BOLETIM
MUNICIPAL
Nº11 • ABRIL 2021

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO JÁ
ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
O mês de março marcou o arranque de três projeto de requalificação, que representam um investimento total que ultrapassa os 4 milhões de euros: a reabilitação do Palácio Gorjão, Biblioteca e Anfiteatro Municipal, a requalificação das antigas instalações
do IVV e o projeto de Melhoria da Acessibilidade do Caminho das Escolas. 
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BOMBARRAL ESTÁ ENTRE OS 100 MUNICÍ- IDOSOS COM MAIS DE 80 ANOS FORAM
PIOS MAIS EFICIENTES FINANCEIRAMENTE VACINADOS CONTRA A COVID-19

“CONVERSAS À JANELA” LEVAM ÂNIMO
À POPULAÇÃO SÉNIOR
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O Município do Bombarral é um dos 100
municípios
portugueses
com
melhor
eficiência financeira e ocupa a primeira
posição entre as autarquias do distrito de
Leiria com menos de 20 mil habitantes.

Teve início, no mês de março, o processo de
vacinação contra a Covid-19 no concelho do
Bombarral. Numa primeira fase, a vacina
começou por ser administrada à população
com idade igual ou superior a 80 anos, bem
como a pessoas com doenças associadas.
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Com o intuito de combater a solidão e levar
um pouco de ânimo e esperança à população
sénior do concelho, o Município dinamizou a
iniciativa “Conversas à Janela”, que percorreu
todo o concelho durante o período de
confinamento.
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EDITORIAL

PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DO BOMBARRAL,
DR. RICARDO FERNANDES
Caras e caros bombarralenses,
Importa assinalar, mais do que nunca, o mês que
agora vivemos. O mês que nos transporta para a
conquista da liberdade. Liberdade esta, tão comprometida hoje em dia, em função do que ainda
passamos e passaremos por mais algum tempo.
Felizmente não é em termos políticos, de direitos,
liberdades e garantias. Não, não é! Essa está há
quase meio século garantida, se bem que aqui e
ali, apareçam alguns sinais preocupantes de radicalismo, não partilhado por nenhum de nós. É esta
monstruosa pandemia que nos impede e corta os
movimentos. Corta aquilo que nós portugueses, e
bombarralenses em particular, gostamos de fazer:
conviver, estar com toda a família e amigos.
Ao ultrapassar estas dificuldades pandémicas, não
poderia deixar de referir o facto de uma situação
totalmente inesperada, imprevisível e indesejada
para qualquer um de nós, viesse e pusesse a nu, de
forma ampla e incontornável, o estado degradado
e a insatisfação das populações em relação à assistência hospitalar no nosso Oeste, excluindo, naturalmente, todo o pessoal médico, de enfermagem
e restantes profissionais de saúde, que merecem
amplamente o nosso aplauso e consideração. Para
isso, devo explicitar aqui o que ao dia de hoje todos
sabem: o hospital do Oeste deve ser, (e tem de ser!)
uma realidade a breve trecho. Os nossos vindouros não nos perdoarão se não fizermos o trabalho
que nos compete. O nosso trabalho consiste em
edificar (depois de tantos anos perdidos, tantas
reflexões, tantas reuniões de trabalho, tantas especulações, tantas conversas), o hospital que deveria
existir há anos.
Não o foi e terá de ser agora!

DISCUSSÃO PÚBLICA DA
PROPOSTA DE REVISÃO DO
PDM DECORRE ATÉ 18 DE MAIO

Um hospital que seja equidistante de todos os concelhos que se servirão dele, um
hospital que tenha as especialidades médicas necessárias para fazer face às maleitas
mais habituais e também equipado daquilo
que mais temos ouvido nos últimos tempos e que ainda ao dia de hoje, não existe entre nós: falo dos cuidados intensivos,
aqueles que em determinado momento,
salvam vidas.
Esta equidistância (metro acima, metro
abaixo), leva-nos de forma natural para a
construção deste equipamento no concelho do Bombarral. Ainda se assim não fosse, o verdadeiramente importante seria a
sua construção. Mas, é! E estamos preparados, com o terreno propício e disponível
para tão importante tarefa.
Todos aqueles que pretenderam apresentar de modo diverso e diferente esta questão, não estão do lado da solução: o hospital construído.
Dito isto, continuemos todos a desenvolver as formas da não propagação deste
vírus, como muito bem soubemos fazer
todos estes meses, para que com a ajuda
da vacinação que se prevê em massa a partir de agora, possamos dentro de poucos
meses, atingir a tão desejada imunidade de
grupo, para aí chegados, podermos viver
como estávamos habituados e podermos
viver como merecemos, que é como referi no início: em liberdade, bem condizente
com o espírito de abril.

Teve início, no dia 16 de março de 2021, o período de
Discussão Pública da Proposta de Revisão do Plano
Diretor Municipal do concelho do Bombarral, que se
irá prolongar até ao dia 18 de maio.

A proposta de revisão pode ser consultada
em formato digital, no portal do Município
ou, em formato papel, mediante marcação
prévia, nos seguintes locais:
Edifício dos Paços do Concelho – 262
609 049; Junta de Freguesia do Carvalhal –
262 603 351; Junta de Freguesia do Pó – 262
081 804; Junta de Freguesia da Roliça - 262
606 250 / 961 383 542; Delegação do Vale
Covo da União de Freguesias de Bombarral
e Vale Covo – 964 347 196
Durante este período, os munícipes poderão apresentar as suas sugestões/reclamações através de formulário próprio a entregar no Balcão de Atendimento ou submetido
diretamente através do portal do Município.
Consulte a proposta de revisão do PDM
e aceda ao formulário de participação em
www.cm-bombarral.pt.
Faça parte da construção do futuro do seu
concelho!
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INVESTIMENTOS

PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO JÁ ESTÃO EM
DESENVOLVIMENTO

O executivo da Câmara
Municipal do Bombarral
acompanhou, no passado dia 22 de março,
o processo de embalamento e transporte do
acervo museológico e
documental do Museu
e da Biblioteca, que
antecedeu o arranque
das obras de requalificação destes dois espaços
municipais.

Com um investimento superior a 1.8 milhões de euros, trata-se de uma obra cofinanciada pelo FEDER em cerca de 960 mil
euros que incluiu a reabilitação do Palácio
Gorjão, bem como a intervenção no espaço
da Biblioteca e Anfiteatro Municipal.
Para além da preservação e valorização do
edifício, datado do início do século XVII, convertido em Museu Municipal na década de
90, as obras de reabilitação têm como grande
mais valia a melhoria das acessibilidades.
Está prevista a criação de um elevador que
fará a ligação entre os vários pisos, desde
a cave, ponto de ligação com a biblioteca,
ao rés-do-chão, onde é feito o acesso ao
museu e ao jardim, e às principais salas de
exposição e sótão, onde se localizam os espaços de trabalho e arquivo.
No espaço da biblioteca, será criada uma
sala Infantil com luz e ventilação natural e
acesso a pátio lúdico, serão ampliadas as
zonas de leitura geral e de informática e
será criado um espaço para a instalação de
uma fonoteca/mediateca.
Quanto ao Anfiteatro Municipal, será efetuado um incremento de lotação, para além da

criação de condições de maior acessibilidade.

Melhoria da Acessibilidade do Caminho das Escolas

Já se encontra em desenvolvimento o projeto de Melhoria da Acessibilidade do Caminho das Escolas, com uma intervenção
que se irá concretizar numa extensão de
1770 m de comprimento, entre o centro da
vila e o Centro Escolar, passando pela Escola Básica e Secundária Fernão do Pó e os
equipamentos desportivos municipais.
A obra irá promover uma intervenção nos
arruamentos mais utilizados pelos cidadãos, a eliminação de barreiras arquitetónicas, a criação e manutenção de passadeiras e a eliminação de pontos de conflito
entre circulação pedonal, ciclável e viária.
Entre outras ações, destaca-se a transformação da Rua Evaristo Judicibus numa via
de sentido único, na qual todo o percurso
será nivelado, através da elevação das passadeiras ao nível da circulação pedonal, bem
como a melhoria das acessibilidades, privilegiando o estacionamento para residentes.

Aprovado no âmbito do PAMUS - Plano
de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável desenvolvido pelo Comunidade Intermunicipal do Oeste, conta com um investimento de cerca de 860 mil euros, sendo
cofinanciado pelo FEDER em mais de 720
mil euros.

Reabilitação das instalações do
antigo IVV

Neste âmbito destaque ainda para a reabilitação das instalações do antigo IVV Instituto da Vinha e do Vinho, situadas na
localidade do Cintrão.
As obras a desenvolver consistem na recuperação deste edifico histórico, com o
objetivo de devolver a relevância e visibilidade que o mesmo já teve nas décadas de
50 e 60, através da implementação de um
projeto inovador nas áreas da ciência e da
investigação, aliado às componentes da valorização e promoção dos produtos locais.
As obras da primeira fase de reabilitação
representam um investimento a rondar 1.3
milhões de euros, cofinanciado pelo FEDER
em mais 970 mil euros.

MUNICÍPIO DO BOMBARRAL
APRESENTA A MELHOR
EFICIÊNCIA FINANCEIRA ENTRE AS
AUTARQUIAS DO DISTRITO COM
MENOS DE 20 MIL HABITANTES
O Município do
Bombarral é um dos 100
municípios portugueses
com melhor eficiência
financeira e ocupa a
primeira posição entre
as autarquias do distrito
de Leiria com menos de
20 mil habitantes.

Os dados relativos à situação financeira
da autarquia bombarralense constam no
Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que apresenta uma análise económica e financeira das contas dos 308 municípios relativas ao exercício económico de
2019.
No Ranking Global dos municípios do distrito de Leiria, o Município do Bombarral
encontra-se no quarto lugar, ocupando a
liderança entre os Municípios de Pequena
Dimensão (menos de 20 mil habitantes) do
distrito leiriense.
Já no Ranking Global dos Municípios de
Pequena Dimensão integrados na lista dos
100 melhores classificados globalmente,
apresenta-se em 8º lugar, subindo assim
quatro posições relativamente a 2018 (em
2017 encontrava-se na 24º posição e em
2016 posicionava-se no 57º lugar).
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

SEGUNDA EDIÇÃO DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO DO BOMBARRAL
ARRANCOU DIA 1 DE ABRIL
Devem inserir-se no quadro das atribuições próprias
do Município e das que lhe tenham sido delegadas, correspondendo a intervenções físicas em infraestruturas,
pequenos equipamentos, serviços, programas e eventos.
As propostas devem ser específicas, bem delimitadas
na sua execução e no seu território, para uma análise e
orçamentação concreta.
Terminado o prazo de apresentação das propostas, estas serão depois alvo de apreciação e validação técnica,
o que acontecerá entre os dias 16 de maio e 30 de junho.
A publicação da listagem de propostas admitidas/excluídas e a audiência prévia dos interessados terá lugar
entre os dias 1 e 15 de julho, decorrendo o período de
tratamento das eventuais respostas/reclamações dos
interessados entre 16 de julho e 15 de agosto.
Seguir-se-á o processo de transformação, entre 16 de
agosto e 15 de setembro, das propostas admitidas em
projetos e a publicitação dos mesmos, decorrendo o período de votação entre 16 de setembro e 15 de outubro.

Depois do sucesso da primeira edição, o Município
do Bombarral lançou no dia 1 de abril, o segundo
Orçamento Participativo, iniciativa que tem por
finalidade fomentar a participação e o envolvimento cívico dos munícipes, que através das suas
propostas têm oportunidade de contribuir para a
melhoria do seu concelho.

O período de apresentação de ideias e propostas vai decorrer até dia 15 de maio, sendo a participação aberta a
todos os cidadãos com idade igual ou superior 18 anos.
As propostas devem ser apresentadas, mediante o preenchimento de um formulário, através do portal www.opb.
cm-bombarral.pt, no qual deverá fazer o seu registo, ou na
seção de atendimento ao público da Câmara Municipal, no
horário de expediente, das 9:00 às 16:00 horas.

A votação dos projetos poderá ser efetuada on-line,
em www.opb.cm-bombarral.pt, ou em boletim de voto
disponível para o efeito nos serviços municipais e nas
Juntas de Freguesia do concelho, tendo o apuramento
e a divulgação dos resultados lugar a partir de 16 de
outubro.

MUNICÍPIO ENTREGOU
FATOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL AOS BOMBEIROS
Dando cumprimento à
proposta mais votada
na primeira edição do
Orçamento Participativo do Município do
Bombarral, o presidente
da Câmara Municipal,
Dr. Ricardo Fernandes,
procedeu, no dia 15 de
dezembro de 2020, à
entrega de 35 fatos de
proteção individual aos
Bombeiros Voluntários.
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Os soldados da paz passam assim a contar com um equipamento
fundamental para a sua atuação em ações de combate a incêndios
urbanos e industriais e que contribuiu para minimizar os riscos que
podem ocasionar lesões graves, fruto do contato com o calor elevado,
riscos elétricos, desabamentos de estruturas ou de partes dela, risco
de explosões, quedas de nível e outros perigos associados.
A aquisição destes Equipamentos de Proteção Individual foi a proposta escolhida pelos bombarralenses, entre as 11 apresentadas a
votação no primeiro Orçamento Participativo do Bombarral, que
teve uma estreia bastante auspiciosa.
Fazendo um balanço desta ação, o presidente da edilidade mostrou-se “muito satisfeito com a participação dos bombarralenses”, acreditando que na segunda edição, que se encontra a decorrer desde 1 de
abril, poderá surgir um número ainda maior de propostas.

AÇÃO SOCIAL
INVESTIMENTOS

MUNICÍPIO DO
BOMBARRAL
ADQUIRIU
AUTOCARRO
DE 57 LUGARES
O Município do Bombarral reforçou a sua frota
de viaturas municipais
com a aquisição de um
autocarro com capacidade para o transporte
de 57 passageiros.

A entrega da viatura ocorreu, no dia 3 de
março de 2021, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo
Fernandes, da vereação e dos motoristas
da autarquia a quem caberá a condução do
referido autocarro.
O investimento realizado pelo Município vem
suprir uma necessidade sentida há alguns
anos, nomeadamente no que diz respeito ao
transporte de crianças para atividades culturais e desportivas, no âmbito escolar.
O autocarro está igualmente disponível
para assegurar o transporte que possa ser
solicitado pelas diversas associações do
concelho.

“LADO A LADO” COM O COMÉRCIO
TRADICIONAL E AS FAMÍLIAS
MEDIDA PROPORCIONA
APOIO ÀS FAMÍLIAS

Tendo como principal finalidade ajudar os munícipes mais afetados pela pandemia da Covid-19, a campanha “Lado a Lado” proporciona apoio à população
noutras áreas de intervenção, além do comércio e da restauração.

No âmbito do programa Lado A
Lado, o Município do Bombarral está
a desenvolver uma medida de apoio
direcionada ao comércio tradicional e
à restauração, que passa pela oferta
de vales de desconto que os munícipes
podem usar nos vários estabelecimentos aderentes.

Através desta ação, a autarquia pretende minimizar as
dificuldades que as empresas do concelho estão a sentir devido à pandemia da Covid-19, bem como apoiar a
população em geral, que com esta situação viu também
os seus rendimentos reduzidos.
Procurando incentivar a população a efetuar as suas
compras no comércio local, a autarquia distribuiu, através da carta da fatura da água, três vales no valor de 5
euros, os quais devem ser descontados individualmente na respetiva compra.
Antes da sua utilização, o vale deve ser preenchido
com a indicação do número de cliente e o Número de
Identificação Fiscal, devendo o mesmo ser apresentado
conjuntamente com uma fatura da água para validação
dos dados. Os vales deverão ser utilizados até ao dia 30
de junho de 2021.

Para que estes apoios possam chegar a todas as pessoas que
se encontrem em dificuldade, a autarquia deixa um apelo a
todos os bombarralenses, no sentido de ajudarem a identificar quem possa estar a passar por uma situação mais difícil,
sinalizando o caso junto do Setor de Ação Social através do
telefone 262 609 028.
Inserida nesta campanha está igualmente a iniciativa “Conversas à Janela”, vocacionada para a população sénior (ver página 13), bem como a disponibilização, no portal do Município,
em www.cm-bombarral.pt, de uma listagem com as empresas
do concelho que prestam os serviços de entrega ao domicílio e/ou de take away, com vista a reduzir as deslocações por
parte da população para aceder aos bens de primeira necessidade.
Outra área de intervenção disponível neste âmbito é o Apoio
Psicológico. Devido à atual situação de pandemia, é normal
o possível desenvolvimento de uma reação aguda de stress,
mesmo não existindo qualquer problemática anterior, em
termos psicológicos. Quem necessitar de ajuda, poderá contactar os números de telefone 262 609 035 e 914 818 806,
nos dias úteis das 09:00 às 15:00 horas.
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COVID-19

AUTARQUIA RECEBEU
EMBALAGENS DE
ÁLCOOL GEL E VISEIRAS

MUNICÍPIO E ESCUTEIROS
APOIARAM AUTORIDADE
DE SAÚDE NO CONTACTO
DAS PESSOAS QUE ESTIVERAM PRÓXIMAS DE CASOS
POSITIVOS DE COVID-19

Num gesto solidário para com as entidades da
linha da frente no combate à Covid-19, o Condado
Portucalense, proprietário da Adega Cooperativa
do Bombarral, e a empresa SITECNA - Soluções
Técnicas e de Embalagem, SA, da Marinha Grande,
ofereceram ao Município uma palete com embalagens de álcool gel desinfetante de mãos e 384
viseiras de proteção, respetivamente.

A entrega do álcool gel ocorreu no mês de
dezembro de 2020, nas instalações da adega
bombarralense, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Fernandes, que se fez acompanhar do Coordenador
Municipal de Proteção Civil, Sérgio Morais.
A Guarda Nacional Republicana, os Bombeiros Voluntários, a Autoridade de Saúde,
o Centro Social Paroquial e a Santa Casa da
Misericórdia foram a entidades a quem a autarquia entregou as embalagens de álcool gel.

Quanto às viseiras, as várias unidades foram
distribuídas pelos colaboradores do Município que se encontram a trabalhar na linha da
frente, assim como pelas entidades parceiras
locais que colaboram igualmente nesta missão.

No período em que se
verificou um aumento
exponencial do número de
infetados por Covid-19 no
concelho, o Município do
Bombarral, ciente da falta
de recursos humanos
sentida pela Autoridade
de Saúde, disponibilizou
alguns colaboradores
para a apoiar a referida
entidade.

O apoio consistiu no contacto telefónico
com as pessoas que pudessem ter estado
próximas de casos positivos de infeção, informando-os sobre as medidas que deveriam tomar, de forma a quebrar as cadeias
de transmissão e evitar um aumento descontrolado do número de casos.
Nesta importante tarefa estiveram igualmente envolvidos, durante os fins-de-semana, vários voluntários do Agrupamento de
Escuteiros 516 do Bombarral, a quem o município endereça uma palavra de agradecimento pelo seu esforço e dedicação.

AUTARQUIA ASSEGUROU A
RECOLHA DOS VOTOS
ANTECIPADOS DOS CIDADÃOS
COLABORADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL REALIZARAM TESTE À COVID-19 EM ISOLAMENTO PROFILÁTICO
Na sequência de surgimento de alguns casos positivos de infeção por Covid-19 entre os colaboradores
da Câmara Municipal do Bombarral, a autarquia
optou por promover a realização de testes a cerca
de uma centena de funcionários e aos elementos do
executivo municipal.

Os testes foram realizados no Pavilhão Municipal, no dia 19 de janeiro de 2021, num
período em que se registou um elevado número de casos de infeção. Esta ação teve o
intuito de procurar reduzir a possibilidade
de aparecimento de novos casos, evitando
a criação de novas cadeias de transmissão.
Atendendo à elevada quantidade de testes
realizados, o número de casos de infeção
pela Covid-19 foi bastante residual.
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Pela primeira vez na
história da democracia
em Portugal, devido à
pandemia da Covid-19,
foi possível votar sem
se deslocar a um Mesa
de Voto. Esse momento
atípico aconteceu
nas últimas Eleições
Presidências, em janeiro
de 2021.

Com o intuito de garantir que todos os cidadãos pudessem exercer o seu direito de voto,
quem esteve em isolamento profilático teve
a possibilidade de votar antecipadamente,
tendo recolha dos boletins sido assegurada
pelas Câmaras Municipais.
No caso da autarquia bombarralense, a recolha dos votos foi efetuada pelo presidente
da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Fernandes,
que se fez acompanhar de uma colaboradora da autarquia e do técnico do Serviço Municipal de Proteção Civil.

COVID-19

IDOSOS COM MAIS DE 80 ANOS FORAM
VACINADOS CONTRA A COVID-19

O passado dia 19 de
março de 2021 ficou
marcado pelo início do
processo de vacinação
contra a Covid-19 no
concelho bombarralense,
o qual está a decorrer na
Unidade de Saúde Familiar
do Bombarral ao ritmo
que a disponibilidade de
vacinas tem permitido.

JUNTAS DE FREGUESIA
E PROTEÇÃO CIVIL
MUNICIPAL ATUALIZARAM CONTACTOS DOS
MUNÍCIPES COM MAIS
DE 80 ANOS

Numa primeira fase, a vacina começou por ser administrada à população com idade igual ou superior a 80 anos, bem como a pessoas
com doenças associadas, como doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou doença pulmonar obstrutiva crónica.
Para além destes munícipes, a vacina já foi administrada aos utentes das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), bem
como ao pessoal afeto aos cuidados de saúde primários, aos bombeiros e à Guarda Nacional Republicana.
Como sublinha o presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Fernandes, trata-se de “um processo da inteira responsabilidade do
Ministério da Saúde, coordenado no terreno, no caso do Bombarral, através do ACES – Agrupamento de Centros de Saúde Oeste
Norte”, embora o Município tenha tido uma participação ativa em
termos de apoio.
A título de exemplo, o edil focou a disponibilização de transporte
dos profissionais de saúde para as ERPI, bem como a identificação
dos contactos da população sénior abrangida pela primeira fase de
vacinação, efetuada em articulação com as quatro Juntas de Freguesia do concelho.
Ainda no que diz respeito ao plano de vacinação, embora os autarcas já façam parte dos grupos indicados para receber a vacina, o
edil sublinhou ter optado por não ser vacinado, considerando que
não o poderia ser “antes de grande parte da população sénior de
80 e mais anos, na medida em que são os mais sujeitos aos efeitos
devastadores da Covid-19”.

Com o intuito de garantir que toda a
população do concelho com idade igual
ou superior a 80 anos seja contactada
para receber a vacina contra a Covid-19,
as Juntas de Freguesia e o Serviço
Municipal de Proteção Civil promoveram
uma ação porta-a-porta com vista à
atualização dos contactos telefónicos.

Através desta iniciativa, foi possível abordar um conjunto de
cerca de 500 munícipes, cujos
contactos telefónicos não se encontravam atualizados na base
de dados do Agrupamento de
Centros de Saúde Oeste Norte.
Num dos dias, a ação foi acompanhada por uma equipa de reportagem da RTP, que se deslocou ao
Bombarral para dar conta desta
importante iniciativa, no âmbito
do processo de vacinação que
está acontecer a nível nacional.
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ASSOCIATIVISMO

MUNICÍPIO DO BOMBARRAL DOOU PRESIDENTE DA CÂMARA
AUTOCARRO AO BOMBARRALENSE RECEBEU A NOVA
DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
DE ESTUDANTES

O presidente da Câmara
Municipal do Bombarral,
Dr. Ricardo Fernandes,
recebeu, no dia 15 de dezembro de 2020, a nova
direção da Associação
de Estudantes da Escola
Básica e Secundária
Fernão do Pó, que é
presidida pela aluna
Sofia Pinto.

A receção decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município e a jovem estudante fez-se
acompanhar por Mafalda Mil-Homens e João
Silva, ambos vice-presidentes da direção.
Começando por felicitar os estudantes pela
sua eleição, o edil bombarralense mostrou-se satisfeito pelo interesse dos jovens pelas
questões do movimento associativo e afirmou que poderão contar com a colaboração
da Câmara Municipal nas ações que irão desenvolver, sendo disso exemplo o subsidio
atribuído pela autarquia à Associação de Estudantes, o que aconteceu pela primeira vez.

MUNICÍPIOS DO BOMBARRAL
E ÓBIDOS ACORDARAM
PAGAMENTO DE DÍVIDA
O Município do Bombarral e a direção
do Sport Clube Escolar Bombarralense
(SCEB) assinaram, no dia 3 de fevereiro
de 2021, um contrato de doação de
um autocarro de 39 lugares destinado
ao transporte dos atletas do clube no
âmbito das suas atividades.

A assinatura do documento esteve a cargo do presidente da edilidade, Dr. Ricardo Fernandes, bem como do
presidente e do vice-presidente do SCEB, Jorge Filipe e
Ricardo Duarte, numa cerimónia que decorreu no Salão
Nobre dos Paços do Município e contou ainda com a presença do vice-presidente da autarquia, Nuno Vicente, e
da vereadora Patrícia Pereira.
A doação desta viatura é mais um exemplo do esforço
que autarquia vem realizando ao nível do apoio ao movimento associativo, tendo em atenção a importância que
as associações e coletividades têm na vida do concelho,
em termos desportivos, culturais e recreativos.

MUNICÍPIO APOIA ASSOCIAÇÕES NA
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED
O Município do Bombarral associou-se à iniciativa LEDifícios do Oeste, promovida pela
OesteSustentável Agência Regional de Energia do Oeste, assegurando a troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED em
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diversas instituições (IPSSs, Colectividades,
Associações, etc) do concelho, possibilitando poupanças de cerca de 70% no consumo
de electricidade.

Os Municípios do O acordo agora assinado materializa uma
Bombarral e de Óbidos solução global, resultante de negociações
chegaram recentemente entre as partes, com vista a regularização
a acordo relativamente da dívida da autarquia obidense à sua conao pagamento de uma génere do Bombarral, derivada da execução
dívida, que perdurava há de um protocolo referente à prestação deste
já vários anos, no valor serviço, celebrado entre as duas entidades a
de 156 833,53€, referente 14 de junho de 1999.
ao fornecimento de gua
por parte da autarquia Regularização de dívidas de faturação
bombarralense às da água
localidades de Casais da
Areirinha e Mata Rica, no O Município está a promover junto dos seus
concelho de Óbidos. munícipes a possibilidade de poderem negociar com a autarquia um acordo para a regularização das suas dívidas relacionadas com
a faturação da água. Pretende-se assim evitar que as mesmas sejam cobradas de forma
coerciva pela Autoridade Tributária e Aduaneira, na sequência de um protocolo de colaboração celebrado entre as duas entidades.

AÇÃO SOCIAL

ENTREGA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS AO BANCO
ALIMENTAR

PROGRAMA “EMERGÊNCIA
ABEM: COVID-19” CONTINUA
DISPONÍVEL PARA APOIAR
OS CIDADÃOS

Atendendo à atual
situação de pandemia, o
Município do Bombarral
recorda que continua
em prática o programa
“Emergência Abem:
COVID-19”, que tem
por finalidade garantir
o acesso gratuito a
medicamentos por
parte dos cidadãos que
sofreram alterações à
sua condição económica
devido à Covid-19.
Ciente das dificuldades acrescidas que a pandemia
da Covid-19 tem gerado junto das famílias,
das empresas e das instituições que têm a missão
de ajudar quem mais precisa, o Município do
Bombarral tem vindo a reforçar os produtos alimentares distribuídos pelo Banco Alimentar.

São perto de duas centenas as famílias no
concelho que se vêm obrigadas a recorrer a
esta instituição, que devido ao aumento da
procura tem vindo a sentir algumas dificuldades em dar resposta às solicitações.

Resultante de um protocolo celebrado entre a autarquia e a Dignitude, instituição
responsável pelo desenvolvimento do Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento, esta ação destina-se aos munícipes que,
após avaliação socioeconómica, se encontrem numa situação fragilizada originada
pela pandemia Covid-19. Os benefícios concedidos abrangem exclusivamente os medicamentos prescritos em receita médica e
comparticipados pelo SNS.
O Programa Abem mantem-se em paralelo com este programa de emergência, sendo potenciais beneficiários os agregados
familiares cuja capacitação seja inferior a
50% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).
Para mais informações, contacte o serviço de Ação Social da Câmara Municipal
do Bombarral através do telefone 262 609
028 ou do endereço eletrónico accaosocial@cm-bombarral.pt.

Perante esta situação, a autarquia decidiu reforçar mensalment o número de produtos alimentícios disponibilizados pelo Banco Alimentar, procedendo à aquisição dos mesmos em
diversos estabelecimentos locais, procurando
desta forma apoiar o comércio tradicional.

SETOR DA AÇÃO SOCIAL
DISTRIBUIU COBERTORES
PELAS FAMÍLIAS MAIS
ONDA SOLIDÁRIA LEVA AJUDA ÀS
FAMÍLIAS COM MAIORES DIFICULDADES CARENCIADAS

O Município do Bombarral, através do setor da Ação
Social, associou-se à Cervejaria B705, no Bombarral,
na concretização de uma ação solidária que consistiu
na oferta de um hambúrguer às crianças de famílias
que se encontram em maiores dificuldades devido à
pandemia da Covid-19.
Além da autarquia, a quem coube a sinalização e o apoio na entrega dos hambúrgueres, esta iniciativa contou ainda com o apoio
da União de Freguesias de Bombarral e Vale
Covo, bem como da Guarda Nacional Republicana, que acompanhou a distribuição.

Além do hambúrguer, a refeição incluiu
ainda um saco de batatas fritas, uma peça
de fruta, uma garrafa de água e um chupa
chupa, tendo alguns destes produtos sido
oferecidos pelas empresas Bimbo, O Melro,
Rui & Filipe Correia e Sociedade Central de
Cervejas.
Esta iniciativa acabou por despoletar uma
onda de solidariedade junto da comunidade local, tendo algumas empresas e várias
pessoas a nível particular demonstrado a
sua vontade de ajudar através da oferta de
bens alimentares.

Face às dificuldades que
muitos bombarralenses
estão a sentir devido à
pandemia da Covid-19, e
atendendo às condições
climatéricas, com
temperaturas muito
baixas, que se verificaram
no período de Inverno, o
Município do Bombarral
distribuiu cobertores pelas
famílias com maiores
carências económicas.

A distribuição foi efetuada pelo setor de
Ação Social do Município, que desta forma
procurou verificar que outras carências as
famílias contempladas estão a sentir neste
período de maior dificuldade.
Para que este acompanhamento seja o mais
abrangente e assertivo possível, caso necessite de apoio, seja nesta ou noutras áreas
de atuação, ou conheça alguém que esteja a
atravessar dificuldades, não hesite em contactar o Setor de Ação Social da autarquia
através do telefone 262 609 028.
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EDUCAÇÃO

CENTENAS DE REFEIÇÕES
CHEGAM DIARIAMENTE
AOS ALUNOS MAIS
CARENCIADOS

MUNICÍPIO APOIOU ALUNOS CARENCIADOS
NO ACESSO ÀS AULAS À DISTÂNCIA
No âmbito da retoma do ensino à
distância, no início do mês de fevereiro, o Município do Bombarral, na
sequência do levantamento efetuado
pelo Agrupamento de Escolas Fernão
do Pó (AEFP), adquiriu mais 35 tablets
e precedeu a reativação das ligações
à internet para que os estudantes
com maiores carências económicas
pudessem assistir às aulas em casa.

Para garantir que nenhum aluno fcasse impedido de aceder ao ensino à distância por
não ter um equipamento adequado para o
efeito, recordamos que, no início da pandemia, a autarquia já tinha adquirido 148 tablets e 98 routers de ligação à internet.
Este investimento foi posteriormente complementado com a aquisição de cerca de
seis centenas de licenças de acesso à plataforma Escola Virtual. Dirigidas aos alunos
do 1º até ao 6º ano de escolaridade, as licenças foram simbolicamente entregues ao
diretor do AEFP, Professor Emanuel Vilaça,
no dia 15 de dezembro 2020, na biblioteca
da Escola Básica e Secundária Fernão do Pó.

Perante as dificuldades acrescidas que muitos
bombarralenses estão a atravessar devido à
pandemia da Covid-19, o Município do Bombarral
assegura a distribuição de refeições junto das
famílias que se encontram numa situação de maior
vulnerabilidade.

Através desta ação, a autarquia entrega diariamente mais
de uma centena de refeições a
crianças que beneficiam dos escalões A e B da Ação Social Escolar, assim como a adultos com
carências económicas.
Para este efeito, contacte o
setor de Ação Social para a referenciação de casos de carência económica através do 262
609 028.

ALICE CORREIA E MARTIM
SANTOS RECEBERAM O
PRÉMIO JOSÉ DUARTE E
ADELAIDE GOMES DUARTE
ALUNOS DO CENTRO ESCOLAR
ASSINALARAM O DIA
MUNDIAL DA ÁRVORE COM O
PRESIDENTE DA CÂMARA
Foi com grande entusiasmo que
os alunos do Centro Escolar do
Bombarral receberam, dia 22 de
março, o presidente da Câmara
Municipal, Dr. Ricardo Fernandes,
que se deslocou até ao referido
estabelecimento de ensino para
promover a plantação de árvores, no
âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Árvore.
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Com esta ação simbólica, na qual também
participou o coordenador do Centro Escolar, Luís Camilo Duarte, a autarquia pretendeu sensibilizar os mais novos para a
importância das árvores e da preservação
do ambiente.
Depois de convidar os alunos para o ajudar,
o edil dirigiu algumas perguntas aos petizes
sobre a importância desta iniciativa, desafiando-os de seguida a cuidar de todas as
árvores, ajudar no seu crescimento e brincar debaixo da sua sombra.

Alice Couto Correia e
Martim Alves Santos
receberam o Prémio
José Duarte e Adelaide
Gomes Duarte, que
distingue aqueles que,
no ano letivo passado,
foram a melhor aluna
e o melhor aluno do 4º
ano de escolaridade.

A cerimónia, que teve lugar no Centro Escolar do Bombarral, aconteceu num contexto bem diferente do habitual, devido à pandemia da Covid-19, e por isso cingiu-se
apenas à entrega do referido prémio, não sendo possível
entregar os Diplomas de Mérito aos restantes alunos.
A relevância do prémio e a visão que Jaime Duarte teve
ao institui-lo, no ano de 1971, foram aspetos realçados
pelo presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Fernandes, que aproveitou ainda para felicitar os dois estudantes e os respetivos familiares por esta distinção.
Sublinhando o importante papel que a autarquia pode
desempenhar no apoio aos alunos e alunas do concelho, o autarca anunciou que “estamos a trabalhar na
criação de um auxilio para os estudantes que queiram
seguir os estudos universitários e que não o possam
fazer devido a questões financeiras”.
Para além dos alunos e seus familiares, a cerimónia
contou com a presença do diretor do Agrupamento de
Escolas Fernão do Pó, Professor Emanuel Vilaça, bem
como da filha de Jaime Duarte, Maria Adelaide Duarte
Laranjeiro, entre outros convidados.

PROTEÇÃO CIVIL

MUNICÍPIO REFORÇA
APOIO AOS BOMBEIROS

AUTARQUIA OFERECEU DESFIBRILHADOR
AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
O Presidente da Câmara Municipal
do Bombarral, Dr. Ricardo Fernandes
procedeu, no dia 31 de dezembro de
2020, à oferta de um Desfibrilhador
Automático Externo aos Bombeiros
Voluntários do Bombarral.

Reconhecendo a
importância da ação
desenvolvida pelos
Bombeiros Voluntários
do Bombarral, ainda
mais evidenciada, ao
longo do último ano,
pela sua intervenção
no âmbito da pandemia
da Covid-19, o Município
decidiu reforçar o seu
apoio financeiro através
da atualização do
protocolo de colaboração existente entre as
duas instituições.

Os soldados da paz passam assim a contar com um instrumento fundamental na sua atuação em ações de socorro e salvamento.
O Desfibrilhador Automático Externo é um equipamento
utilizado na paragem cardiorrespiratória, que tem como
função aplicar uma carga elétrica no tórax, e pode ser utilizado também por não profissionais de saúde, idealmente
com formação em Suporte Básico de Vida.

Com este reforço de verbas, a autarquia vem
corresponder a um anseio manifestado pela
associação com vista ao progressivo incremento da conceitualização profissional do
corpo de bombeiros, nas operações de salvamento e socorro, dentro das competências
que lhe são reconhecidas.
O momento da formalização do acordo aconteceu, dia 31 de março, tendo o documento
sido assinado pelo presidente da edilidade, Dr.
Ricardo Fernandes, bem como pelo presidente
e pelo tesoureiro da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, Vítor Garcia e Carlos Pereira, respetivamente.
O momento foi ainda aproveitado para a celebração de um segundo protocolo, o qual é referente à cedência temporária das instalações
do antigo quartel, com vista ao armazenamento do espólio do Museu Municipal, no seguimento das obras de requalificação de que irá
brevemente ser alvo o Palácio Gorjão.
No acordo de cedência estão igualmente previstas obras de beneficiação do edifício, as quais
serão asseguradas pela Câmara Municipal.
A cerimónia de assinatura dos protocolos, os
quais produzem efeito desde o dia 1 de janeiro
de 2021, decorreu no Salão Nobre dos Paços
do Município e contou ainda com a presença
do vereador Vítor Fonseca.

EXERCÍCIO “A TERRA TREME” FOI
REALIZADO NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
O Serviço Municipal de Proteção
Civil do Bombarral dinamizou, no dia
5 de novembro de 2020, nos vários
edifícios municipais, o exercício “A
Terra Treme”, com o qual se pretendeu
sensibilizar toda a comunidade sobre
o que se deve fazer na ocorrência de
um sismo.

O alerta foi dado pelas 11:05 horas, momento em que
todos os colaboradores foram convidados a executar os
gestos de autoproteção “Baixar, Proteger, Aguardar”, três
gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante um acontecimento sísmico.
Promovida pela Autoridade Nacional de Emergência e
Proteção Civil, esta é uma das medidas integrantes da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, que
tem por finalidade capacitar a população para saber como
agir antes, durante e depois de um sismo, sensibilizando o
cidadão para o facto de viver numa sociedade de risco, e
desafiando-o a envolver-se no processo de construção de
comunidades mais seguras e resilientes.
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EVENTOS

“COMERCI’ART” LEVOU A ARTE AO
COMÉRCIO TRADICIONAL

O Mercado Municipal
do Bombarral serviu de
cenário à inauguração,
no dia 1 de dezembro,
da primeira edição
do “Comerci’Art”,
iniciativa dinamizada
pelo Município que teve
o intuito de aproximar
a cultura das pessoas e
em simultâneo promover
o comércio tradicional.

Na sua estreia, o evento contou com a participação de 15 estabelecimentos comerciais, que
acolheram nos seus espaços peças de arte de
três artistas convidados: João Luís Barros, Natasha Faria e Thomas Schittek.
O Mercado Municipal foi outro dos locais
onde é possível apreciar os trabalhos dos referidos artistas, enquadrando-se esta exposição no conjunto de iniciativas que a edilidade
pretende promover com vista a dinamizar
este equipamento que foi recentemente alvo
de obras requalificação, como frisou o presidente da Camara Municipal, Dr. Ricardo
Fernandes:“Queremos apresentar neste espaço outras atividades que sejam motivo de
atração, para além dos excelentes produtos
que podermos encontrar no nosso Mercado
Municipal.
Agradecendo a disponibilidade dos três
artistas que participaram no primeiro “Comerci’Art”, o edil salientou que com esta

MUNICÍPIO DO
BOMBARRAL ASSINALOU
O DIA MUNICIPAL DA
IGUALDADE

iniciativa a autarquia pretende “levar a arte
às pessoas, procurando ao mesmo tempo
incentivar as pessoas a fazer a suas compras
no comércio tradicional”.
Neste roteiro artístico, as obras de Natacha Faria, artista que se dedica à criação de
esculturas tridimensionais utilizando a técnica do papel machê, estiveram expostas na
Eurochic 99, na Mel e Limão, na PB - Óptica
Bombarral, na Tulipa e na Loja de Vinhos da
Quinta das Cerejeiras.
Já as peças de cerâmica da autoria de João
Luís Barros estiveram em exposição na Caneta Azul, no Espaço Ótico, na Ourivesaria
Marcos, na Retrosaria A Quarta-feira e na
Rosa Charme.
Quanto às obras de Thomas Schittek, artista
que se tem destacado na área da pintura em
azulejo, estas foram apresentadas nos estabelecimentos: Decoravenida, João e Maria,
Loja da Sósó, Os Cuquinhos e Multiópticas.

O Município do
Bombarral assinalou o
Dia Municipal da Igualdade, que se comemora
anualmente a 24 de
outubro, com o intuito de
chamar à atenção para
a temática da Igualdade
enquanto promotora
de Desenvolvimento e
Cidadania.

Face ao atual contexto de pandemia da Covid-19, as atividades
comemorativas cingiram-se à partilha de um vídeo dedicado aos
mais pequenos com a leitura de uma história relacionada com esta
temática, bem como de um podcast sobre “Igualdade em tempo de
pandemia”, ambos disponíveis no canal de You Tube do Município
do Bombarral.
Numa iniciativa da Biblioteca Municipal do Bombarral e da Mala
D’estórias, no dia 28, foi exibido um vídeo com a leitura do livro
“O Jaime é uma sereia”, da autoria de Jessica Love. Na sua obra de
estreia, a autora apresenta-nos “uma história que nos fala sobre a
felicidade de podermos ser amados como somos”.
Já no dia 30, foi partilhado um podcast sobre “Igualdade em tempos de pandemia”, que conta com a intervenção da Dr.ª Cláudia
Múrias, psicóloga especialista em Psicologia do Trabalho, Social e
das Organizações, reconhecida pela Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género.
Neste podcast é partilhada uma reflexão sobre as desigualdades
que ainda hoje persistem entre homens e mulheres e o impacto
que estas poderão ter no contexto de pandemia que estamos a viver atualmente.
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EVENTOS

“CONVERSAS À JANELA” LEVAM ÂNIMO
E ESPERANÇA À POPULAÇÃO SÉNIOR DO
CONCELHO DO BOMBARRAL

Foi com surpresa, mas
também com muita
satisfação e alegria que
a população recebeu
as/os técnicas/os
da Câmara Municipal
sénior do Bombarral
que percorreram todo o
concelho a dinamizar a
iniciativa “Conversas à
Janela”.

Inserida no programa “Lado a Lado”, que
abrange diversas ações de apoio à população promovidas pelo Município, esta é uma
iniciativa que teve por finalidade combater
a solidão e levar um pouco de ânimo e esperança durante o período de confinamento,
que obrigou ao isolamento social.
Desta forma, a autarquia pretendeu igualmente apurar qual a situação em que se
encontrava a população sénior do concelho, elencando as principais necessidades
que os populares pudessem estar a sentir,
nomeadamente no que diz respeito às diferentes tarefas que obrigam a sair de casa.
A relevância desta ação foi comprovada pelo
presidente da Câmara Municipal, Dr. Ricardo
Fernandes, e pela vereadora Patrícia Pereira,
que numa das visitas tiveram a possibilidade
de perceber o impacto muito positivo que a
mesma teve junto da população.
A iniciativa teve igualmente uma enorme
repercussão junto dos órgãos de comunicação social, tendo feito deslocar até ao
Bombarral uma equipa de reportagem da
Agência Lusa e outra da TVI.

COMEMORAÇÕES DO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER
“Boas Conversas
sobre… Mulheres
Portuguesas” foi o tema
do debate promovido,
no dia 22 de março, pelo
Município do Bombarral
para assinalar o Dia
Internacional da Mulher.

Transmitido online através da plataforma Zoom, o encontro contou com
a participação de seis dezenas de pessoas, que ao longo de cerca de hora e
meia tiveram oportunidade de assistir a um momento de partilha sobre a
luta das mulheres pela igualdade.
A abertura e a moderação do debate estiveram a cargo do presidente
da Câmara Municipal, Dr. Ricardo Fernandes, a quem coube igualmente
efetuar uma breve a apresentação das três oradoras convidadas.
Para falar sobre esta temática, foram convidadas três mulheres com
uma intervenção ativa na área da igualdade: Manuela Tavares, dirigente
do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, Lúcia Vicente, escritora e atriz, e Helena Pereira de Melo, professora de Direito Público.
Nas suas apresentações, as oradoras focaram algumas das mulheres
que ao longo da história contribuíram de forma decisiva para que hoje
existam menos desigualdades entre homens e mulheres, deixando, no
entanto, o alerta de que o estatuto da mulher ainda é frágil e que pode
ser facilmente perdido.
Numa iniciativa da Biblioteca Municipal e da Mala d’estórias, o programa comemorativo incluiu ainda a partilha, no dia 8 de março, de um vídeo com a história do livro “Onde foi parar a bola?”, da autoria de Lúcia
Gomes, que nos fala sobre os estereótipos de género.
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EVENTOS

MUNICÍPIO E CAIXA AGRÍCOLA APOIARAM
ESPETÁCULO SOLIDÁRIO DO CENTENÁRIO
DO TEATRO EDUARDO BRAZÃO

O Município e a Caixa Agrícola do
Bombarral associaram-se, enquanto
patrocinadores principais, ao espetáculo “Saudades do Futuro”, de Fernando
Pereira & West Ensemble, que integrou
as comemorações do centenário da
inauguração do Teatro Eduardo Brazão,
no dia 27 de fevereiro de 1921.

Transmitido online, no dia 27 de março, o concerto teve igualmente o objetivo
de apoiar o setor da cultura e os profissionais do espetáculo, tendo a receita
revertido a favor a União Audiovisual.
Liderado por Fernando Pereira, o elenco foi composto por vários músicos da
região: Luis Agostinho (direção musical e teclas), Andreia Pereira e Lara Pereira
(coros), Tatiana Carreira (guitarras) e Sónia Vitorino (violoncelo).
A gravação prévia do espetáculo teve lugar no dia 20 de fevereiro e para que
a mesma decorresse em total segurança, o Laboratório Beatriz Godinho Saúde
assegurou a realização de testes à Covid-19 a todos os intervenientes no evento.
Entre outras entidades envolvidas na realização do evento, é de realçar ainda
o apoio disponibilizado pelo restaurante O Pão, localizado na vila do Bombarral, que assegurou um excelente serviço de catering.

TEATRO EDUARDO BRAZÃO FOI
INAUGURADO HÁ 100 ANOS
O Teatro Eduardo
Brazão, um dos
principais ex-libris
em termos culturais
e patrimoniais do
concelho do Bombarral,
completou no dia 27 de
fevereiro de 2021, um
século de existência.

Não tendo sido possível comemorar esta importante
efeméride com “pompa e circunstância”, devido à pandemia da Covid-19, a mesma foi assinalada de forma
simbólica com uma Reunião Extraordinária da direção
da União Cultural e Recreativa do Bombarral, entidade
responsável pela gestão deste espaço cultural.
Para além dos elementos dos órgãos sociais da associação, o momento contou com a presença de alguns convidados, como os presidentes das Câmara Municipal, Dr.
Ricardo Fernandes, do Conselho de Administração da
Caixa Agrícola do Bombarral, Dr. Filipe Costa, e da União
de Freguesia de Bombarral e Vale covo, Sérgio Duarte.
A reunião iniciou-se com a intervençao do presidente da
direção da UCRB, Arq. Rui Viola, seguindo-se a do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Jorge Gabriel Martins, e
dos representantes das três entidades convidadas.
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CIÊNCIA

MATA MUNICIPAL TEM UMA
ESTAÇÃO DE ESTUDOS DE BORBOLETAS
NOTURNAS

Teve início no mês
de março o projeto de
investigação e divulgação
ambiental na Mata
Municipal do Bombarral,
que consiste na
inventariação das
borboletas noturnas que
ocorrem neste espaço
natural.

Com a tutela do Município do Bombarral,
a ação está a ser dinamizada pelo ornitólogo bombarralense Hélder Cardoso, coordenador do projeto da Rede de Estações de
Borboletas Noturnas, à qual a Mata Municipal passou igualmente a pertencer.
Como explica este especialista, as borboletas noturnas são um grupo de insetos ainda
mal conhecido e existe uma grande margem
para a descoberta de novas espécies, tanto
para Portugal como para a ciência.
Em Portugal, até final de 2019, estão descritas 2.712 espécies de borboletas. Deste
número 95% das espécies (2.575) são consideradas borboletas noturnas e apenas 5%
(137) diurnas.
As borboletas desempenham um papel
fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, onde muitas vezes representam a
base da alimentação de muitas outras es-

pécies. Assumem também funções muito
importantes enquanto polinizadores e têm
uma íntima relação com a diversidade vegetal, da qual dependem.
Para realizar o estudo e inventário das
borboletas noturnas, um dos melhores
métodos é o recurso a uma armadilha luminosa não letal, sendo que quando é colocada no mesmo local e de forma sistemática,
torna-se uma boa ferramenta para aferir
dinâmicas populacionais das espécies.
As duas primeiras sessões de amostragem
foram realizadas nas noites de 12 e 17 de
março, sendo que na primeira sessão as
temperaturas mínimas noturnas rondaram os 7ºc, resultando numa noite fria e
com pouca atividade de borboletas. Ainda
assim, foram registadas 7 espécies, num
total de 13 indivíduos.

Já na segunda sessão, com temperaturas
mais amenas (12ºC de mínima), foi realizada uma nova amostragem, desta vez
resultando num total de 15 espécies e 32
indivíduos.
A iniciativa foi acompanhada por uma
equipa da RTP, que se deslocou até à Mata
Municipal do Bombarral, no dia 26 de março, com vista à realização de uma reportagem sobre o processo de inventariação das
espécies capturadas.
Na peça, exibida no programa Portugal em
Direto, Hélder Cardoso teve oportunidade
de explicar a importância do trabalho de
investigação que está a ser realizado, enquanto o presidente da edilidade elencou
algumas das ações que a autarquia vai desenvolver neste espaço natural.
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CULTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DÁ
ACESSO GRATUITO
A MAIS DE 7 MIL
JORNAIS E REVISTAS

CELESTINO SANTOS
APRESENTOU OS “ROSTOS
POR DETRÁS DAS
MÁSCARAS”

Os utilizadores da
Biblioteca Municipal
do Bombarral têm a
oportunidade de aceder,
de forma totalmente
gratuita, a mais de 7
mil jornais e revistas,
através do serviço
Pressreader, plataforma
digital que disponibiliza
diversas publicações
online.

O Salão Nobre dos
Paços do Município do
Bombarral acolheu, no
dia 23 de novembro de
2020, o lançamento
do livro “Rostos por
detrás das máscaras”,
uma obra da autoria
de Celestino Santos
que nos apresenta os
rostos da pandemia que
abalou o mundo no ano
de 2020.

Para usufruir deste serviço inovador, basta apenas
efetuar o registo no catálogo online da Biblioteca Municipal, ao qual é possível aceder através do portal do
município em www.cm-bombarral.pt.
Concluído o registo, com as credenciais que serão posteriormente enviadas por e-mail, além do acesso ao catálogo da biblioteca, que permite a pesquisa das diversas obras disponíveis, o utilizador poderá igualmente
aceder à referida plataforma, que dá a possibilidade de
ler instantaneamente, ou descarregar para ler mais tarde, mais de 7 mil jornais e revistas.
No que diz respeito à plataforma Pressreader, esta
está acessível através da versão web, em www.pressreader.com/catalog, e/ou de uma aplicação para Android e iOS, que pode ser descarregada no Google Play
Store ou na App Store, respetivamente.
A disponibilização do serviço é apoiada pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, no âmbito da Candidatura Turismo de Portugal – “Be Taste and Feel Sustainable
Oeste – Turismo Sustentável”.

O presidente da Câmara Municipal do Bombarral, Dr.
Ricardo Fernandes, foi precisamente uma das figuras
captadas pela lente do fotógrafo bombarralense, que
através desta publicação pretendeu registar o momento
histórico que estamos atualmente a viver.
Destacando a relevância da iniciativa, o edil salientou
que esta obra “irá imortalizar este momento marcante
da nossa vida coletiva, um momento pelo qual certamente nunca imaginaríamos passar”.
Falando sobre o que levou a publicar este livro, Celestino Santos relembrou o momento em que reabriu o
seu espaço comercial após o primeiro período de confinamento e a sensação que teve ao atender a primeira
pessoa com uma máscara. “Ao ver aquela máscara tirar-nos a liberdade, os afetos, o amor, decidi que deveria escrever um livro”, explicou o autor.
Como se pode ler na nota do autor, o grande objetivo do livro foi efetuar o “registo histórico da situação,
tal e qual, sem tratamento de imagem”, bem como das
“expressões fortuitas das pessoas” dos concelhos do
Bombarral e Cadaval.

Em caso de dúvida contacte a Biblioteca Municipal do
Bombarral através do contacto telefónico 262 609 052
ou do endereço eletrónico biblioteca@cm-bombarral.pt.

INICIATIVA “SÁBADOS NA BIBLIOTECAS” CONTINUA A
LEVAR AS HISTÓRIAS AOS MAIS PEQUENOS
Na impossibilidade
de realizar atividades
presenciais devido à
pandemia da Covid-19, a
Biblioteca Municipal
do Bombarral, em
colaboração com a Mala
d’estórias, aproveitou as
novas tecnologias para
continuar próxima dos
seus leitores através da
disponibilização de
vários vídeos com a
leitura de histórias
infantis.
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Um dos exemplos é a iniciativa “Sábados na Biblioteca”, que continuou a realizar-se nos últimos sábados de
cada mês, permitindo que os mais pequenos pudessem
continuar a ouvir as suas histórias favoritas, no conforto do seu lar e junto das suas famílias.
Também os diversos dias comemorativos que são assinalados ao longo do ano têm igualmente servido de motivo para a realização da “Hora do Conto”, como aconteceu, por exemplo, no Carnaval, no Dia Internacional da
Mulher ou no Dia do Pai.
“As preocupações do Billy”, da autoria de Anthony Browne, foi a última história a ser gravada no espaço da biblioteca, que irá brevemente sofrer obras reabilitação,
que consistem na criação de uma sala infantil com acesso a um pátio lúdico, a ampliação das zonas de leitura e
de informática e a criação de um espaço para uma fonoteca/mediateca, entre outras intervenções.

CULTURA

PERCURSO PEDESTRE DA BATALHA DA
ROLIÇA JÁ ESTÁ A SER SINALIZADO
Dando cumprimento ao
objetivo definido pela
Câmara Municipal do
Bombarral ao nível da
valorização e divulgação
do património histórico
e cultural do concelho,
encontra-se já em
execução a sinalização
e apetrechamento, com
material informativo
e interpretativo, do
percurso pedestre da
Batalha da Roliça.

Neste âmbito, brevemente terá igualmente início a sinalização de
um percurso na zona sul da freguesia do Carvalhal, com passagem
pelo Santuário de Sr. Jesus e pelo Castanhal, bem como de um percurso circular na aldeia do Barrocalvo.
Com este projeto, a autarquia pretende valorizar e potenciar o território
concelhio através da aposta nos ativos diferenciadores ligados ao turismo militar, turismo religioso, património natural e produtos locais.
Projeto inclui a criação da App VisitBombarral
Do conjunto de investimentos aprovados, no âmbito da candidatura submetida pelo Município de Bombarral à Linha de Apoio à Sustentabilidade, do Programa Valorizar, promovido pelo Turismo de
Portugal, I.P., encontra-se também em execução a criação de uma
Web APP de génese turística, com a designação VisitBombarral.
O projeto permitirá, ainda, a instalação de sinalética tendo em vista a criação de uma rota associada ao Património Religioso. O valor
total de investimento é de 100.782,56€, sendo o financiamento por
parte do Turismo de Portugal, I.P. no valor de 78.892,30€.

ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA RECEBE O CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO DO GEOPARQUE OESTE
A antiga Escola
Básica do 1º Ciclo do
Bombarral, situada junto
à Praça da República, foi
o espaço escolhido para
a instalação do futuro
Centro de Interpretação
do Geoparque Oeste –
Terras do Jurássico.

A cedência do antigo edifico escolar foi formalizada, no dia 8 de março,
através da celebração de um protocolo, assinado pelos presidentes da
Câmara Municipal do Bombarral, Dr. Ricardo Fernandes, e da direção
da AGEO - Associação Geoparque Oeste, João Serra, num momento
que contou ainda com presença do vereador Vítor Fonseca.
O Aspiring Geoparque Oeste é um projeto conjunto dos Municípios de Bombarral, Lourinhã, Peniche e Torres Vedras, aos quais
brevemente se vão juntar ainda o Cadaval e Caldas da Rainha, que
se uniram com vista criar um geoparque no território comum às
seis autarquias e apresentar uma candidatura que conduza ao seu
reconhecimento por parte da UNESCO.
O Centro de Interpretação terá como principal missão dar a conhecer todo o território do Geoparque, as suas maravilhas geológicas, ambientais e heranças culturais que tornam este território
único e motivo de orgulho das suas gentes, permitindo continuar a
preservação deste património, a despertar o interesse para a ciência e a promover o desenvolvimento sustentável na região.
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CULTURA

AUTARQUIA ADQUIRE TERRENO PARA EVITAR CONSTRUÇÃO
JUNTO À ERMIDA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Com o intuito de garantir a
preservação e valorização da Ermida
de Nossa Senhora do Socorro, cujo
valor histórico-artístico foi reconhecido
através da sua classificação enquanto
Imóvel de Interesse Público, o Município
do Bombarral avançou para a aquisição
do terreno situado nas traseiras do
templo religioso, por forma a evitar
qualquer tipo de construção no local.

REDE WIFI CHEGA ÀS FREGUESIAS
Com o intuito de
proporcionar o acesso
alargado às novas
tecnologias por parte da
população, o Município
do Bombarral criou as
condições necessárias
com vista a disponibilizar o acesso gratuito
à internet nas várias
freguesias do concelho,
além dos já existentes
na vila.
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Esta ação surge no seguimento de uma candidatura apresentada pela autarquia à iniciativa WIF4EU, a qual é promovida pela Comissão Europeia com o
objetivo de promover a conectividade sem fios (Wi-Fi) gratuita nos espaços
públicos europeus.
A implementação do serviço WIFI gratuito nas sedes das Juntas de Freguesia
contou com um apoio no valor de 15.000€, com vista à aquisição de equipamentos e a instalação dos pontos de acesso.
A autarquia pretende desta forma que os seus munícipes e todas as pessoas
que visitam o concelho possam ter acesso a esta ferramenta imprescindível
nos dias de hoje, seja em termos de trabalho ou de lazer.
Os locais onde os utilizadores poderão aceder à rede WI-FI são a sede da União
de Freguesias de Bombarral e Vale Covo, no Bombarral, e a respetiva delegação, no
Vale Covo, a sede da Junta de Freguesia do Carvalhal, a sede da Junta de Freguesia
do Pó, a sede da Junta de Freguesia da Roliça e a respetiva delegação, na Delgada.
Na vila, os hotpot’s estão localizados na Praça do Município, Palácio Gorjão,
Mata Municipal, Centro Coordenador de Transportes, Mercado Municipal, Largo da Igreja, Rua do Comércio e Pavilhão/Piscina Municipais.

Embora o referido terreno tenha capacidade construtiva, atribuída através de uma operação de loteamento de
1979, a autarquia “deu cumprimento à vontade popular
de manter aquele espaço sem construção, não deixando,
no entanto, de reconhecer os legítimos direitos do proprietário”, como explicou o presidente da edilidade, Dr.
Ricardo Fernandes.
Situada à entrada da aldeia histórica do Carvalhal, a Ermida de Nossa Senhora do Socorro foi construída em
1574. Entre outras caraterísticas de inegável valor, destaca-se o facto de estar totalmente revestida a azulejos em
azul e branco, de padrão e figura avulsa na capela-mor,
sendo alguns painéis representativos de cenas da vida
de Nossa Senhora e da vida de santos. O revestimento
azulejar data de 1733.

AMBIENTE

SERVIÇOS OPERATIVOS
REFORÇADOS

No âmbito da renovação que tem vindo a
ser promovida ao nível da frota automóvel
e de maquinaria, a Câmara Municipal do
Bombarral adquiriu diversos equipamentos
e viaturas, com o intuito de dotar os serviços operativos das condições necessárias à
prossecução da sua atividade.

“COMPOSTAR, OUTRA
FORMA DE RECICLAR”
SENSIBILIZA POPULAÇÃO
PARA A IMPORTÂNCIA DA
COMPOSTAGEM DOMÉSTICA
A Valorsul, em
colaboração com o
Município do Bombarral,
dinamizou nos dias 6
e 7 de janeiro de 2021,
mais duas sessões de
formação do projeto
“Compostar, outra
forma de reciclar”,
que tem por objetivo
fomentar a compostagem doméstica junto da
população.

A ação, que se realizou por videoconferência
devido à pandemia da Covid-19, contou com
27 participantes, a quem foi disponibilizado
um compostor doméstico para começarem
a fazer compostagem, contribuindo assim
para a diminuição dos resíduos que seguem
para aterro, ajudando a garantir a sustentabilidade ambiental do planeta.
Em ambas as sessões de formação foram
essencialmente abordadas questões relacionadas com o manuseamento mais correto destes equipamentos, nomeadamente
os locais onde devem ser instalados ou que
género de resíduos se deve colocar no seu
interior para obter uma boa compostagem.

RUA COMÉRCIO JÁ TEM
ILUMINAÇÃO COM TECNOLOGIA LED
Prosseguindo com o trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido ao longo dos últimos anos ao nível
da melhoria da eficiência da iluminação pública,
o Município do Bombarral procedeu recentemente
à substituição das antigas luminárias da Rua do
Comércio, na vila do Bombarral.

A intervenção consistiu na substituição das
lâmpadas convencionais de vapor de sódio,
por uma iluminação mais eficiente, com tecnologia LED, contribuindo para a melhoria
do desempenho energético da iluminação
pública, através de uma utilização mais racional da energia e uma consequente redução dos custos do consumo.

“TONELADAS DE AJUDA” CHEGAM À
CONFERÊNCIA VICENTINA DO BOMBARRAL
O Município do Bombarral entregou
na Valorsul, entidade responsável
pelo tratamento dos resíduos sólidos
urbanos dos concelhos da região
Oeste, cerca de 2520 kg de papel para
reciclagem, que serão convertidos
num valor monetário a reverter a
favor da Conferência Vicentina do
Santíssimo Salvador do Mundo do
Bombarral.

O material entregue foi recolhido no âmbito da reorganização do
arquivo municipal, e, face ao volume de documentos eliminados, a
autarquia decidiu integrar a campanha de reciclagem “Toneladas
de Ajuda”, dinamizada pela Valorsul com o objetivo de ajudar financeiramente as associações que estreguem materiais recicláveis nos
centros de triagem e ecocentros.
O presidente da Câmara, Dr. Ricardo Fernandes, escolheu a Conferência Vicentina do Santíssimo Salvador do Mundo, associação do
concelho já beneficiária na Valorsul, tendo em conta o papel que esta
desempenha na ajuda aos mais carenciados. A instituição irá receber
o equivalente a 100 Euros por cada tonelada de papel entregue.
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OBRAS

BENEFICIAÇÃO DA REDE VIÁRIA
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AV. DR. JOAQUIM DE ALBUQUERQUE
Bombarral

RUA D. AFONSO HENRIQUES
Bombarral

RUA D. NUNO ALVARES PEREIRA
Bombarral

LARGO DA IGREJA
Barrocalvo

RUA DA PAZ
Delgada

RUA DOS ALTOS PINHEIROS
Famões

RUA PRINCIPAL
Estorninho

RUA DA OLIVEIRINHA
Carvalhal

OBRAS

DEMOLIÇÃO DE HABITAÇÃO E ALARGAMENTO
DA RUA JOSÉ FARIA PIMENTEL
Baraçais

PREPARAÇÃO DE TERRENO ADQUIRIDO PELA
AUTARQUIA PARA ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO
Paúl

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE MERENDAS
NA EN 8
São Mamede

LIMPEZA DAS MARGENS DA RIBEIRA DA
AZAMBUJEIRA
Columbeira

COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO COM PORTÃO PARA
REFORÇO DA SEGURANÇA DOS ALUNOS NO
ACESSO AO PAVILHÃO MUNICIPAL
Bombarral

PODA DE MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES JUNTO AO MERCADO MUNICIPAL
Bombarral

Reabilitação do Jardim de Infância do Vale da
Várzea - Bombarral

Substituição de Caixilharia da Escola do 1º Ciclo
do Pó

Execução do coletor do Vale Pato – Vale Covo

Reabilitação da Habitação Social do Vale Covo

Reabilitação de infraestruturas na Rua da
Guiné – Bombarral

Ampliação da Rede de Águas das Casas da
Vinha – Carvalhal
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DELIBERAÇÕES
ATA N.º 17/2020 – 14.8.2020

pela Lei n.º 21/2016 de 19/07 e envio à Assembleia Municipal: Proposta N.º 43/DPHAG – AJ: Proposta de doação de
Aprovada por unanimidade.
imóvel: Aprovada por unanimidade.

Informação n.º 53/DPHAG-AJ/2020 de 28/07/2020 –
Equipamentos de utilização coletiva privada – garantia: Informação n.º 89/DOPU-OIM/2020: Abertura de procedimento de contratação pública da Empreitada de
Aprovada por unanimidade.
Reabilitação das Instalações do Antigo IVV – Edificado – 1.ª
Proposta n.º 31/DPHAG-AJ – Proposta de aquisição de fase – Concurso público (alínea b) do art.º 19.º) do Código
dos Contratos Públicos, na sua atual redação: Aprovada por
imóvel: Aprovada por unanimidade.
unanimidade.
ATA N.º 18/2020 – 01.9.2020
Proposta N.º 5/2020 – UOGF: Taxa de participação variável
Informação n.º 30/DPHAG – SEDJ de 25/8/2020 – Atribuição no IRS para o ano 2021 e envio à Assembleia Municipal:
de auxílios económicos para o ano letivo 2020/2021: Aprova- Aprovada por maioria (4 a favor e 3 contra).
da por unanimidade.
Proposta N.º 6/2020 – UOGF: Taxa de IMI – Imposto MuniciRelatório n.º 2 – Prorrogação de Prazo (aprovada sob pal sobre Imóveis a aplicar no ano 2021 e envio à Assembleia
ratificação) – Concurso 28/CPe/2020 – Empreitada de Rea- Municipal: Aprovada por maioria (4 a favor e 3 contra).
bilitação do Palácio do Gorjão: Aprovada por unanimidade.
Proposta N.º 7/2020 – UOGF – Fixação da Taxa Municipal de
Relatório final – Empreitada das acessibilidades do Direitos de Passagem para o ano 2021 e envio à Assembleia
caminho das escolas – PAMUS – Concurso 24/CPe/2020: Municipal: Aprovada por unanimidade.
Aprovada por unanimidade.
Proposta – Contrato interadministrativo de delegação de
Proposta n.º 33/2020 – DPHAG-AJ - Ratificação de Pro- competências e envio à Assembleia Municipal: Aprovada por
tocolo de Colaboração “Flaneur ao Centro”: Aprovada por unanimidade.
unanimidade.
Proposta de apoio extraordinário à Associação HumanitáProposta n.º 32/2020 – DPHAG-AJ – Apoio ao Movimento ria dos Bombeiros Voluntários do Bombarral, no âmbito da
Associativo – Atribuição de subsídios: Relatório da Comissão Pandemia COVID-19, do senhor Vereador José Manuel Vieira:
de Avaliação das Candidaturas: Aprovada por unanimidade. Reprovada por maioria (4 a contra e 3 favor)
Proposta n.º 34/2020 – DPHAG-AJ – Ratificação de Protocolo de Parceria “À mesa também se canta”: Aprovada por
unanimidade.
Proposta n.º 35/2020 – DPHAG-AJ – Ratificação de Acordo
de Parceria – Programação Cultural em Rede: Aprovada por
unanimidade.

Atribuição de topónimo: Beco de S. José, no Vale Covo:
Aprovada por unanimidade.
Atribuição de topónimo: Rua do Vale do Leito, no Bombarral: Aprovada por unanimidade.
Proposta n.º 36/2020 – DPHAG-AJ Ratificação de Protocolo
de cooperação na área da proteção civil municipal: Aprovada por maioria (4 a favor e 3 contra).

Proposta de Apoio Financeiro – Freguesia da Roliça:
Aprovada por unanimidade.
Proposta de aprovação do Orçamento, Grandes Opções
do Plano e restantes Documentos Previsionais e Mapa de
Pessoal para o ano de 2021: Aprovada por maioria (4 a favor
e 3 contra).
Pedido de autorização prévia para contratação de
empréstimo de longo prazo para financiamento de investimentos: Aprovada por maioria (6 a favor e 1 abstenção).
Vistoria no âmbito da reabilitação urbana, Decreto-Lei
307/2009 de 23/10, na atual redação (antes do inicio das
obras) – Processo n.º 7/2020/05: Aprovada por unanimidade.
Informação n.º 113/DOPU-OIM/2020 – Regularização de
trânsito rodoviário – sinalização vertical de parque e proibição de estacionamento na zona envolvente ao Mercado
Municipal: Aprovada por unanimidade.

Informação n.º 127/DOPU-OIM/2020 – Regularização de
trânsito rodoviário – sinalização vertical – pedido da União
de Freguesias de Bombarral e Vale Covo: Aprovada por
Informação n.º 92/DOPU/OIM/CMPM/2020 de 11 de setem- unanimidade.
bro: Construção da rede de esgotos no Vale Covo – EN 361
Informação n.º 128/DOPU-OIM/2020 – Regularização de
- Liberação de caução: Aprovada por unanimidade.
trânsito rodoviário – Regularização a automóveis pesados
Informação n.º 94/DOPU/OIM/CMPM/2020 de 11 de setem- em zonas residenciais do Bombarral: Aprovada por
bro: Empreitada “Execução de coletor de águas pluviais unanimidade
na Rua da Estação de S. Mamede – Liberação de caução:
ATA N.º 26/2020 – 22.12.2020
Aprovada por unanimidade.
Informação n.º 18 de 27/10/2020 – Atribuição de topónimo:
Rua dos Combatentes: Aprovada por unanimidade.
Proposta N.º 46/DPHAG-AJ – Proposta de Adenda ao contrato de empreitada para a melhoria das acessibilidades
do caminho das escolas – projeto PAMUS: Aprovada por
maioria (4 a favor e 3 contra).

Proposta N.º 47/DPHAG-AJ – Proposta de Apoio Extraordinário – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Informação n.º 38/DPHAG-SEDJ/2020 de 6 de outubro: Atri- de Bombarral: Aprovada por unanimidade.
buição de auxílios económicos para o ano letivo 2020/2021:
Proposta N.º 48/DPHAG-AJ – Proposta de Apoio ExtraordiAprovada por unanimidade.
nário – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
Proposta n.º 40/2020 – DPHAG-AJ: Proposta de Prorroga- de Bombarral: Aprovada por unanimidade.
ção das medidas COVID-19: Aprovada por unanimidade.
Proposta – Publicitação de início de procedimento:
Proposta n.º 41/2020 – DPHAG-AJ: Proposta de Protocolo Necessidade de criação de regulamento da Mata Municipal
Programa “Vacinação SNS Local: Aprovada por unanimidade. de Bombarral: Aprovada por unanimidade.
ATA N.º 21/2020 – 13.10.2020

Informação n.º 5/GPEI/2020 de 9 de setembro: Pacto de Minuta do Contrato de Empreitada para a Melhoria das
Autarcas para o Clima e Energia - Plano de Ação para a acessibilidades do caminho das Escolas – Projeto PAMUS:
Energia Sustentável e o Clima (PAESC) e envio à Assembleia Aprovada por unanimidade.
Municipal: Aprovada por unanimidade.
ATA N.º 22/2020 – 27.10.2020
Informação n.º 103/UOAAS/2020 de 7 de setembro: Aprovação do Desenvolvimento e Especificações do Plano de Se- Proposta n.º 11/2020-UOGF: Autorização prévia para assungurança e Saúde – PSS para a Empreitada de Reabilitação ção de compromissos plurianuais e o envio à Assembleia
Exterior do Reservatório do Sobral do Parelhão: Aprovada Municipal: Aprovada por unanimidade.
por unanimidade.
ATA N.º 23/2020 – 10.11.2020
Informação n.º 59/DOPU/OIM/CMPM/2020 de 21 de agosto:
Empreitada “Construção da Avenida Noroeste da Vila – Informação n.º 104/2020 de 27 de outubro: Habitação
Avenida Daniel Pires – liberação de caução: Aprovada por Social – Abertura de concurso: Aprovada por unanimidade.
unanimidade.
Informação n.º 262/DOPU/SPGU/GU/2020 referente ao
Informação n.º 203/DOPU/SAPGU de 8 de setembro: VII processo n.º 33/2020/51 – cedência para domínio publico
Alteração ao Plano Diretor Municipal do Bombarral – Resul- e consequente alargamento da Rua Francisco Rosado na
tado do período de discussão pública – proposta de alte- União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo: Aprovada
ração no âmbito da regularização de estabelecimentos e por unanimidade.
explorações ao abrigo do D.L. n.º 165/2014 de 05/11, alterado
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Proposta de Comodato de Imóvel e Apoio Financeiro –
União de Freguesias de Bombarral e Vale Covo: Aprovada
por unanimidade.

ATA N.º 20/2020 – 29.9.2020

Proposta n.º 37/2020 – DPHAG-AJ – Protocolo de colaboração para atividades de animação e de apoio à família
– AAAF no estabelecimento de educação pré-escolar da
rede pública do Pó, no ano letivo de 2020/2021: Aprovada Proposta n.º 9/2020-UOGF - Minuta de contrato de abertura de crédito até ao montante de € 1.000.000,00 para fipor unanimidade.
nanciamento de investimentos: Aprovada por unanimidade.
Proposta n.º 38/2020 – DPHAG-AJ – Protocolo de colaboração para atividades de enriquecimento curricular com Proposta n.º 39/2020 – DPHAG-AJ – Proposta de Protocolo
o Agrupamento de Escolas Fernão do Pó: Aprovada por com AGEO – Associação Geoparque Oeste: Aprovada por
unanimidade.
unanimidade.
ATA N.º 19/2020 – 15.9.2020

ATA N.º 24/2020 – 24.11.2020

ATA N.º 1/2021 – 13.01.2021
Informação n.º 1/RH de 4 de janeiro: Orçamentação e
gestão de despesas de pessoal – Ano 2021: Aprovada por
unanimidade.
Proposta N.º 2/2021 – DPHAG-AJ: Proposta de Prorrogação
das medidas COVID-19 bem como remeter à Assembleia
Municipal a ratificação das isenções de taxas municipais
no âmbito da COVID-19: Aprovada por unanimidade.

OPINIÃO

Numa altura em que o Concelho volta a apresentar
uma situação epidemiológica bastante animadora,
face aos números atingidos na última vaga, o Partido Socialista deixa, uma vez mais, o seu profundo
agradecimento a todos os envolvidos na linha da
frente, não deixando de reconhecer o esforço global
que permitiu que o país passasse de pior do mundo
para um dos melhores, em termos infeções e mortes
por COVID-19.
Para trás ficaram milhares de vidas humanas,
algumas bem próximos de nós, o que reforça a ideia
de este vírus pode estar em qualquer parte e ser
implacável, independentemente da classe social, do
género e até da idade.
Cada um tem de fazer a sua parte e não baixar
a guarda, continuando a cumprir os 3 princípios
básicos: distanciamento social, higienização das
mãos e etiqueta respiratória. Em paralelo a vacinação, fundamental para se conseguir a tão desejada
imunidade de grupo. Estima-se que a mesma possa
ocorrer no final do verão, meta dependente da
chegada de vacinas.
Até lá, temos de nos adaptar a esta nova realidade
e ajustar a nossa ação. Tem sido esse o propósito do
Município, por um lado adequar os seus serviços à
contingência que o momento justifica, e por outro,
contribuir para mitigar os efeitos desta pandemia.
Nesse contexto, durante este último confinamento
gostaríamos de destacar:
- Visitas técnicas do Serviço Municipal de Proteção
Civil às estruturas residenciais para idosos (ERPI),
acompanhados da Autoridade de Saúde e Segurança
Social.
- Preparação do processo eleitoral das Presidenciais, adaptado à realidade da pandemia, com a
votação antecipada bastante concorrida e a recolha
porta a porta dos votos de pessoas confinadas.
- Manutenção de diversas medidas de apoio ao
setor empresarial, desde março de 2020.
- Preparação dos serviços municipais, adotando o
teletrabalho e a técnica das equipas-espelho, sem

colocar em causa o funcionamento,
não só, dos serviços operacionais,
como também, os serviços de
atendimento presencial ao público,
que passou a ser exclusivamente por
marcação prévia.
- Lançamento do programa Lado a
Lado, com vários eixos de atuação:
- Conversas à janela
- Apoio psicológico
- Ajude-nos a identificar
- Entregas ao domicílio e take away
- Apoio ao comércio tradicional
- Apoio ao processo de Vacinação:
- através do transporte de profissionais de saúde;
- em articulação com as Juntas
de Freguesia, na identificação dos
contactos da população com mais de
80 anos.
- Disponibilização de Recursos Humanos, telefones e PCs à Autoridade de
Saúde local para auxílio na identificação das cadeias de contágio e gestão
da plataforma TRACE COVID;
- Fornecimento de refeições a alunos
dos Escalões A e B e adultos carenciados, (cerca de 120/dia);
- Pagamento do acesso à internet
para os alunos carenciados, identificados pelo Agrupamento de Escolas, não
esquecendo que o Município já havia
adquirido no primeiro confinamento
148 tablets que estão a ser geridos
pela Escola.
Temos de vencer esta batalha !

A 6 de março de 1921 foi fundado em Portugal o Partido Comunista Português
(PCP), o único partido do nosso país com 100 anos de história. Teve um papel
determinante na luta pela conquista da liberdade e democracia que pôs fim à
ditadura. Valores que continuam a fazer parte da identidade do PCP.
A morte do PCP já terá sido anunciada mais de 100 vezes pelos que confundem
esse seu desejo com a realidade e força do PCP. A esses arautos da desgraça
temos más notícias, este partido continua forte e combativo, na linha da frente
da luta contra as desigualdades sociais preparado e determinado para defender
quem mais precisa.
No ano passado o número 100 teve também alguma relevância, mas pela
negativa, perderam-se mais de 100 mil postos de trabalho, possivelmente irão
perder-se mais nos próximos meses, mas isso para o capital e seus seguidores
não é relevante, e não tem qualquer interesse em expor essa situação bem como
as muitas lutas que têm acontecido.
À boleia da pandemia, intensificou-se o ataque aos direitos e aos trabalhadores
e abre-se espaço à implementação de medidas que facilitam a exploração, a
pobreza e a precariedade.
A presença dos comunistas nas lutas e nos órgãos de decisão é determinante
para travar as medidas mais nefastas para a saúde do país. Também no Bombarral a nossa presença tem sido e continua a ser de particular importância
com o levantamento de problemas concretos das populações, assim como de
soluções e propostas para melhorar a vida dos bombarralenses.
Assinalamos estes 100 anos com 100 acções por todo o país. Uma das quais
junto ao forte de Peniche, onde tiveram lugar duas das fugas mais fantásticas
das prisões do fascismo. No Bombarral assinalamos a data com a colocação de
bandeiras do PCP na praça do município.
Apesar da pandemia continuamos cá, atentos e prontos para a luta porque acreditamos que é possível um mundo mais justo, um mundo mais livre e democrático.

O Bombarral merecia mais e melhor!
Quando há 4 anos os bombarralenses acreditaram nas promessas eleitoralistas do Partido
Socialista, estavam longe de imaginar a desilusão que se seguiria. Face à excelente situação financeira herdada, este executivo demonstrou total incompetência na aplicação dos
dinheiros dos bombarralenses, em investimento crucial com retorno, de modo a alavancar
o crescimento e o desenvolvimento económico do concelho.
Sem estratégia ou visão para o concelho e com cerca de 36 milhões de euros arrecadados
por este executivo até à data, questiona-se qual o fim dado a esse dinheiro, já que não
existe investimento municipal ou quaisquer apoios económicos, financeiros e logísticos
relevantes, aos empresários e famílias bombarralenses, por forma a dinamizar a economia
local, sobretudo neste período tão difícil que a todos assola.
A falta de transparência nos diversos processos municipais, é por demais evidente, evitando-se a participação alargada nos processos municipais, com sonegação de informação
municipal à oposição e aos munícipes, fugindo assim à discussão pública e mantendo a
população no desconhecimento.
Preocupados com a divulgação constante da sua imagem para o exterior, os governantes da nossa Câmara esquecem-se com frequência do planeamento e estratégia para a
criação de emprego no concelho do Bombarral, promessa tão vincada na sua campanha
eleitoral, assistindo-se apenas a um rol de concursos de pessoal, repletos de vicissitudes
e fatos à medida que, depois de confrontados, fecham e voltam a abrir, para os mesmos
efeitos e destinatários.
Aliás, a desconsideração dos recursos humanos existentes na autarquia e o recrutamento de
funcionários, provenientes de outras autarquias, mas possuidores de estatuto partidário, são
a imagem de marca de quem acha que no Bombarral não haverá quadros técnicos e políticos
com qualidade e por isso aposta em chefias recrutadas a outras autarquias, altamente pagas,
e com regalias e alcavalas nunca antes vistas, com atribuição de algumas despesas não
aprovadas e com uso pessoal exclusivo, das viaturas municipais, acarretando milhares de
euros aos cofres da autarquia e, por essa via, aos bolsos dos bombarralenses.
É neste cenário de prepotência, desorientação e ausência de liderança competente capazes de proporcionar confiança que assistimos ao adiamento do futuro do Bombarral ao
mesmo tempo que se adiam investimentos como a Loja do Cidadão ou o aproveitamento
das instalações do IVV, ficando-se por uma pequena parte dos projetos que lhes foram
deixados, como o Mercado Municipal ou o Canil Intermunicipal ou por simples empreitadas
avulsas, muitas delas sem plano prévio, auscultação da população ou estudo que vá de
encontro às reais necessidades dos bombarralenses que tudo terão oportunidade de julgar
esta inércia dentro em breve.

Este concelho ainda não é para empreendedores!
Quase no fim do mandato deste executivo municipal, podem os munícipes tirar algumas ilações
e avaliar o mandato do mesmo. Quanto a nós CDS,
competia-nos ser oposição, de forma séria, responsável e construtiva, fomos alertando este executivo
para inúmeras decisões mal tomadas, oferecendo
alternativas.
Provocado pela pandemia Covid-19, percebemos
que vivemos este último ano de forma excepcional,
que nos obrigou à aprendizagem de novas práticas
e formas de interacção em sociedade, mas não
justifica a falta de projectos a SÉRIO e autónomos
para alavancar a economia do nosso concelho.
Se efetivamente a pandemia é algo muito difícil
controlar por parte do município ou até mesmo do
país, já uma visão estratégica lançada para a economia concelhia pós-pandemia não o é, e deveria
ser agenda prioritária do executivo. Em 4 de Março
de 2020, foi publicado no Jornal das Caldas, parte da
nossa visão estratégica para executar nos próximos
6 anos, já com a situação atual. Acreditamos que é
urgente começar a implementação desta estratégia:
- A construção de uma eco-via a ligar o Buddha-Eden ao centro da vila, convidando os milhares de
visitantes desta unidade turística a visitar o Bombarral, para além das valências lúdicas e bem-estar
que esta via podia proporcionar aos munícipes,
alavancaria o surgimento de novos negócios e viabilizaria os existentes.
- A construção de uma via externa paralela à A8

com início na Fonte da Caniceira até ao Vale do Leito
(desviando o trânsito pesado do centro da vila, nomeadamente na Avenida Joaquim Albuquerque), para
além de possibilitar maior segurança à comunidade
estudantil e conforto aos moradores, serviria de uma
via para uma futura zona industrial a ser executada
em terrenos do Falcão e adjacentes (sem prejuízo da
implementação do novo Hospital Distrital do Oeste),
o que atrairia indústria e serviços e aumentaria a
oferta de emprego.
- Para que os bombarralenses se fixem na sua terra
e que tenham condições para constituir família é
urgente a construção de mais uma unidade de creche
com participação municipal. Ao invés de tudo isto, e a
exemplo, assistimos à apresentação no último boletim
municipal do projeto “Caminho das Escolas” no valor
861.067,04€ provocando a eliminação de um número
significativo de lugares de estacionamentos, importantes para o comércio de proximidade. A proposta
do novo PDM com a exclusão de zonas onde estão
criadas todas as infraestruturas para a construção de
habitações, reflete a ausência inequívoca de visão e
estratégia de crescimento, mesmo que controlado do
edificado urbano.
A ausência de projectos e de visão estratégica
que realmente sirva a prosperidade empresarial do
nosso concelho e seus munícipes, e um executivo
que se dedica na prática a apresentar uma mão
cheia de nada é defraudador para todos aqueles que
investem, vivem e acreditam no Bombarral.
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“À MESA TAMBÉM SE CANTA” E “FLÂNEUR AO
CENTRO” PROMOVEM PATRIMÓNIO CULTURAL
Com o intuito de apoiar
o setor da cultura e, ao
mesmo tempo, divulgar
o património cultural do
concelho, o Município do
Bombarral associou-se
aos projetos “À Mesa
também se Canta” e
“Flâneur ao Centro”,
que resultam de duas
candidaturas aprovadas
no âmbito do CENTRO
2020.

EXEMPLO DO PROJETO FLÂNEUR AO CENTRO

CONHECER A MATA MUNICIPAL
No âmbito da valorização e preservação
da Mata Municipal, o Município do Bombarral vai
dinamizar um conjunto
de ações que visam dar
a conhecer os aspetos
mais relevantes deste
espaço natural situado
no centro da vila.

Desenvolvida no seguimento de uma candidatura aprovada pelo Turismo de Portugal, I.P., com a designação “Bombarral 4 All”,
a ação pretende dotar a Mata Municipal de
sinalética, informação genérica acessível e
novo mobiliário urbano, nomeadamente bebedouros, papeleiras, bancos de descanso,
entre outros equipamentos.
Atendendo a uma das principais caraterísticas da mata bombarralense, cujo valor
natural reside na raridade de algumas das
espécies e na invulgaridade do porte assumido por alguns exemplares, irá ser igualmente criada a “Rota dos Gigantes”, que incluiu
a implementação de painéis informativos
sobre as diferentes espécies e piso acessível
para pessoas com mobilidade reduzida.

Com uma abrangência intermunicipal, o projeto “À Mesa também se
Canta” visa dar a conhecer, promover e integrar os valores gastronómicos, culturais e naturais dos territórios do Bombarral, Caldas
da Rainha e da Marinha Grande.
Já no que diz respeito ao “Flâneur ao Centro”, trata-se de um projeto
em rede baseado numa parceria com quatro municípios da região
Centro: Bombarral, Leiria, Torres Vedras e Lourinhã.
Fundamenta-se num princípio de intervenção artística no espaço
público com base na fotografia contemporânea, desafiando os artistas a produzirem novas leituras sobre o território tendo como
ponto de partida o conceito de flâneur e como contexto a região
enquanto caleidoscópio social em constante mutação.
Para além da dimensão artística e de intervenção no espaço público,
o projeto engloba diversas outras vertentes, através da realização
de workshops, masterclasses, residências artísticas e conferências
com o objetivo de promover através da fotografia contemporânea
uma reflexão sobre a região e o espaço público enquanto território
social.

