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Todos os meses serão
sorteados livros, editados
ou apoiados pela Junta de
Freguesia de Almada, entre
os fregueses que utilizarem
a LINHA VERDE.

LINHA VERDE
800 204 819

Não deixe os dejetos dos seus fiéis
amigos nas ruas da freguesia. Use
os sacos oferecidos pela Junta de
Freguesia de Almada, disponíveis
ao balcão, ou nos postos
dispensadores espalhados pelas
ruas.

Todos os meses serão
sorteados livros, editados ou
apoiados pela Junta de
Freguesia de Almada, entre os
que trouxerem uma foto deste
simples gesto ou forem
“apanhados” pela nossa
câmara.

... por um livro da sua freguesia!
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Editorial
EDITORIAL

T

ermina com o próximo ato eleitoral o mandato
2009-2013, para o qual fui eleito como presidente
da Junta de Freguesia de Almada, como coordenador
de uma equipa proposta a trabalhar, a dar o seu melhor, e a
contribuir para o bem-estar da nossa população. Foi esse o
compromisso. Assumimo-lo com muita garra e
determinação e sentimos que cumprimos a missão. Mas
mesmo com o sentimento de missão cumprida, há sempre
vontade de fazer mais, vão também surgindo novas
necessidades, novas ideias, e constroem-se novos sonhos.
Ao longo destes quatro anos, ouvimos as críticas e as
sugestões dos nossos fregueses, gente que ama a sua terra, e
sentimos o pulsar desta freguesia. Também nós amamos
esta Almada e fomos e somos gente insatisfeita, inquieta e
cheia de sonhos e ambições, para quem o horizonte é
sempre o limite a ultrapassar… as nossas gentes e a nossa
terra merecem o melhor.
Mas também saio com uma enorme mágoa, a de ver
desaparecer a Junta de Freguesia de Almada, mercê de
políticas neoliberais que pretendem o desmoronamento do
Poder Local Democrático, uma das maiores conquistas do
25 de Abril, afastando as pessoas da participação nas
decisões que constroem o futuro das suas comunidades.
Segue-se uma fusão de quatro freguesias, abarcando
demasiado território e quase 50 mil habitantes,
ultrapassando muitos municípios portugueses, perdendo
decerto eficiência e eficácia nos serviços e deixando
inseguros dezenas de funcionários…
Acordai!!! Legado do cantar heroico de Lopes-Graça que
cada vez faz mais sentido… Não podemos perder o que

tanto nos custou a conquistar, não queremos regredir a
tempos de má memória. Queremos um estado social, onde
haja trabalho, saúde, educação, cultura e justiça para todos,
queremos uma verdadeira democracia participativa que
garanta a dignidade do povo e a soberania do país!
Para a nossa terra e as nossas gentes queremos
desenvolvimento, modernidade, tal como dizíamos no
nosso Plano de Opções: “um futuro equilibrado,
harmonioso, sustentável e solidário, em paz e liberdade”!
Neste momento de términus de mandato, quero agradecer
a lealdade e profissionalismo dos meus companheiros de
executivo, assim como a forma responsável e séria com que
os elementos da Assembleia de Freguesia discutiram os
assuntos e tomaram decisões para o bem comum da
freguesia. Ainda um agradecimento aos técnicos que
connosco colaboraram, quer ao nível do apoio jurídico e da
contabilidade, quer ao nível do Gabinete de Apoio ao
Cidadão (enfermagem, psicologia e ação social). Por último,
um profundo e reconhecido agradecimento a todos os
funcionários que trabalharam connosco, alguns durante três
mandatos, e que muito deram do seu tempo, esforço e
dedicação, qualificando os serviços prestados pela autarquia
e tornando possível a concretização de todos os nossos
projetos.
Muitos “momentos com vida…” fizeram a história da
freguesia de Almada nestes últimos anos… obrigado por
terem confiado em nós e por terem vivenciado cada
momento, participando connosco na construção do
presente e do futuro da freguesia de Almada.

Gabinete de Apoio ao Cidadão
A Junta de Freguesia de Almada, atenta às
necessidades da população e no sentido de
promover a sua qualidade de vida, coloca ao
seu dispor o Gabinete de Apoio ao Cidadão
(GAC), que tem por objetivo
informar/aconselhar, apoiar, orientar e
encaminhar nas seguintes áreas:

Área de Psicologia:
Apoio ao Adulto e à Família
Dirigido a situações de toxicodependência,
alcoolismo,
desajustamento familiar,
alterações comportamentais e apoio na
criação de grupos de auto-ajuda.
Horário de Atendimento:
Quarta-feira -17h30
l

Apoio à Criança e ao Adolescente
Dirigido a situações de dificuldades de
aprendizagem, alterações do
comportamento alimentar, alterações do
desenvolvimento, instabilidade emocional e
motora.
Horário de Atendimento:
Quarta-feira - 18h00
l

Área de Apoio Social:
Dirigido a famílias, crianças, idosos, pessoas
portadoras de deficiência, dependência e/ou
em situação de exclusão social, sobre um
conjunto de direitos e benefícios a nível de
saúde, segurança social, emprego, habitação
e Equipamentos sociais.
Horário de Atendimento:
Quarta -feira - 16h30
Marcações na
Junta de Freguesia de Almada,
ou pelo telefone 212 722 540
Serviço gratuito para o cidadão
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A

Festa Verde, no dia 29 de maio, voltou a abrir a iniciativa
Semana Verde da CMA, trazendo as cores e cheiros da
natureza às praças centrais de Almada. Centenas de
crianças participaram na iniciativa, quer na produção e venda de
flores, vegetais e frutas dos seus jardins e hortas pedagógicas, ou

objetos artesanais elaborados a partir de materiais reciclados,
quer realizando os diversos ateliês e oficinas, ou passando
modelos reciclados no desfile de moda. Uma forma divertida de
conhecer o património natural do concelho e promover o
respeito pelo ambiente.

Junta colabora com Projeto T - Tampinhas

A

Junta de Freguesia de Almada propôs-se ajudar na
aquisição de uma cadeira de rodas adaptada para uma
criança, através da participação no projeto T da
AMARSUL, que utiliza a receita da reciclagem de tampinhas de
plástico para a doação anual de material ortopédico. Embora as
tampas recolhidas revertam a favor de todas as candidaturas
apresentadas pelas instituições de caráter social dos nove
concelhos da área de abrangência da AMARSUL, muitos
comerciantes, escolas e instituições almadenses têm

contribuído para ajudar a Clarinha, bem como dezenas de
cidadãos que entregam carinhosamente estas tampinhas na
Junta de Freguesia de Almada, esperançados com a recuperação
da criança e querendo ajudar a família. Até ao momento, a Junta
de Freguesia de Almada já recolheu algumas centenas de
quilogramas e transportou mais de três toneladas e meia para o
Ecoparque da AMARSUL.
Bem hajam a todos os que acreditam nos valores da
solidariedade!
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Dia da Criança 2013

U

ma data muito especial, por lembrar ao mundo a
necessidade de garantir os direitos das crianças à
liberdade, à igualdade, à proteção, à educação, à saúde,
ao amor, que devem ser respeitados e estão preconizados em
dez princípios na Declaração Universal dos Direitos das Crianças.
Assim, a Junta de Freguesia de Almada fez questão de assinalar a
data, convidando todas as crianças das escolas do 1º ciclo e

pré-escolar para uma grande festa na Academia Almadense, a
celebrar a alegria e a esperança com o Palhaço Companhia e a
sua Banda.
E foi uma festa muito animada, em que as crianças
acompanharam vivamente o Companhia nas canções e nas
coreografias e, como não podia deixar de ser, riram e
divertiram-se imenso com as suas inúmeras palhaçadas!
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Comemoração dos 500 anos do Foral Manuelino

O

rganizadas pelo Agrupamento
de Escolas Anselmo de
Andrade, e também apoiadas
pela Junta de Freguesia de Almada, as
comemorações dos 500 anos do Foral
Manuelino trouxeram às ruas deste burgo
o Rei D. Manuel, seguido por um enorme
séquito de professores e alunos, do préescolar até ao secundário, representando
as diferentes ordens sociais, do clero, da
nobreza, e também do povo.

Uma recriação histórica muito bem
conseguida, durante os dias 7, 8 e 9 de
junho, que começou com o toque a
rebate na Igreja de Santiago, seguindo o
cortejo em festa para o Castelo de
Almada, junto do qual foi feita a outorga
do Foral.
Durante três dias, mercadores e artesãos
venderam os seus produtos na feira
instalada no jardim do castelo, animada
por gaitas de foles, tambores, bailias e

danças de roda, trovadores, recitais de
poesia vicentina, bobos e saltimbancos e
mesmo corajosos acrobatas e
malabaristas!
Parabéns à organização por esta
verdadeira viagem ao universo
quinhentista, parabéns especiais a todos
os professores e profissionais da
educação, por uma iniciativa de grande
qualidade e que envolveu centenas de
alunos e famílias.
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“Polícia por 5 dias” – 4ª edição

P

elo quarto ano consecutivo, a Junta de Freguesia de
Almada, em parceria com a Polícia de Segurança Pública
de Almada – Modelo Integrado de Policiamento de
Proximidade, levou a efeito a iniciativa “Polícia por 5 dias!”, de 1 a
5 de julho.
Nestes cinco dias das suas Férias de Verão, os 12 jovens tiveram
oportunidade de participar em operações stop, aprender
técnicas de algemamento e defesa policial, técnicas antimotim,
observar demonstrações de cinotécnica, abordagem de
suspeitos e acompanhar elementos do modelo integrado de
policiamento de proximidade, nas ruas, nos transportes

públicos, nas instituições e nos estabelecimentos comerciais,
distribuindo folhetos com informações/conselhos de segurança
e contactos úteis, entre outras situações.
A originalidade e pertinência do projeto, e o pioneirismo da Junta
de Freguesia de Almada neste género de ações, têm vindo a ser
bastante reconhecidos a nível nacional, suscitando o interesse
dos meios de comunicação social, de outras divisões da PSP e de
autarquias de vários pontos do país.
Uma experiência única que decerto ficará para sempre na
memória destes jovens e que terá contribuído para a sua
formação cívica, enquanto construtores do futuro.
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“Marinheiro por 5 dias’’ – 2ª edição

A

2ª Edição da iniciativa “Marinheiro
por 5 dias”, uma parceria da Junta
de Freguesia de Almada com a
Marinha Portuguesa, decorreu na Base
Naval de Lisboa – Alfeite, entre os dias 22
e 26 de julho e contou com a participação
de 16 arrojados jovens dos 12 aos 16
anos.
Nestes cinco dias, os jovens foram
verdadeiros “marinheiros”, e tiveram
oportunidade de reconhecer e vivenciar
parte da missão da Marinha Portuguesa: da
ordem unida ao desfile, às honras e
continências, ao batismo de mergulho, às

simulações de manobras de leme e
máquinas, às técnicas de socorro a
náufragos, salvamento e sobrevivência no
mar, aos trabalhos nos laboratórios, com o
reconhecimento e prática de extinção de
diferentes tipos de fogos, à experiência de
comer numa messe ou dormir nas
camaratas da escola naval, à adrenalina de
remar nos botes dos fuzileiros, ou à
componente de treino físico e de agilidade
mental das provas de orientação, ou na
vontade de navegar mar fora aquando da
visita aos navios.
Na sua intervenção, na cerimónia de

entrega de diplomas e lembranças aos
jovens, o presidente da Junta de Freguesia
de Almada disse emocionado: “Mais uma
vez concretizámos um dos nossos sonhos,
mais uma vez ambicionámos, fomos
pioneiros e cumprimos uma promessa e
temos certeza que mais uma vez
contribuímos para o desenvolvimento
saudável e o bem-estar dos jovens de
Almada e das suas famílias.”
Assim cremos que deste nosso sonho
decerto nasceram novos homens e
mulheres para o futuro!
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XXII Concurso de Montras de Almada

D

ecorreu de 17 a 25 de junho o
XXII Concurso de Montras do
Concelho de Almada, alusivo à
quadra festiva dos Santos Populares. A
cada freguesia foi atribuída uma cor, sendo
que as 10 montras concorrentes da
freguesia de Almada ficaram decoradas de
violeta.
Assim, na classificação geral, a freguesia de
Almada obteve o 3º lugar do pódio com a
deslumbrante montra da “Noivas
d'Alma”, sita na Av.ª D. Afonso Henriques,

o 9º lugar com a “Alcateto-Revestimentos
e Decoração”, na Av.ª D. João I e ainda o
11º lugar com a montra da “Sonoridades”,
mais conhecida por Jacques-Pronto a
Vestir, na Rua de Olivença.
O prémio especial da freguesia coube ao
“Espaço Santa Casa”, na Av.ª Prof. Egas
Moniz.
Parabéns a todos pela criatividade,
imaginação e pela qualidade que conferem
ao comércio local da freguesia de Almada.

9º lugar

11º lugar

3º lugar

Prémio de Freguesia

Oferta de portátil à
PSP - MIPP de Almada

A

Junta de Freguesia de Almada ofertou um portátil e
software à Divisão de Almada da Polícia de Segurança
Pública - Modelo Integrado de Policiamento de
Proximidade, correspondendo às necessidades da equipa de
formação e reconhecendo a importância do trabalho de
informação/prevenção e de formação para a cidadania que é feito
junto das crianças e jovens das escolas de Almada.

‘‘Proteja-se prevenido’’
LINHA AZUL SEGURANÇA

800 205 146
PSP de Almada (geral) 21 272 14 00
Policiamento de proximidade 91 613 51 06
Esquadra do Pragal 21 272 14 11
Bombeiros Voluntários de Almada 21 272 22 90
Proteção Civil de Almada

21 294 65 77 / 8 / 9

Junta de Freguesia de Almada 21 272 25 40
Centro de Saúde de Almada (S.A.P.)
Hospital Garcia de Orta (urgências)

21 272 88 00
21 272 88 03
21 272 72 71

N.º Nacional de Socorro - 112
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O Tejo inspirou o desfile de moda do GCI

O

Grupo Concelhio de Idosos organizou mais uma
belíssima tarde de convívio para a comunidade sénior
das nossas instituições, no dia 23 de maio, no
emblemático salão de festas da Incrível Almadense, com o apoio
dos alunos estagiários do curso de Animação Sociocultural, da
Escola Profissional de Educação para o Desenvolvimento.
A anteceder o baile, a organização promoveu mais um desfile de
fatos alusivos ao rio Tejo, cujos modelos representavam algumas
das IPSS do concelho. O júri, que integrava a professora do
curso de animação sociocultural da EPED, a comerciante de
moda Carla Martins e a vogal da ação social da JFA, teve uma
enorme dificuldade em decidir os vencedores pela qualidade e
criatividade dos trajes apresentados. No entanto, acabou
vencedora a nossa URPICA, seguindo-se a Alma Alentejana e a
Santa Casa da Misericórdia de Almada.
A Junta de Almada, honrada pelo convite para tão difícil missão e
reconhecida pelo carinho com que foi recebida, entregou a
todos os participantes um pequeno saco de lembranças alusivas
à autarquia.

Para a posteridade, ficou a foto e o sorriso das modelos
vencedoras.

Visitas guiadas a Almada Velha

A

Junta de Freguesia de Almada voltou a realizar um
protocolo com o Centro de Arqueologia de Almada,
oferecendo a cerca de 150 crianças das escolas básicas e
jardins de infância do 1º ciclo da freguesia “Uma visita guiada!”
por Almada Velha, no mês de junho.

As crianças vestiram diversas personagens de tempos passados
em Almada e, desta forma, conheceram alguns dos
monumentos, núcleos museológicos, costumes, tradições,
acontecimentos e lugares que construíram e constroem a
história desta terra e das suas gentes.
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Passeios com os seniores
- Pateira de Fermentelos

R

ealizou-se no passado dia 26 de junho o segundo
passeio do ano direcionado para a nossa comunidade
sénior, que teve como destino a bonita zona de Aveiro.
Iniciou-se com a receção nos jardins da Estalagem da Pateira,
onde pudemos ouvir um pouco da história da lagoa e dos
costumes e tradições que a envolvem, e que terminou com um
momento de bailarico ao som do acordeão.
Seguiu-se um magnífico almoço, também na Estalagem, com
vista para a paisagem da lagoa. À tarde, o grupo passeou por

Aveiro e pelas praias da Barra, apreciando as pitorescas casas de
madeira decoradas com riscas coloridas. Rumou depois para
uma deliciosa viagem no comboio turístico “Vouguinha”, pelo
vale do Vouga, onde foram servidos doces regionais e vinho da
pipa, ao som de música tradicional que animou o grupo e fez
esquecer o calor. Chegados ao destino, Macinhata do Vouga,
houve ainda oportunidade para visitar o Museu Ferroviário e
retirar do baú muitas lembranças de vida dos nossos queridos
“menos jovens”.

- Castro Verde

O

s passeios de 2013 terminaram no dia 17 de julho,
desta vez por terras além Tejo, no lindo concelho de
Castro Verde. A visita começou na Capela de Nossa
Sra. da Esperança, em Entradas, onde foi feita uma apresentação
do concelho e dos pontos turísticos e históricos de interesse da
região, por um técnico da Câmara Municipal.
Seguiu-se a visita ao Museu da Ruralidade, onde todos se
deliciaram com alguns objetos antigamente usados na faina rural:
carroças, arados, ou mesmo a cabana onde se abrigava o pastor.

Após o almoço tradicional, seguiu-se a visita à Igreja dos
Remédios e ao Centro de Turismo e Oficinas de Artesanato, de
onde muitos trouxeram artigos de cortiça, barro, vinho, mel,
produtos de fumeiro ou queijos.
Já a terminar, o grupo ainda visitou a Basílica Real, apreciando
verdadeiras relíquias do tesouro que esta guarda, e o
reconstituído Moinho de Vento, onde o velho moleiro mostrou
como se transformava o grão de trigo em fina farinha.

Pateira de Fermentelos 26 junho 2013
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Castro Verde 17 julho 2013
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35º aniversário da URPICA

A

nossa querida União dos Reformados, Pensionistas e Idosos
do Concelho de Almada festejou o seu 35º aniversário com
atividades culturais e lúdicas, das quais destacamos a Noite de
Fados, culminando as comemorações com a sessão solene, no dia 30
de maio.
A abertura da cerimónia foi feita com a atuação do seu grupo coral
que, regido há 25 anos pelo maestro timorense, encantou a
assistência com canções do saudoso Zeca Afonso e outros temas do
cancioneiro português.
Seguiram-se a atribuição de lembranças aos sócios com 25 anos de
filiação, a oferta de lembranças pelas coletividades e IPSS presentes e
as intervenções da mesa de honra, contando este ano com a presença

sempre honrosa da presidente da Câmara Municipal de Almada.
Presente através do presidente e da vogal da ação social, a Junta de
Freguesia de Almada enalteceu o trabalho dos corpos gerentes e
também de todas as funcionárias e técnicos que diariamente zelam
pela comunidade sénior, e correspondeu a um pedido da direção,
ofertando um apoio financeiro de cerca de 2800 € para a substituição
do pavimento de betão do pátio exterior, bastante danificado pelo
tempo, e para a pintura do muro circundante.
Esta obra permitirá uma maior e mais segura utilização do espaço e
mesmo a realização de atividades lúdicas para os seniores. Ficou a
promessa da Junta de Freguesia de Almada de oferta das sardinhas
para a festa de inauguração do espaço… e foi cumprida!

Marcha de Almada de novo no pódio!
Foi realmente fantástica a prestação da associação Al-Madan, em
representação da freguesia de Almada, no Concurso de Marchas
Populares 2013, com o tema "Al-Madan num coração Azul e Ouro",
quer na avenida, quer no pavilhão. De fatos deslumbrantes,
conjugando a ganga e o cetim azul e dourado, os marchantes
“marcaram” cheios de orgulho, fizeram brilhar os arcos e cantaram
bem afinados, numa original e bem-sucedida coreografia da
professora Cremilde Castro. O seu coração azul do Tejo e ouro da
velha Mina d'Adiça, a história breve mas já de sucessos da associação
Al-Madan, cheia de sonhos e ambições, contagiou de magia o
público e o júri, arrecadando o 3º lugar do pódio e ainda o prémio
Arcos.
"Aqui vai a Al-Madan
Na avenida a desfilar
Vem de azul e ouro
E coração a palpitar...»
Logo no dia seguinte à exibição no pavilhão, a Marcha de Almada
desfilou pelas artérias da freguesia e fez uma apresentação em plena
Praça S. João Batista, agradecendo o apoio de todos e,
especialmente, da Junta de Freguesia de Almada.

Parabéns a todos, é sempre uma honra para a Junta de Freguesia de
Almada ter tão ilustres representantes. “A nossa marcha foi(é) linda!”.
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Dia Municipal do Bombeiro

C

omo habitualmente, a Câmara Municipal de Almada, os
serviços de Proteção Civil e as três corporações de
bombeiros do concelho, organizaram as
comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, que este ano
incluíram a realização de simulacros em escolas do 1º ciclo,
entre outras atividades.
A cerimónia solene decorreu no dia 2 de junho, na Praça da
Liberdade, integrando, além das habituais exposições de
veículos, formaturas e entrega de medalhas municipais, a

entrega de diplomas “Jovens para a Cidadania” aos participantes
na iniciativa “Bombeiro por 5 dias” – edição 2013.
A Junta de Freguesia de Almada congratulou-se com a iniciativa,
sentindo-se mesmo honrada enquanto autora de uma ideia que
nasceu em 2007e que desde logo foi acolhida pelos Bombeiros
de Almada, já envolveu mais de 130 jovens e tem vindo a
crescer e a ser acolhida por outras corporações e autarquias.
Bem hajam a todos os soldados da Paz!

Calçada nova na Rua Capitão Leitão

A

Rua Capitão Leitão foi alvo de uma intervenção de
fundo ao nível dos passeios, com a colocação de lancil e
calçada nova em toda a sua extensão.
Uma obra a cargo da Junta de Freguesia de Almada que custou
cerca de 34 000€ e que decerto contribuirá para uma maior
segurança e bem estar de todos os cidadãos e especialmente
dos mais idosos, ou com problemas de locomoção.

JFA e CMA juntas pela Qualificação Urbana

N

o passado dia 18 de fevereiro, a Junta de Freguesia de
Almada e a Câmara Municipal de Almada assinaram
um Acordo de Cooperação, no âmbito do programa
“Parcerias para a Qualificação Urbana 2013”, inserido nas
Opções do Plano 2013. Este acordo teve como objetivo a
valorização, manutenção e conservação de elementos da
paisagem urbana, nomeadamente através da pintura e
reparação de corrimãos, baias, bancos de jardim, balaústres e
pilaretes, num valor total de 16 259€.
A freguesia de Almada vai ficar mais bonita… cabe a todos nós
contribuir para que assim se mantenha.

2ª Edição ‘‘Memórias da Nossa Terra e da Nossa Gente’’

N

o dia 13 de setembro, será
lançada pela Junta de Freguesia
de Almada a 2ª Edição da obra
“Memórias da Nossa Terra e da Nossa
Gente” (1ª edição em 2005), de António
Manuel Neves Policarpo. A iniciativa terá
lugar na Sala Pablo Neruda, do Fórum
Romeu Correia, e está marcada para as
21h.
As palavras do presidente da Junta de
Freguesia de Almada, Fernando Mendes,
na página de apresentação desta magnífica
obra:
“A decisão de uma 2ª edição desta obra
teve como objetivos dar a conhecer a
todos os leitores, e à juventude em
especial, a vida desta Junta de Freguesia e o
rosto dos seus autarcas até ao fim da sua
existência enquanto designada por Junta
de Freguesia de Almada…
Segue-se uma indesejável agregação de
freguesias, mercê da aprovação da Lei da
Reorganização Administrativa Territorial
Autárquica, lesiva do interesse das
populações, que afasta os cidadãos dos
centros de decisão, retirando as relações
de confiança e proximidade, diminuindo a

eficácia e eficiência na resolução de
problemas, retirando identidade à terra e
às suas gentes…
Mantemos a esperança de que a força e a
vontade dos eleitos e do povo
fará “reconquistar ” a sua
freguesia…
No entanto, como autarcas
responsáveis, embora não
concordando com a lei referida e
estando neste momento a tentar
pelos meios judiciais a revogação
da mesma, teremos que a
cumprir.
Assim, deixamos este legado, um
documento que se pretende seja
o testemunho de um pedaço da
história desta terra que tanto
amamos, no futuro, ou somente
outrora, Junta de Freguesia de
Almada.
Queremos novamente deixar
expressos os nossos profundos
agradecimentos ao amigo e
historiador António Policarpo e a
todas as pessoas que com ele
colaboraram na pesquisa, recolha

e seleção de informação, permitindo que
mais um dos nossos sonhos se tornasse
realidade!
Bem hajam!”

EM DEFESA DO PODER LOCAL
DEMOCRÁTICO

