
Freguesia de Loures

Entrámos no último ano do mandato conquistado pelo voto 
popular nas eleições autárquicas de Setembro de 2013. 
Foram três anos de trabalho intenso em todas as frentes, no 
decurso dos quais os eleitos da CDU na Junta de Freguesia se 
empenharam em restituir à população da Freguesia uma 

Junta capaz de melhorar o espaço público e o ambiente, 
preservar o património e patrocinar a cultura e o desporto, 
apoiando para tal o Movimento Associativo. 

A CDU trabalhou para construir uma imagem pública de um 
órgão autárquico que honra os compromissos com a 
população e assume a obrigação de a servir e de a prestigiar, 
com proximidade, honestidade, competência e isenção. 
Estamos em crer que atingimos esses objetivos e 
continuaremos este caminho até nal do mandato que os 
eleitores de Loures nos conaram. 

Trabalho, isenção 
e honestidade



ESPAÇO PÚBLICO

Recintos desportivos 
e parques-infantis 

Após muitos anos de completo abandono, foi colocado em 
funcionamento o recinto desportivo de São Sebastião de 
Guerreiros e recuperado o adjacente Parque Infantil. Em 
conjunto com a Câmara Municipal foi integralmente renovado 
o Parque Infantil do Infantado, intervenção integrada no 
processo de eliminação das piscinas abandonadas e de 
construção de uma unidade comercial. 

No Pinheiro de Loures será construído a curto prazo o 
parque de estacionamento, ordenando e valorizando a zona 
envolvente do Chafariz, elemento arquitetónico central da 
localidade. 

Rede Viária
O estado de degradação em que se encontrava a rede 

viária da freguesia no início do mandato impôs à Câmara 
Municipal uma intervenção exigente. Foram muitas as 
repavimentações realizadas, sendo hoje a realidade 
completamente destinta daquela que foi encontrada. São 
exemplos do trabalho efetuado as requalicações efetuadas 
em Moninhos, Fonte Santa, Pinheiro de Loures, Murteira e 
cidade de Loures. Em parceria da Junta de Freguesia com a 
Câmara Municipal, foram ainda feitos asfaltamentos e 
implantação de passeios pedonais na Rua Jacinto Duarte, na 
zona por de trás das piscinas, e no acesso ao IPTRANS 
(antiga escola Carolina Michaelis). 

Mastronças 
Após ter cedido o espaço para instalações, a Junta de 

Freguesia forneceu tintas para arranjos interiores, assim como 
o painel informativo de localização axado na parede exterior. 

Carnaval de Loures 
Considerando a importância do Carnaval de Loures para a 

comunidade e para o comércio local, defendemos a 
continuação e o alargamento possível do apoio à Associação 
de Carnaval, o que foi concretizado neste ano de 2017. 

Preservação do património 
O património, designadamente o construído, faz parte da 

herança cultural que devemos preservar e valorizar, de modo 
a transmiti-la às gerações futura. A Junta de Freguesia, tem 
vindo a recuperar os fontanários, chafarizes e lavadouros 
públicos como no caso, a título de exemplo, da reposição da 
circulação de água no chafariz do Pinheiro de Loures, da 
reparação e pintura dos lavadouros junto à Igreja Matriz, e dos 
lavadouros em Sete Casas. 

CULTURA

Banda dos Bombeiros de Loures 
A Junta de Freguesia decidiu incrementar o apoio nanceiro 

a esta valorosa banda, reconhecendo a sua grande qualidade 
e a importância do papel de promotora da música popular e 
erudita junto da população.

Memórias de todos
A Autarquia assumiu como 

prioridade a recuperação das 
memórias locais, com a realização 
de tertúlias culturais e com a edição 
de um livro sobre a conhecida fonte 
das Almoínhas. 
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DESPORTO

TRABALHADORES E SERVIÇOS DA AUTARQUIA
Trabalhadores

É estritamente indispensável aumentar o número de 
trabalhadores ao serviço da Autarquia, mas também criar as 
melhores condições para um trabalho mais ecaz e eciente dos 
trabalhadores que já prestam serviço na Junta de Freguesia. 

No sentido de se inverter o caminho de redução permanente 
do número de trabalhadores, pois a prática do anterior 
executivo PS era a de entregar ao exterior quase todos os 
serviços, foram já abertos dois concursos para entrada de 
pessoal no quadro. Outros se seguirão, de modo a poder 
contar com mais trabalhadores efetivos com plenos direitos e 
com a proteção das leis laborais da República. 

Instalações 
A Junta de Freguesia necessita de instalações dignas para 

atender a população e para os seus trabalhadores e eleitos. 
Para além do processo de recuperação dos atuais locais de 
funcionamento dos serviços que teve lugar neste nosso 
primeiro mandato, é nosso objetivo ter, a médio prazo, uma 
nova sede e um estaleiro moderno e funcional.

Equipamentos
Quando os eleitos da CDU assumiram funções as viaturas 

destinadas às diferentes áreas de trabalho estavam em muito 
mau estado. Era necessário, e assim foi feito, renovar a frota 
das zonas verdes e da varrição urbana, onde se passou a 
utilizar, de forma mais intensa, meios mecânicos . Foi também 
adquirida uma mini retroescavadora, equipada com cabeça 
de corte de matos, que tem produzido um trabalho 
extraordinário em todas as frentes, para além da sua função 
primordial – limpeza de bermas e valetas nas estradas, 
caminhos rurais e parques de estacionamento.

Para além do apoio aos clubes desportivos da Freguesia, 
nos termos dos protocolos existentes, são atribuídos outros 
apoios, de acordo com as suas necessidades especícas. 

Em conjunto com outras entidades da Freguesia foram 
organizadas provas desportivas, envolvendo centenas de 
jovens. Assim, com a Escola Luís Stau Monteiro foi 
recentemente organizado o 3.º Torneio de ténis de mesa; 
passou a realizar-se uma prova de atletismo com o Infantado 
Futebol Clube, que trouxe a Junta de freguesia de regresso à 
corrida das coletividades realizada pela Câmara Municipal em 

todo o concelho, situação de que Loures estava afastada há 
largos anos e com a escola José Afonso está em preparação a 
prova de atletismo que tem lugar na zona verde do Loures 
Shopping. 

Outra iniciativa de sucesso foi a 2.ª corrida de carrinhos de 
rolamentos, realizada no Pinheiro de Loures, integrada no 
campeonato nacional da respetiva modalidade, mobilizando 
clubes e entidades da Freguesia, como foi o caso dos 
Bombeiros Voluntários de Loures, mas também com 
participações individuais de moradores.


