva, a
fazer lembrar a pêra, actualmente, pouco visto no concelho.

V
Monstra de Doces e Licores

SONS TRADICIONAIS VOLTAM A
ANIMAR O CINE-TEATRO

O Centro Cultural da Barrenta, com o apoio do
Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Porto de
Mós, organizou o

, dia 25 de Setembro de 2009, no
Cine-Teatro local.

III Serão de Sons
Tradicionais

COMEMORAÇÕES DO DIA DO
IDOSO

Mais uma vez, o Pelouros da Cultura e Acção Social
do Município de Porto de Mós fez questão de
assinalar o Dia do Idoso, com o já habitual convívio
entre os utentes das diferentes instituições do
concelho. Realizada na Quinta do Moinho, a festa
iniciou-se com a celebração da missa, tendo-se
prolongado pela tarde, com muita animação e
confraternização.



25

cultura
PUBLICAÇÃO MUNICIPAL JAN10

XIX EDIÇÃO DO CONCURSO DE PRESÉPIOS 2009/2010

Nesta edição do Concurso de Presépios foram apresentados 72 trabalhos de elevada qualidade, confirmando a
criatividade e originalidade que são já características desta iniciativa.
Os presépios a concurso poderão ser apreciados até dia 23 de Janeiro de 2010, no Espaço Jovem de Porto de Mós,
junto ao Jardim Municipal. Não deixe de aparecer!

Manuel de Jesus Luís Filipe Elias Emília Trovão M.ª Eugénia Limes

Escola Secundária de Mira de Aire Marco Filipe Ferreira Carlos Manuel Vieira Nelson Alexandre Figueiredo

Escola Básica 1, n.º 1 de Mira de Aire
Turmas do 2.º e 3.º anos

Escola Básica 1 de Corredoura Ricardo Nuno Calado Hugo Manuel Rodrigues e Daniela Rodrigues

Componente de Apoio à Família n.º 2
(Animadora Raquel) - Mira de Aire

Marco Duarte Jardim-de-infância n.º 1 de Mira de Aire Centro Paroquial de Assistência Social do Juncal
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D. FUAS APRESENTA-SE, NA

BIBLIOTECA!

No dia 10 de Outubro, no âmbito da

actividade que promove o encontro

entre escritores e os mais novos, foi

apresentado o livro “D. Fuas

Roupinho”, da autoria de Vanda

Furtado Marques.

Uma biblioteca, muitas leituras...

Em Novembro, a Biblioteca iniciou as
actividades de promoção do livro e da leitura
direccionadas a todos os alunos que
frequentam os jardins-de-infância e as escolas
do 1.º Ciclo do concelho.

Acção de formação “Escrever para ler”

No passado dia 2 de Julho a Biblioteca Municipal promoveu uma
acção de formação de incentivo à leitura e à escrita: "Escrever para
ler". A acção foi ministrada pela escritora Margarida Fonseca Santos
e resultou de uma parceria entre o Município de Porto de Mós e a
Direcção Geral do Livro e da Leitura.

FOI NOVIDADE... É NOVIDADE...

BIBLIOTECA ABERTA À NOITE

Durante o período de Verão (Julho, Agosto e
Setembro) a Biblioteca alargou o seu horário
de funcionamento, às Segundas-feiras, até às
22 horas.

ENIGMAS A DESCOBRIR

Nos diversos sectores da Biblioteca, os utilizadores
encontram um questionário com enigmas para
desvendar. Ao participar neste jogo, o utilizador habilita-
se a um prémio. Arrisca!

BIBLIOTECA MUNICIPAL - ACTIVIDADES
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“AS MIL E UMA NOITES OU COMO XERAZADE ENGANOU A MORTE...”

No âmbito da programação da Biblioteca Municipal, teve lugar, no dia 20 de Outubro, no auditório da
Ecoteca, um espectáculo das arábias...!! Pela Companhia de Teatro Panda Pá, a peça de teatro “As mil e
uma noites ou como Xerazade enganou a noite”, destinada aos alunos de 2.º Ciclo do Ensino Básico está
inserido no Programa Intinerâncias Culturais da Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas – Ministério da
Cultura.

EXPOSIÇÕES DE ARTE
Pintura

ANIMAVERÃO
Durante as férias de Verão, a Biblioteca promoveu actividades para a ocupação de tempos livres,
direccionadas ao público infanto-juvenil. Ateliers de artes plásticas, projecção de cinema, leituras em voz
alta, foram algumas das actividades desenvolvidas.

Eva Afonso – patente de 2 a 28 de Novembro Dina Vieira – patente de 19 a 30 de Setembro Andrea Filipa, patente de 8 de a 30 de Outubro
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O TEATRO FOI À ESCOLA EM TEMPO DE NATAL

Foi com teatro que o Município presenteou as crianças das diferentes escolas e jardins-de-infância do concelho,
numa iniciativa do Pelouro da Educação. A peça apresentada pelo Grupo de Teatro Trupêgo, intitulada “A Revolta
dos Micróbios” associa boa disposição e preocupações pedagógicas evidentes alertando para a necessidade de uma
higiene oral diária, a estar presente no quotidiano de todos os jovens.
Como seria de esperar, no final da apresentação, e porque de época natalícia se tratava, o Pai Natal fez questão de
marcar presença e de distribuir por cada criança uma prendinha e chocolates, deixando no ar a alegria, as
gargalhadas e o alvoroço típicos das crianças, nesta época festiva.

CONCURSO POSTAL DE NATAL 2009

Pelo segundo ano, a Autarquia lançou, de novo, o dasafio à criatividade dos mais novos, com a iniciativa
. Este ano, a temática sugerida foi o Guarda-rios, o pássaro representado no brasão da vila,

presença habitual nas margens do nosso rio. Participaram 22 escolas, entre Jardins-de-infância e Escolas de 1.º Ciclo.

Concurso
Postal de Natal 2009

1.º Prémio: Jardim de Infância de Alvados – Educadora – Isabel Silva 3.º Prémio: Jardim de Tojal de Cima – Educadora – Margarida Oliveira

2.º Prémio: E.B.1 de Ribeira de Cima - 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos

– Professora – Ivone Felício
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PÓLO INTERMUNICIPAL DA CERCILEI

A CERCILEI estendeu a sua actividade ao
Concelho de Porto de Mós em Setembro de
2007. altura em que abriu o Pólo Intermunicipal
de Porto de Mós e Batalha com a valência de
Centro de Actividades Ocupacionais e, em
Fevereiro de 2008, com a valência de
Intervenção Precoce. No início, as actividades
estavam sedeadas nas Oficinais Municipais, em
instalações provisórias, cedidas pelo Município
de Porto de Mós. No passado dia 25 de Agosto
de 2009 foi inaugurado o novo edifício cuja
concretização só foi possível pelo financiamento
do programa PARES e pelo contributo do
Município de Porto de Mós. Com o novo edifício o
Centro de Actividades Ocupacionais aumenta a
sua capacidade de intervenção para 30 utentes.

PEQUENOS REIS MAGOS ENCANTAM

Os alunos do 1.º Ciclo da Escola de Porto de Mós não
quiseram deixar esquecer o Dia de Reis e vieram até à
Praça da República lembrar a data com música e
presentes “reais”.
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PROGRAMA ECO - ESCOLAS
O Programa Eco-Escolas, de âmbito internacional, é destinado preferencialmente às
escolas do ensino básico e pretende encorajar acções e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido pelos estabelecimentos de ensino, no âmbito da Educação
Ambiental.

Água, resíduos, energia e alterações climáticas e, ainda, complementarmente,
biodiversidade, agricultura biológica, espaços exteriores, ruído e transportes deverão ser

os temas tratados

Em parceria com a Câmara Municipal, o Jardim-de-infância e a Escola de 1.º CEB da Corredoura aderiram a este
programa, contando com o envolvimento do Pessoal Docente e Não Docente, com os Pais e os alunos desta
comunidade Educativa, a Suma, a Valorlis e outros parceiros.

O projecto “ECO-CORREDOURA” dá já os primeiros passos na luta por um ambiente melhor. Foi elaborado um
logotipo para representação do programa desenvolvido pela escola e foram definidos os seguintes objectivos a
alcançar ao logo deste ano:

• Reduzir o consumo de água no seu espaço educativo em 10%.

• Reduzir o consumo de Energia.

• Sensibilizar para a importância da reciclagem.

• Dar continuidade ao Projecto da Câmara Municipal "Hortas Biológicas"

• Sensibilizar para a importância da Floresta nas nossas vidas.

• Melhorar o espaço exterior desta Escola e Jardim-de-infância.

por cada Eco-Escola que se candidate e que pretenda ser reconhecida com a Bandeira Verde.
Para tal deverá seguir a metodologia proposta, concretizar o seu plano de acção e realizar actividades, no âmbito
dos temas propostos.

O MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS FAZ, NOVAMENTE, O APELO:

NUNCA COLOQUE AS CINZAS NO CONTENTOR

Entre os meses de Novembro e Dezembro últimos foram destruídos, por
acção das cinzas, diversos do lixo.

Sr. Munícipe:

, nem depois de bem
apagadas, para que situações como esta não se voltem a repetir.
Lembramos que as cinzas podem ser utilizadas, sempre que possível, para
fertilização dos solos.

Obrigado.

Sessão de apresentação do Programa aos pais.

Logotipo do Programa Eco-Corredoura

•
E
C
O

-C
ORREDOU

R
A

•

ECOPONTO • HORTA BIOLÓGICA • PLANETA • FLORESTA
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VEM LIMPAR CONNOSCO!

Este é o apelo que é feito a toda a

comunidade, no âmbito do projecto

“Limpar Portugal” ao qual o Município de

Porto de Mós se associa.

O objectivo é juntar o maior número de

voluntários e parceiros para que, todos

juntos, possamos, no dia 20 de Março de

2010, fazer algo de essencial por nós, por

Portugal, pelo planeta, e pelo futuro dos

nossos filhos.

O primeiro passo que deve dar para

participar no Projecto “Limpar Portugal” é

registar-se na rede social NING. Após o

registo, deverá procurar o grupo que mais

se adequa à sua situação que,

normalmente, será o seu concelho de

residência. Depois de se associar a um

grupo, poderá participar no mesmo

através de um fórum que lhe permitirá

colocar questões, obter informações, etc.

M a i s i n f o r m a ç õ e s e m :

http://www.limparportugal.org

NO DIA 20 DE MARÇO DE 2010, POR UM

DIA, VAMOS FAZER PARTE DA SOLUÇÃO

DEIXANDO DE SER PARTE DO

PROBLEMA.

“LIMPAR PORTUGAL? NÓS VAMOS FAZÊ-

LO! E TU? VAIS FICAR EM CASA?"

KITS DE MICROGERAÇÃO CHEGAM ÀS ESCOLAS DO CONCELHO

Já é possível visualizar nos telhados de algumas

escolas básicas do concelho os painéis

fotovoltaicos que trarão maior conforto aos

diferentes estabelecimentos de ensino e

possibilitarão à Câmara a produção de energia

eléctrica. Os kits de microgeração instalados

nas Escolas Básicas de Arrimal, Calvaria de

Cima, Mendiga, Porto de Mós, Alvados e Juncal

foram já inspeccionados, tendo obtido o

certificado de exploração.

Painéis Fotovoltaicos instalados na Escola Básica de 1.º Ciclo de Porto de Mós.
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OBRAS EM CURSO

PARQUE VERDE DA VILA – 1.ª FASE EM ANDAMENTO

Estão já a decorrer os trabalhos da 1.ª fase da empreitada da construção do Parque Verde. Actualmente, procede-se às
acções de desmatação e movimentos de terra, incluindo a execução de colectores pluviais. Em breve, avançar-se-á
com o início dos edifícios e infra-estruturas previstos, nomeadamente, cafetaria, docas, sanitários e muros.

EXTENSÃO DE
SAÚDE DO JUNCAL

As obras no edifício destinado ao
novo Centro de Saúde do Juncal
encontram-se, já, numa fase
adiantada, executando-se, neste
momento, os acabamentos
internos que incluem colocação
de pavimento, madeiras e
pintura.



REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA
IGREJA / LARGO DO MERCADO DE MIRA
DE AIRE

A zona envolvente à igreja de Mira de Aire e ao mercado beneficia
já de melhoramentos visíveis em termos de requalificação dos
espaços urbanos. Estes trabalhos incluem, ainda, a remodelação
de arruamentos e passeios adjacentes, bem como a colocação de
ecopontos, integrados com sistema de recolha de R.S.U., num
investimento total a rondar os 153 mil euros.
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CASA VELÓRIO DE PORTO DE MÓS

A obra de construção da Casa Velório de Porto de Mós avança a bom ritmo, desenvolvendo-se, nesta fase, os trabalhos
de execução da estrutura em betão armado. A obra deverá estar concluída ao longo do 1.º semestre de 2010.
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DIVERSAS

Muros de vedação da Central de Casais de Matos Repavimentação da estrada do Juncal / rotunda Cruzinha

Pavimentação da Rua Vale Vazão – Cumeira de Cima Arranjo do espaço exterior / adro da Capela de S. Silvestre – Alcaria

Passeios em Calvaria de Cima Execução da rede de saneamento e repavimentação – Rua da
Moagem – Calvaria de Cima
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Passeios na vila do Juncal Cruzamento / Arruamento em Ribeira de Cima

Pavimentação, rede de águas pluviais e remodelação de rede de
águas – Rua da Portela – Ribeira de Cima

Repavimentação da Rua de Santo Estevão – Fonte do Oleiro

Passeios em Pedreiras
Substituição de telheiro exterior na Escola de 1.º Ciclo de Porto de
Mós (foram, também, substituídas as coberturas nas escolas EB1

n.º 1 e n.º 2 de Mira de Aire)
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IV - OBRAS MAIS RELEVANTES

Esta obra estará concluída em 2010. Pelo valor envolvido e pelo impacto que vai ter na vida social e cultural de Mira de Aire, merece
destaque num conjunto vasto de realizações previstas.

Esta obra encontra-se em fase inicial de execução. A realização do saneamento de Mira de Aire reveste-se de um significado especial
por se tratar de uma infra-estrutura básica de grande valor ambiental, sempre adiada ao longo das últimas décadas.

Esta obra está em fase de concurso público. Os
terrenos necessários à sua execução
encontram-se já adquiridos. Trata-se de uma
obra de grande importância estrutural e
potenciadora de geração de emprego e riqueza
no Concelho. Com a 3ª Fase construída este
complexo industrial ficará com ligação
facilitada aos grandes eixos IC9, A8 e A1.

Encontra-se em início de construção e a sua
conclusão está prevista para finais de 2010. A
entrada em funcionamento deverá gerar
impactos positivos, nomeadamente, ao nível
do ambiente, do turismo, do comércio e do
lazer.

Esta obra inclui jardim-de-infância e 1º ciclo. O
projecto terá o seu início em 2010 e a sua
conclusão está prevista para 2011, com custos
estimados em cerca de 750.000.00 €.

1. A casa da cultura de Mira de Aire

2.O saneamento, rejuvenescimento e ampliação da rede de águas em Mira de Aire

3.Terceira fase do Parque Industrial de
Porto de Mós.

4.Jardim Parque Verde da Vila – 1ª Fase.

5.Novo Pólo Escolar da Cruz da Légua.

.



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

Presidente: João Salgueiro

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

Nos restantes dias, apenas com marcação prévia, sujeito a

disponibilidade de agenda.

e-mail: presidencia@municipio-portodemos.pt

Vice-Presidente: Albino Januário

Pelouro de Economia e Finanças

Todos os dias.

e-mail: albino.januario@municipio-portodemos.pt

Vereador Rui Neves

Pelouro da Cultura e Desporto

Todas as Terças-feiras, das 10h00 às 12h30 e todas as Sextas-

feiras, das 9h00 às 12h30

e-mail: cultura@municipio-portodemos.pt

Vereadora: Anabela Martins

Pelouro da Educação

Todas as Quartas-feiras, das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 17h00

e-mail: anabela.martins@municipio-portodemos.pt

Vereadora: Rita Cerejo

Pelouro da Acção Social e Juventude

Todas as Quintas-feiras, a partir das 10h00.

e-mail: rita.cerejo@municipio-portodemos.pt

• 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

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

gestão
territorial

MUNICIPIO DE PORTO DE MÓS

AVISO

JOÃO SALGUEIRO, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

TORNA PÚBLICO que, sob proposta da Câmara

Municipal, a Assembleia Municipal de Porto de Mós, reunida em

sessão ordinária realizada em 18 de Dezembro de 2009, deliberou

nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 112.º do

Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado

pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, aprovar por

unanimidade, a prorrogação, por mais um ano, das Medidas

Preventivas ratificadas pela Resolução de Conselho de Ministros n.º

142/2007, publicada na I Série do Diário da República, n.º 185, de 25

de Setembro e estabelecidas para a área identificada na planta anexa

àquela resolução, por motivos de suspensão e consequente revisão do

Plano Director Municipal de Porto de Mós.

Nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 112.º do citado

diploma legal, a presente prorrogação das Medidas Preventivas está

sujeita às regras aplicáveis ao seu estabelecimento inicial,

produzindo os seus efeitos a partir de 25 de Setembro de 2009.

E para constar, se publica o presente aviso e outros de igual

teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Porto de Mós, 4 de Janeiro de 2010.

João Salgueiro

PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS
PUBLICADAS EM D.R. - 1.ª SÉRIE, N.º 185, DE
25 DE SETEMBRO DE 2007, PELA RESOLUÇÃO
DO CONSELHO DE MINISRTROS N.º 142/07,

REFERENTES À SUSPENSÃO DO PLANO
DIRECTOR MUNICIPAL DE PORTO DE MÓS.

AGENDA DE EXPOSIÇÕES - ESPAÇO JOVEM

De 16 de Janeiro a 03 de Março

De 04 a 27 de Fevereiro

De 07 de Março a 15 de Abril

De 25 de Abril a 25 de Junho

António Aguiar (Exposição de cerâmica)

Adália Alberto (Exposição de escultura)

Dina Vieira (Exposição de pintura)

Cutileiro (Exposição de escultura)
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