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8 DE MARÇO
DIA DO MUNICÍPIO, DIA DE S. JOÃO DE DEUS E
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
A 8 de Março, assinalamos em Montemor-o-Novo a vida e a obra
de João Cidade, que nos deixou como legado uma obra humanista
em prol dos mais desfavorecidos.
Montemor e os montemorenses continuam a ter razões para se
orgulhar deste legado, que teve continuidade com a presença da
Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, cujo trabalho junto dos
mais desfavorecidos mantém presente a lição de vida do seu
fundador.
8 de Março é também Dia Internacional da Mulher que assinala
e justamente valoriza o papel que as mulheres têm na luta
pela igualdade e por uma sociedade mais justa e onde muitas
montemorenses, nas mais variadas áreas de intervenção têm dado
o seu contributo.
As comemorações desta data, este ano num quadro diferente, fruto
das limitações provocadas pelas medidas de combate à Covid-19
valorizam e dignificam a identidade montemorense, a cultura, o
património, a colaboração entre as autarquias do concelho com
visita a intervenções em todo o concelho.
Dignificar e valorizar Montemor-o-Novo é também reforçar
a promoção externa do concelho, dos seus recursos e
potencialidades e atrair investimento.
O CAME- Centro de Acolhimento às Micro e Pequenas Empresas,
situado na Zona Industrial da Adua foi recentemente certificado pelo
IAPMEI no âmbito do Programa STARTUP VISA. Esta certificação
permitirá ao CAME acolher e apoiar empreendedores estrangeiros
na criação e instalação de empresas de base tecnológica,
potenciando assim a atração de investimento estrangeiro e a
criação de emprego altamente qualificado.
Dignificar e valorizar Montemor-o-Novo é qualificar e melhorar o
espaço público e facilitar o dia a dia, de quem aqui vive, trabalha e
investe.
É com este propósito que prosseguem as obras que integram o
PEDU-Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano na Cidade.
A situação epidemiológica da Covid-19 está bastante mais
estabilizada, com um número muito reduzido de casos ativos,
merecendo, contudo, a atenção de todos, bem como a continuada
aplicação das medidas de prevenção: distanciamento físico, uso
de máscara, higiene frequente das mãos, etiqueta respiratória. Até
31 de Março, vigoram ainda as regras do Estado de Emergência e
as medidas de desconfinamento –fase 1, cujo principal impacto
no concelho foi a reabertura de creches, amas, Jardins de Infância
e Escolas do 1º Ciclo, bem como a retoma do comércio não
essencial, apenas com venda ao postigo ou em regime de take way.
Continuamos em permanente avaliação do impacto da situação
na nossa vida económica e social e a disponibilizar um conjunto
de apoios aos nossos agentes económicos, complementares às
medidas nacionais, de modo a minimizar a perda de atividade dos
últimos meses.

// INFORMAÇÕES ÚTEIS
CÂMARA MUNICIPAL > 266 898 100 (geral)
CÂMARA MUNICIPAL > 266 898 101 (águas)
a partir das 16h30 e fins de semana
BOMBEIROS > 266 899 180
ELETRICIDADE > 800 506 506 (assistência técnica)
EDP EMERGÊNCIAS > 800 501 000
HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS > 266 898 040
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA > 266 892 110
GNR > 266 898 050
TÁXIS > 266 892 333 / 266 892 444 / 266 047 047
CENTRO DE SAÚDE
266 898 900 (geral)
266 898 904 (urgência)
266 898 906 (u. s. familiar)

FARMÁCIAS DE SERVIÇO EM MARÇO
FARMÁCIA MONTEMOR > 266 857 804
Dias 1, 6, 11, 16, 21, 26 e 31
FARMÁCIA NOVALENTEJO > 266 892 117
Dias 2, 7, 12, 17, 22 e 27
FARMÁCIA CENTRAL > 266 892 242
Dias 3, 8, 13, 18, 23 e 28
FARMÁCIA DA MISERICÓRDIA > 266 899 140
Dias 4, 9, 14, 19, 24 e 29
FARMÁCIA FREITAS > 266 892 226
Dias 5, 10, 15, 20, 25 e 30

REUNIÕES DE CÂMARA
MARÇO - dia 24 > 15 horas
ABRIL - dias 7 e 21 > 15 horas
MAIO - dias 5 e 19 > 15 horas
JUNHO - dias 2, 16 e 30 > 15 horas
JULHO - dias 14 e 28 > 15 horas
AGOSTO - dias 11 e 25 > 15 horas
SETEMBRO - dias 8 e 22 > 15 horas
OUTUBRO - dias 6 e 20 > 15 horas
NOVEMBRO - dias 3 e 17 > 15 horas
DEZEMBRO - dias 2, 15 e 29 > 15 horas

ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS
ABRIL - dia 30
JUNHO - dia 25
SETEMBRO - dia 24
NOVEMBRO - dia 26

Estamos consigo!

INFORMAÇÃO

A Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

Todas as atas e deliberações de Câmara e de Assembleia Municipal estão
disponíveis para consulta no site do Município de Montemor-o-Novo em:
www.cm-montemornovo.pt

Hortênsia Menino
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// CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO TOMA POSIÇÃO PELA IGUALDADE NO ACESSO À
EDUCAÇÃO E PELO CUMPRIMENTO EFETIVO DO PROGRAMA DE TRANSIÇÃO DIGITAL
Na Reunião de Câmara Municipal do passado dia 10 de fevereiro
de 2021, foi apresentada a Tomada de Posição “Pela Igualdade
no Acesso à Educação e Pelo Cumprimento Efetivo do Programa
de Transição Digital”, aprovada com os votos favoráveis dos
eleitos da CDU e a abstenção dos eleitos do Partido Socialista.
Nesta Tomada de Posição, a Câmara Municipal:
- exige ao Governo o efetivo cumprimento do Programa de
Transição Digital, garantindo que todos os alunos tenham os
equipamentos e meios imprescindíveis para a concretização
das suas aulas à distância;
- reivindica que o Governo tome medidas urgentes que permita
alargar a cobertura da rede móvel que, neste momento, é
manifestamente insuficiente em algumas áreas do concelho de
Montemor-o-Novo;
- exige que se cumpra o desígnio Constitucional que afirma a
Educação Pública, Gratuita, Universal e de Qualidade, em suma,
que se garanta a igualdade de todos os alunos no que acesso à
Educação.
Esta Tomada de Posição, datada de 10 de fevereiro, refere que,
dos computadores prometidos e anunciados pelo Governo,
apenas uma pequena parte já está disponível, sendo que nem
um desses equipamentos chegou ao concelho de Montemoro-Novo.
No dia 18 de fevereiro de 2021, a Direção do Agrupamento de
Escolas informou a Câmara Municipal que foram entregues ao
Agrupamento 46 equipamentos em dezembro, para os alunos

do ensino secundário, sendo esta informação tornada pública
neste mesmo dia.
Esclarecendo dúvidas tornadas públicas, a Câmara Municipal
reitera que, à data de Tomada de Posição, nem um equipamento
atribuído pelo Governo chegou aos alunos do 1º Ciclo em
Montemor-o-Novo, da competência própria desta Autarquia,
visto que os primeiros 48 equipamentos para alunos de 1º
Ciclo chegaram apenas no dia 19 de fevereiro, informou o
Agrupamento.
Num universo de cerca de 1500 alunos do Agrupamento de
Montemor-o-Novo, do 1º ciclo ao ensino secundário, a quem
o Governo prometeu os meios tecnológicos necessários para
ter acesso ao ensino à distância, foram entregues, até 19 de
fevereiro, 93 equipamentos.
Na verdade, verifica-se, quer no Pais quer no Concelho, enormes
atrasos na concretização do referido Programa estando milhares
de alunos sem meios tecnológicos que lhes permitam ter aulas
à distância.
O Executivo Municipal continuará, como até aqui, a trabalhar
em estreita articulação com o Agrupamento de Escolas de
Montemor-o-Novo e as Juntas de Freguesia na defesa do direito
de todos ao acesso à Educação Gratuita e de Qualidade, dando
continuidade à aposta e ao investimento de décadas de trabalho
autárquico na garantia do acesso de todas as crianças do préescolar e do 1º Ciclo a uma educação pública, de qualidade e
inclusiva.

// DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE ANGELMAN
Dia 15 de Fevereiro assinalou-se o Dia Internacional da
Síndrome de Angelman: Fevereiro por ser o mês das Doenças
Raras e dia 15 por ser o cromossoma 15 que geneticamente
tem uma disfunção que causa a doença.
O Município de Montemor-o-Novo, a convite da Associação
ANGEL – Associação Síndrome de Angelman Portugal,
que apoia as pessoas com Síndrome de Angelman e seus
familiares, uniu-se a esta iniciativa internacional, numa ação
social e de consciencialização da população, que consiste na
iluminação de um edifício público com a cor azul, a cor da
desta causa. Em Montemor iluminámos de azul o Cineteatro
Curvo Semedo.
A Síndrome de Angelman é uma condição genética rara
que se manifesta desde o nascimento, especificamente na
ausência ou imperfeição do cromossoma 15. Esta ausência
ou mutação vai impossibilitar a produção do gene UBE3A,
que é a chave para permitir que as células, particularmente
neurónios, passem sinais elétricos e químicos uns para os
outros. As pessoas com Síndrome de Angelman têm um severo
atraso no desenvolvimento cognitivo, motor e psicomotor,
comunicam, mas não falam, distúrbios de sono, crises

convulsivas e incapacidade de coordenação de movimentos.
Em Portugal já foram identificados mais de 70 casos, no
entanto, dada a incidência (1:15.000 nascimentos) estima-se
que o número real de casos ultrapasse os 500.
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// VANDALISMO NO CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO
A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo manifesta o forte
repúdio pelos atos de vandalismo praticados nos últimos dias no
Castelo de Montemor-o-Novo, onde foram deliberadamente
destruídos equipamentos recentemente colocados no local,
no âmbito das obras de Requalificação dos Espaços Exteriores,
Acessos e Terreiros do Castelo, executadas ao abrigo do P.E.D.U.
- Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano.
Recorde-se que esta intervenção foi muito recentemente
concluída, com um investimento de cerca de 630.000,00
Euros, e passou a permitir aos montemorenses e a quem visita
o Concelho ter melhores condições de fruição do espaço
daquele que é o símbolo máximo da nossa terra. O que agora
foi destruído é património de todos os montemorenses!
Infelizmente os atos de vandalismo perpetrados no nosso
Castelo não foram ato único. Ainda em maio de 2020, as recém
concluídas obras da Rua de Aviz foram de imediato alvo de
vandalismo, situação que também aconteceu em 2018 quando
uma série de equipamentos municipais e o Monumento ao
Resistente Antifascista foram repetidamente grafitados.
Em todos estes atos cobardes e criminosos há um denominador
comum! São sempre os principais símbolos dos montemorenses
que são atacados. É o Património de todos nós que está a ser
destruído.
A Câmara Municipal já tomou medidas no sentido de denunciar
este caso junto das autoridades competentes.

// CAME AO LADO DOS EMPREENDEDORES
O CAME - CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MICRO E PME,
incubadora gerida pelo Município de Montemor-o-Novo
disponibiliza espaço físico nas modalidades de incubação física
(espaços de cowork e ateliers) ou virtual, e/ou apoio logístico
para o desenvolvimento de ideias de negócio na sua fase de
arranque. O CAME tem como objetivos:
Incentivar a dinâmica empresarial e o empreendedorismo;
Contribuir para o desenvolvimento das áreas estratégicas do
concelho;
Promover o trabalho em rede entre as empresas, potenciando
os seus recursos e entre o meio empresarial e as instituições de
ensino.

Recentemente mais duas empresas iniciaram a sua atividade no
CAME:
- A empresa Azáfamas Discretas, Unipessoal, Lda, na vertente de
incubação virtual que presta apoio de engenharia e serviços de
desenho técnico em área de ambiente industrial, levantamento
3D como sistema de laser e geração de nuvem de pontos.
- A empresa Malhão, Oliveira e Rodrigues, na vertente de
incubação física em espaço de atelier onde irão desenvolver e
criar uma destilaria de licores e bebidas destiladas produzidas a
partir do Poejo como produto base. Todos os ingredientes serão
de origem natural e de preferência produzidos pelos próprios e
por parceiros locais.

TEM IDEIAS PARA UM NEGÓCIO? VENHA AO CAME E JUNTE-SE AOS 12 PROJETOS QUE ESTÃO CONNOSCO.
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// REQUALIFICAÇÃO DA EB E JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL QUASE CONCLUÍDA
A empreitada de Requalificação da Escola Básica e Jardim
de Infância de Santiago do Escoural entrou na sua reta final
em termos de intervenção. Esta operação, no âmbito das
competências da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo,
consiste na requalificação do edifício da Escola Básica e Jardim
de Infância de Santiago do Escoural, que desta forma passará
a concentrar num só equipamento o pré-escolar e o 1º ciclo
do Ensino básico, numa empreitada que inclui também a área
exterior do perímetro escolar. Esta obra visa dotar este edifício
das condições necessárias para o acolhimento dos alunos do
Jardim de Infância, beneficiar o espaço educativo existente,

adequar o estabelecimento às necessidades pedagógicas atuais
e colmatar situações deficitárias.
A empreitada engloba a realização de obras de conservação, a
reformulação das redes de infraestruturas existentes a criação
de instalações sanitárias para o pré-escolar e de instalações
sanitárias universais e de condições de acesso e circulação por
pessoas com mobilidade condicionada, a requalificação de salas
de aula, que serão apetrechadas com bancadas de expressão
plástica e sistema de climatização, assim como a beneficiação
de um espaço polivalente e da sala de professores e arranjos da
área exterior do estabelecimento.

// EMPREITADA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NA CIDADE
Encontra-se a decorrer em Montemor-o-Novo, a empreitada de
“Implementação de Percursos Livres de Obstáculos no âmbito
do Plano de Acessibilidade e Mobilidade – ALT20-04-1406FEDER-000063”, num investimento de cerca de 500.000 euros.
Neste momento a obra está a acontecer sobretudo na Rua
dos Irmãos de São João de Deus, mas também na Rua Bento
Gonçalves, Rua Albino Cró Pimenta de Aguiar e Rua de Aviz.
No decorrer destas intervenções não se prevê alteração
na circulação do trânsito, podendo ocasionalmente serem
necessárias situações com indicação de estreitamento da via,
por forma a garantir a segurança dos trabalhadores, moradores

e utilizadores da via, evitando constrangimentos e acidentes
indesejados.
Esta intervenção surge no âmbito do Plano de Acessibilidade
e Mobilidade, operação integrada no Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Montemor-o-Novo
/ Alentejo 2020 que, para além de outras propostas de
intervenção, pretende instalar um Percurso Livre de Obstáculos
contínuo e acessível, dando continuidade ao programa “monte
mor, pedra a pedra”, que abrangeu sobretudo o Rossio e a Rua
da Janelinha.
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// REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DOS PAÇOS DO
CONCELHO PROSSEGUE
Continua a decorrer, na cidade de Montemor-o-Novo, a
empreitada de “Requalificação do Espaço Público e Ambiente
Urbano da Rua Teófilo Braga e de Largos e Praças do Centro
Histórico”, uma intervenção integrada no PEDU – Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano.
O eixo principal da intervenção é o Largo dos Paços do
Concelho, Rua Teófilo Braga e Terreiro de São João de Deus. É
precisamente do Largo dos Paços do Concelho e da Rua Teófilo
Braga, em pleno centro histórico, que partilhamos alguns
registos, dando conta do momento presente desta importante
empreitada.
Recordamos que o Município continua disponível para
quaisquer contactos ou pedidos de esclarecimento, no local
da obra ou através dos meios habituais de contacto: geral@cmmontemornovo.pt ou 266 898 100.
É desta forma que continuamos a melhorar os espaços públicos
da nossa Cidade e a beneficiar a Vida em Montemor-o-Novo!

// PARA QUE AS CINZAS NÃO SEJAM UM
PROBLEMA!
Com o Inverno e o tempo frio que convida a serões
passados à lareira, todos os anos, por esta altura, em
consequência da deposição de cinzas e brasas ainda
quentes, há notícia de que um contentor de lixo ardeu.
Com o objetivo de atenuar este problema e diminuir os
prejuízos que origina (que variam entre os 600 e os 2000
euros, consoante se trate de um caixote de lixo normal
ou de um molok), a autarquia lançou recentemente
um projeto piloto com vista à correta deposição destes
resíduos. Produzidos nos serviços de serralharia da
autarquia, serão colocados, junto aos contentores de lixo,
cerca de 16 equipamentos para recolha de cinzas.
Numa primeira fase, serão disponibilizados quatro
equipamentos nos locais identificados como prioritários
Rua Fernando Pessoa (em frente ao Centro de Saúde),
Largo Bento de Jesus Caraça (junto aos Bombeiros
Voluntários), Rua Defensores da Liberdade (junto ao café
Terminal) e Rua Ferreira de Castro.
Para que os resultados deste projeto piloto, integrado
na campanha “Montemor-o-Novo, Concelho limpo:
uma responsabilidade de todos!”, sejam os melhores,
precisamos da sua participação. Para isso, coloque nestes
equipamentos apenas cinzas e brasas.
Agradecemos a sua colaboração!
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// SERVIÇOS DO MUNICÍPIO POR UM CONCELHO
MAIS LIMPO!

// MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO AVANÇA
COM EMPREITADA PARA REDUÇÃO DE PERDAS
E POUPANÇA DE ÁGUA

O Município de Montemor-o-Novo considera que “Um
concelho mais limpo! É responsabilidade de todos” e, como
é natural, também a autarquia, dentro das suas possibilidades,
tenta ao máximo dar o seu contributo! Exemplo disso foi uma
intervenção que aconteceu recentemente, na Avenida Gago
Coutinho, em que os serviços do Município tiveram de trabalhar,
numa conjugação de esforços entre trabalhadores da higiene e
limpeza e da construção, de modo a resolver um entupimento
de esgotos de um prédio. Assim também se contribui para o
bem estar dos Montemorenses!

já se decorrer a empreitada de “Sectorização da Rede de
Distribuição de Água à cidade de Montemor-o-Novo (operação:
POSEUR-03-2012-FC-001249 - sectorização e macromedição
dos sistemas de abastecimento de água do município de
Montemor-o-Novo)”.
a referida empreitada, num valor que ascende aos 240.000
euros, tem como principal objetivo a redução das perdas
de água na rede pública de distribuição de água na cidade,
dividindo a mesma em oito zonas de medição e controlo (zmc),
capacitando-as com medidores de caudal e pressão com registo
contínuo. com este melhoramento da rede de distribuição de
água a autarquia espera ter uma redução de cerca de 10% de
perdas e uma poupança de cerca de 40 mil euros anuais.

// MONITORIZAÇÃO DO PARU DE
MONTEMOR-O-NOVO
O Município solicita a participação no preenchimento de
Inquéritos disponibilizados online.
A iniciativa tem como objetivo obter resposta para medir
o indicador de monitorização das intervenções do Plano
de Ação para a Regeneração Urbana de Montemor-oNovo apoiadas no âmbito da PI 6.5, “Aumento do grau
de satisfação dos residentes que habitam em áreas com
estratégias integradas de desenvolvimento urbano”, bem
como de utilizadores / visitantes.
Existem 4 inquéritos disponíveis:
- Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de
Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo
o Muro do Jardim Público
- Reabilitação do Mercado Municipal
- Remodelação da Envolvente do Mercado Municipal e do
troço sudeste da Rua Comandante Fragoso
- Requalificação dos espaços exteriores, acessos e terreiros
do Castelo
Aceda a estes inquéritos no site do Município
em www.cm-montemornovo.pt
Agradecemos desde já a colaboração de todos!

07

// AUTARQUIA DISPONIBILIZA ESPAÇO PARA O CENTRO DE VACINAÇÃO DE MONTEMOR-O-NOVO
A Campanha de Vacinação em Montemor-o-Novo está a
decorrer, tendo sido iniciada a vacinação à Comunidade no
final de fevereiro, de acordo com os critérios definidos pelas
autoridades de Saúde.
De forma a garantir as melhores condições sanitárias, de segurança
e logística, às equipas de vacinação e aos utentes, a Câmara
Municipal de Montemor-o-Novo disponibilizou o Pavilhão do
Parque de Exposições e Feiras de Montemor-o-Novo para instalar
o Centro de Vacinação e colocou, no espaço, os materiais e
equipamentos necessários para que o processo de Vacinação
decorra com a eficácia e rapidez possíveis e com as melhores
condições para o trabalho dedicado dos profissionais de saúde.

A Câmara Municipal, em articulação com as Juntas de Freguesia
do Concelho, assegura o transporte a todos os utentes que
necessitem, devendo essa indicação ser dada ao técnico de
saúde, aquando da notificação para a vacinação.
Esta é uma boa notícia, que nos traz esperança e confiança!
Apelamos a todos para que mantenham os cuidados e medidas
de segurança e proteção sanitária contra a Covid-19. Aos
profissionais de saúde, o nosso agradecimento!
Para qualquer dúvida, contactar a Linha de Apoio da Câmara
Municipal através do nº 266 898 124.
Estamos consigo!

// RASTREIO GRATUITO DO CANCRO DE MAMA NO CONCELHO
AO Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o
Cancro (LPCC), em parceria com a ARS Alentejo e o ACES
Alentejo Central, está a efetuar o Rastreio do Cancro de
Mama no concelho de Montemor-o-Novo.
A Unidade Móvel da LPCC, após passar por algumas
freguesias rurais, estará de 19 março a 19 abril, junto ao
Centro de Saúde de Montemor-o-Novo.
O rastreio dirige-se a mulheres dos 50 aos 69 anos. Ao
comparecer, poderá contar com uma equipa técnica
especializada na área do cancro da mama e com
equipamentos digitais novos que potenciam uma melhor
qualidade do diagnóstico.
O cancro da mama tem maior probabilidade de cura se
detetado a tempo.
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// 8 DE MARÇO EM MONTEMOR-O-NOVO
Dia 8 de Março assinalamos o Dia do Município, Dia de São João
de Deus e Dia Internacional da Mulher. Apesar do momento
que vivemos, onde existe incerteza e preocupação, esta é e
sempre será uma data marcante para os Montemorenses!
Em 2021, estas comemorações tiveram um programa
adaptado às condições atuais da pandemia, e de acordo com
as recomendações da DGS.
Inserida no programa esteve a iniciativa “VIVER MONTEMOR!”,
onde a Câmara Municipal, em conjunto com os eleitos das
Juntas de Freguesia e técnicos da autarquia, efetuou uma série
de visitas a obras a decorrer na área geográfica da União de
Freguesias de Vila, Bispo e Silveiras e da União de Freguesias
de Cortiçadas de Lavre e Lavre, mas também nas freguesias
de Cabrela, Foros de Vale de Figueira, Ciborro, Santiago
do Escoural e São Cristóvão. Assim, e mesmo em tempos
de pandemia, o Município procura de forma constante,
adaptando-se às condicionantes de cada momento, estar
junto das freguesias, trabalhando pelo melhor para os
munícipes e associações.
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O Cineclube e a Filmoteca Municipal realizaram a 4 de março,
através da plataforma Zoom, uma conversa com a realizadora
Luísa Sequeira, que partilhou o seu cinema, referências e
investigação sobre as relações entre cinema e feminino na
era da revolução digital. O resultado foi um serão muito
agradável feito de conversas e cinema, diálogos interessantes
e portas abertas para futuras colaborações.
Foram várias as exposições a integrar o programa do 8 de
Março, a maioria divulgadas online. A exposição Projeto
Educativo “Plantar Provérbios”, instalada na Galeria Municipal,
surge no âmbito do programa de combate ao insucesso
“Comunidade empenhada na promoção do sucesso escolar”
e foi o resultado do projeto educativo – multidisciplinar
“Plantar provérbios”, com todas as escolas de 1º ciclo e
Jardins de Infância do concelho, que decorreu no ano letivo
de 2019/2020. No Cineteatro Curvo Semedo está patente a
exposição de fotografia “Olhares de Ontem e de Hoje”, de
Ana Filipa Scarpa, uma fotógrafa que diz ser uma nómada na
fotografia.
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Também a exposição temporária “Património Interativo”,
instalada no Centro Interpretativo do Castelo, foi divulgada
no âmbito desta programação. A única exposição que foi
possível visitar de forma presencial foi “Mulheres do Mercado”,
patente no Mercado Municipal, e com fotografias da autoria
de Ana Filipa Scarpa. O objetivo desta mostra foi enaltecer as
mulheres que contribuem para o dinamismo do mercado de
Montemor-o-Novo.
A Theatron Associação Cultural também se juntou às
comemorações do 8 de Março, estreando e apresentando
uma transmissão online de “Histórias no Feminino”.
O Movimento Democrático de Mulheres, como vem sendo
hábito, contribuiu para estas comemorações, com uma
instalação no Coreto do Jardim Público, intitulada “Mensagem
de Homenagem e Agradecimento às Mulheres em 2021”, uma
Aula online de ginástica “Mexa-se pela sua saúde” e a realização
de um programa de rádio “Testemunhos de Mulheres: Vida e
Trabalho em Tempos de Covid”, em colaboração com a Rádio
Nova Antena e o Município de Montemor-o-Novo.

O Município realizou também uma sessão de movimento,
através das técnicas do serviço de desporto, denominada Vida
Ativa, uma iniciativa online que apelava ao exercício físico.
Também houve música nestas comemorações, através
da Oficina de Produção do Centro Juvenil Municipal, que
apresentou online uma nova música - “Sonhar” - escrita
e criada pelas vocalistas da oficina, Raquel Abade e Laura
Martins, e que surgiu da parceria com o grupo Pura.
O dia 8, Dia do Município, Dia de S. João de Deus e Dia
Internacional da Mulher, iniciou como é tradição, com o
Hastear das Bandeiras no Largo dos Paços do Concelho e,
um pouco mais tarde, no Hospital de São João de Deus,
uma iniciativa com a participação da Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Montemor-o-Novo, que decorreu com uma
participação bastante mais reduzida da Fanfarra e sem desfile
pelas ruas de Montemor.
Em termos religiosos, as comemorações do 8 de março, têm
sempre o seu ponto alto, com a realização da Procissão de
São João de Deus, contudo, em 2021, e face às condições

atuais da pandemia, efetuou-se apenas uma Evocação a São
João de Deus, com a imagem do santo montemorense a
passar por diversas ruas de Montemor, partindo do Terreiro
de S. João de Deus e culminando no Hospital de São João de
Deus.
Já quase a finalizar esta programação, assinalou-se o 33º
Aniversário de Elevação a Cidade de Fundão, Marinha-Grande,
Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo António, através
de um simbólico hastear das bandeiras, um Webinar com
intervenções dos Presidentes de Câmara dos 4 municípios
e do Coordenador do Projeto “À Descoberta das 4 cidades”,
projeto educativo que é uma das marcas desta geminação.
Neste âmbito foi efetuado o lançamento do site deste projeto
das 4 Cidades e do Jogo “Usos da Água, Ontem e Hoje”.
Todas as transmissões online, foram feitas nas redes sociais
Youtube e Facebook da Câmara Municipal de Montemor-oNovo.
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// ASSINATURA DO AUTO DE CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE
MONTEMOR-O-NOVO
No dia 9 de março, no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Montemor-o-Novo, foi assinado o auto de consignação
da Requalificação da EB1 de Montemor-o-Novo e Refeitório
Escolar (Operação n.º ALT20-02-5673-FEDER-000053), entre
o Município de Montemor-o-Novo e a empresa de construção
Comporto.
Esta intervenção, que teve inicio com a mudança dos alunos
para a escola EB2,3 São João Deus em Setembro de 2019, de
forma a não interferir com o ano letivo 2019-2020, não teve
empresas concorrentes ao primeiro procedimento lançado
pelo Municipio no Verão de 2019.
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Tendo sido iniciado um segundo procedimento, e após
aprovação em Reunião de Câmara e Visto do Tribunal de
Contas obtido já em Fevereiro de 2020, estão agora reunidas
todas as condições para que esta importante obra orçada em
cerca de um milhão e cem mil euros, avance no terreno.
O auto de consignação contou com a presença do VicePresidente António Pinetra, de técnicos do Município que
acompanharão esta empreitada, bem como do representante
da empresa contratada, Engº Júlio Tavares.

// PROTOCOLO ORDINÁRIO DE MAIS DE 100 MIL EUROS COM BOMBEIROS DE MONTEMOR-O-NOVO
A Câmara Municipal de Montemor-o-Novo celebrou novo
protocolo ordinário em janeiro de 2021, com a Associação dos
Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo (AHBVMN), válido
para o presente ano. Desde há longos anos, a colaboração entre
o Município e esta associação tem sido firme, já que a importância
dos nossos Bombeiros é verdadeiramente imprescindível para a
população do concelho. Sendo a Proteção Civil uma atividade
de carácter permanente, e tendo a autarquia o compromisso de
promover as condições indispensáveis à sua execução, há que
relevar o papel fundamental da AHBVMN na proteção e socorro
de pessoas e bens, mas também na prestação de atividades de
cariz social às populações e diversas instituições do Concelho.
Este protocolo, no valor global de 113.600,00€, visa sobretudo
o apoio à operacionalidade das duas funções para o ano de
2021 que devido às escassas receitas próprias, é fundamental
para que seja garantido o melhor serviço em prol da população.
De referir que o Município suporta ainda o pagamento do

seguro de Acidentes Pessoais dos Bombeiros afetos à AHBVMN
e o pagamento do seguro de Responsabilidade Civil Contra
Terceiros respeitante às viaturas da AHBVMN.
Acrescente-se que o Município poderá atribuir subsídios
extraordinários para fins específicos, como é exemplo a
aquisição de equipamentos (como acontece com a recente
aquisição de duas ambulâncias), melhoria de instalações, tal
como poderá assegurar outro tipo de apoios, nomeadamente a
cedência temporária de pessoal, apoio técnico e logístico.
Este protocolo, em termos de obrigações da AHBVMN, entre
outras, contempla o auxílio no abastecimento de água a
todas as populações do concelho; a prevenção, segurança e
socorrismo em atividades de iniciativa da autarquia, que visem
o interesse público, quer sejam de âmbito social, lúdico, cultural
e desportivo; prestar apoio contínuo ao Serviço Municipal de
Proteção Civil e Segurança.

// CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO VAI PAGAR NESTE MÊS DE MARÇO O SUPLEMENTO
DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE AOS SEUS TRABALHADORES
Realizaram-se reuniões com trabalhadores dos Serviços
Operacionais para
informar e esclarecer sobre os
critérios de atribuição do Suplemento de Penosidade e
Insalubridade, aprovado em reunião de Câmara no dia 10
de março de 2021.
Este Suplemento de Insalubridade e Penosidade é reclamado
pelos trabalhadores e suas estruturas representativas, pelo
menos desde 1989.
No presente ano, o art.º 24.º da Lei do Orçamento de Estado
para 2021, apesar de não corresponder completamente
à reivindicação dos trabalhadores veio, finalmente,
possibilitar a aplicação de um Suplemento de Penosidade
e Insalubridade, excluindo o Risco.
Aplica-se aos trabalhadores da carreira geral de assistente
operacional que desempenhem as funções nas áreas de
recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes,
higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de
inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de
sepulturas.
De acordo com parecer técnico da Higiene e Saúde
no Trabalho, o exercício destas funções resulta numa
comprovada sobrecarga funcional que potencia o
aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou
um risco potencial agravado de degradação do estado
de saúde, apresentando todas elas um alto nível de
penosidade ou insalubridade. Com base neste parecer, a
Câmara Municipal tomou posição e assumiu o nível mais

alto de penosidade e insalubridade, sendo atribuído aos
trabalhadores abrangidos um suplemento, que vai ser
pago retroativamente a 1 de janeiro, aos trabalhadores
abrangidos.
O direito ao Suplemento de Penosidade e Insalubridade
é um direito conquistado que agora tem de ser alargado
– esta é a posição assumida pela Câmara Municipal e
pela Assembleia Municipal de Montemor-o-Novo, que
reclamam, ao lado dos trabalhadores, que seja alargado o
suplemento a outras funções que, por não se encontrarem
no artigo 24.º da LOE não foram contempladas na presente
proposta, mas que consideramos que representam
situações de penosidade e insalubridade.
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// CINECLUBE ASSOCIA-SE A DOC LISBOA
O Cineclube & Filmoteca Municipal de Montemor-o-Novo,
associou-se ao DOC Lisboa - festival Internacional de
cinema, apresentando as oficinas de cinema online Doc´s
4 Kids.
A participação foi gratuita e realizada através da plataforma
ZOOM. Foram realizadas duas sessões, dia 21 e dia 28 de
fevereiro.

O cinema é também uma ferramenta educativa, com
a possibilidade de juntar a família e proporcionar uma
forma de educar o olhar para o mundo à nossa volta e o
nosso mundo interior para melhor entender as relações
existentes entre imagem, realidade e a realidade que nos é
apresentada através dos diversos ecrãs pelos quais navega
o nosso olhar. Ver e interpretar, desenvolver sentido critico
e saber questionar.

// OFICINA DA CRIANÇA FEZ MÁSCARAS
A Oficina da Criança, apesar de estar de portas fechadas devido ao
atual momento, tem a sua equipa, de forma resiliente, a trabalhar
na busca de projetos futuros, refletindo e experimentando.
É, pois, tempo de sermos criativos e onde reinventar é urgente.
Há que olhar para trás e ensinar aos nossos filhos que podemos
construir algo para brincar, usando material que existe em nossas
casas. Promover momentos de interação humana e trabalho
prático, contrariando o excesso de uso das Novas Tecnologias.

Foi com estes propósitos que a Oficina da Criança voltou a entrar
nas vossas casas, através do facebook do Município, partilhando
algumas ideias e, a partir delas, criar um objeto vosso.
No mês de fevereiro, e ainda em março, vamos construir
Máscaras para brincar ao faz de conta. Vamos pôr as mãos ao
trabalho e fazer uma máscara para todos aí de casa?! Vão ver
como será divertido!
Bom trabalho!!!

COVID 19 - UM APELO QUE SE FAZ E SE REPETE! PROTEJA-SE A SI! PROTEJA-NOS A TODOS!

UTILIZE
PERMANENTEMENTE
A MÁSCARA

LAVE E DESINFETE
FREQUENTEMENTE
AS MÃOS

MANTENHA A
DISTÂNCIA FÍSICA
DE 1,5 A 2 METROS

Em caso de sintomas, ligue 808 24 24 24
Apenas à distância de uma chamada ou de um e-mail, a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo tem uma linha de
apoio disponível para si!
266 898 124 | 912 262 142
covid19@cm-montemornovo.pt

14

// 3.ª EDIÇÃO DO RAID INTERNACIONAL CEI ** COLOCA MONTEMOR-O-NOVO NO MAPA EQUESTRE
INTERNACIONAL
Numa organização da Equimor, realizou-se em Montemor-oNovo, dias 19 e 20 de fevereiro, a 3.ª edição do Raid Internacional
CEI **, este ano a integrar o Troféu Ibérico (2ª jornada)!
Com a participação de 55 conjuntos, este Raid foi de nível
profissional, e assim, a prova enquadrou-se nas exceções, com
autorização do Delegado de Saúde Pública e aprovação do
plano de contingência da Federação Equestre Portuguesa pela
DGS. Assim, e tendo em conta que o Raid e sua organização
cumpria todos os pressupostos, esta prova foi autorizada e
apoiada pelo Município de Montemor-o-Novo.
Este evento foi também uma boa oportunidade para que
alojamentos e restaurantes/churrasqueiras do nosso Concelho,
pudessem ter algum retorno financeiro, já que a grande maioria
dos participantes veio de fora de Montemor-o-Novo.

Tendo em conta a situação em que vivemos (Pandemia e
Estado de Emergência), e com o objetivo de criar condições
de segurança para todos os participantes, a organização
da Equimor concebeu um plano de operacionalização, no
seguimento das instruções dadas pela Direção Geral da Saúde
(DGS). Desta forma, nesta edição, e entre outras condicionantes,
não houve presença de público, foi alterado o local de partidas/
chegadas e grelhas veterinárias, para a Zona Industrial da Adua,
com todas os envolvidos a terem de cumprir o uso obrigatório
de máscara no recinto do Raid, exceto cavaleiros a montar.
Tal como nas edições anteriores, a prova contou com o apoio
do Município de Montemor-o-Novo e da União de Freguesias
de Vila, Bispo e Silveiras.

// AGENDA DESPORTIVA
RÂGUEBI
20 de março // 15H00
RC MONTEMOR x CR SÃO MIGUEL
Campeonato Nacional Divisão de Honra

RÂGUEBI
17 de abril // 14H00
RC MONTEMOR x GDS CASCAIS
Campeonato Nacional Divisão de Honra

RÂGUEBI
2 de abril // 15H00
RC MONTEMOR x SL BENFICA
Campeonato Nacional Divisão de Honra

RÂGUEBI
24 de abril // 14H00
RC MONTEMOR x ACADÉMICA DE COIMBRA
Campeonato Nacional Divisão de Honra
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CICLO DA
PRIMAVERA
MONTEMOR-O-NOVO

2021

TODA A PROGRAMAÇÃO A SER ATUALIZADA DE
ACORDO COM O ESTADO DE EMERGÊNCIA EM:

www.cm-montemornovo.pt

Todos os espetáculos decorrem de acordo com as normas da DGS.

