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Editorial

Olá
1 A chegar a meio do ano, é altura de reali-
zar um Balanço da actividade desenvolvida 
pela União de Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho.
Para além dos constrangimentos financeiros 
conhecidos, como sejam as reduções de recei-
tas transferidas, dívidas por receber de várias 
entidades nomeadamente Câmara Municipal 
de Loures e Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, a União de Freguesias de Saca-
vém e Prior Velho foi confrontada com alguns 
processos judiciais que tem vindo a procurar 
resolver.
Mas, neste segundo número, vamos conti-
nuar a mostrar-lhe o que se passa na nossa 
União de Freguesias. Com o tempo, de forma 
natural, temos investido cada vez mais no 
cuidado que nos pedem 
com os problemas reais. 
Mais do que estar a aren-
gar em discurso político 
ou promessas, a Junta 
de Freguesia sabe que 
está aqui com um dever 
claro de ajudar, auxiliar 
mas, também, criar uma 
estratégia de futuro.
Os tempos não estão fáceis, 
apesar de alguma propa-
ganda em sentido contrário. 
Por isso, concentrámos todos 
os nossos esforços e recursos 
para a resolução de proble-
mas concretos. Sabemos, 
porém, que o trabalho está 
sempre inacabado. Peço-lhes 
vivamente que me façam che-

gar as vossas preocupações concretas sobre os 
problemas reais que enfrentam e que estejam 
ao nosso alcance ajudar a resolver.
É assim que vejo, que vemos o exercício da 
responsabilidade autárquica. Fazer, consigo, 
melhor e mais para que o nosso dia-a-dia 
seja melhor.

2 Um dos obstáculos ao desenvolvimen-
to das cidades e vilas que confinam com as 
grandes cidades capitais é conseguir manter 
uma identidade própria, sem se diluir na mas-
sa urbana. Sacavém e o Prior Velho consegui-
ram, com algum sucesso, durante centenas de 
anos, ter um perfil identitário forte e sem essa 
diluição. Os rios e o povo, a força de trabalho, 
agrícola, industrial, fabril e de serviços sem-
pre para isso contribuiu. A valorização dessa 

identidade é um dos pon-
tos principais que, julgo, 
deve ser defendido. Nada 
ofende mais do que pen-
sar na nossa terra como 
um mero dormitório da 
grande cidade – e nada é 
maior mentira.
Esta nossa gente, de ca-
rácter e perfil forte e fir-

mado sabe bem com que li-
nhas se cose e com que modo 
ético e valor moral se norteia. 
A defesa do que é intrínseco, 
vivo e brilhante em nós será, 
tal como qualquer obra, um 
dos desígnios fundamentais 
desta equipa. Só o faremos, 
naturalmente, com a partici-
pação de todos. n

Defender a nossa identidade

Sacavém e o Prior Velho 
conseguiram, com 

algum sucesso, durante 
centenas de anos, ter 
um perfil identitário 

forte

Filipe Vitor SantoS

Presidente da Junta da União

de Juntas de Freguesia de Sacavém

e Prior Velho
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Comemorações 
de Abril
S acavém e Prior Velho tornaram a sair à rua para celebrar os 

ideais de Abril, no 41o aniversário da Revolução dos Cravos.
O «ponto alto» das comemorações, promovidas pela 

União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, foi o hastear 
da Bandeira e largada de pombos, assim como a arruada 
nas ruas e actuação da Banda Filarmónica da Academia 
Recreativa e Musical de Sacavém.

Após um desfile pelas ruas de Sacavém seguiu-se um 
almoço na Quinta de S. José, em Sacavém, onde esteve 
presente o presidente da Câmara Municipal de Loures, Ber-
nardino Soares, vários vereadores e o executivo da União 
de Freguesias de Sacavém e Prior Velho. Filipe Santos, pre-
sidente da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
numa breve alocução realçou a importância da Revolução 
dos Cravos na vida das autarquias, salientando que a refor-
ma administrativa veio trazer novas responsabilidades às 
Juntas de Freguesia. Contudo, como referiu, esta «não foi 
a reforma administrativa que respondesse cabalmente às 
necessidades das populações» e lamentou que as verbas 
transferidas pela Câmara Municipal, no âmbito das novas 
competências, tenham diminuído, causando si tua ções de 
constrangimentos orçamentais na União de Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho.

Filipe Santos participou, também, no almoço de Abril, 
no Prior Velho, organizado pela CURPI (Comissão Unitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos do Prior Velho). n

Actualidade
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Várias obras de requalificação urba-
na, limpeza urbana e zonas verdes, 
intervenção e manutenção de equi-
pamentos escolares, apoio ao movi-

mento associativo e uma forte intervenção 
na área social, foram as principais «linhas de 
acção» do programa do executivo da Junta 
da União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho.

O movimento associativo foi uma das apos-
tas deste executivo que, durante a primeira 
metade de 2015, atribuiu às Associações e Co-
lectividades do Prior Velho e Sacavém apoios 
quer financeiros, quer logisticos.

No capítulo das obras/requalificação urba-
na efectuou-se a substituição de limitadores 
de via (cimento) por limitadores de via me-

tálicos; colocação de papeleiras em várias 
zonas da freguesia; recolocação de grelhas 
de sumidouros vandalizadas e furtadas; re-
qualificação e manutenção da calçada das 
ruas, nomeadamente na Courela do Fogue-
te, urbanização municipal Terraços da Ponte, 
Fonte Perra e Prior Velho: arranjos de bancos; 
requalificação do Parque Infantil, do Parque 
de Lazer na Rua Maestro Lopes Graça, no Prior 
Velho; e requalificação dos Parques Infantis na 
Praceta António Ferreira e D. Fernando I, em 
Sacavém, e Parque Infantil 25 de Abril, Courela 
do Foguete. Ainda no âmbito das obras rea-
lizadas é de referir a construção de cobertura 
em telha cerâmica nos Ossário do Cemitério 
de Sacavém e os trabalhos de pintura e bene-
ficiação das instalações de apoio ao cemitério.

Intervenção pública
ajuda quem mais precisa 
pelas freguesias

Na primeira metade de 
2015, a Junta de Freguesia 
da União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho 
interveio nas mais diversas 
áreas. Realizou obra e 
desenvolveu um vasto 
programa de apoio aos 
mais desfavorecidos, não 
esquecendo o apoio ao 
movimento associativo

Balanço
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limpeza urbana e zonas verdes
Na primeira metade do ano foram efectua-

dos vários trabalhos nas zonas verdes da União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, ten-
do sido efectuados corte, abate e transporte 
de palmeiras infectadas pelo escaravelho. 

No mesmo período, foram realizados traba-
lhos de poda, desmatação e campinagem de 
zonas verdes, tendo ainda sido implementada 
a recuperação paisagística dos espaços ver-
des, nomeadamente na Fonte Perra e jardim 
da Praça da República.

Em relação à limpeza urbana houve um 
reforço da capacidade de limpeza na Urba-
nização Municipal da Quinta do Mocho. Por 
outro lado, a Junta de Freguesia da União das 
Freguesias adquiriu uma viatura comercial 
para apoio à área da limpeza urbana, refor-
çando assim a capacidade de intervenção das 
brigadas de trabalho.

O executivo da União das Freguesias deci-
diu, também, adquirir uma viatura para apoio 
à área administrativa, fiscalização e área so-
cial e procedeu à aquisição de uma placa 
compactadora para apoio à área das zonas 
verdes, assim como corta/relvas..

Contudo, subsistem alguns problemas 
com a 3ª fase da Urbanização dos Terraços 
da Ponte, que ainda não foram entregues 

pelo Município de Loures à União de Fre-
guesias. Não obstante essa situação, a União 
de Freguesias de Sacavém e Prior Velho tem 
intervido nessa zona, realizando trabalhos 
de desmatação e campinagem. Segundo a 
União de Freguesias, urge resolver este pro-
blema, havendo uma necessidade clara de se 
proceder a uma intervenção na componente 
de sistemas de rega (quase inexistentes) e 
nos relvados (completamente degradados).

Área social
Uma das principais preocupações do Exe-

cutivo da Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho pren-
de-se com a área social. Considerada como 
uma das principais prioridades da União das 
Freguesias, foi uma das áreas contempladas 
pelo orçamento da Junta.

No apoio à população, a União de Fre-
guesias de Sacavém e Prior desenvolveu 
um vasto trabalho social, como é o caso do 
departamento de saúde e bem estar, carri-
nha de transporte social e apoio alimentar 
a famílias carenciadas, a promoção dos Ras-
treios de Saúde, Programa de Férias Especial 

Aposentado na Esgueira, e procedeu-se ao 
reforço do programa de férias na Praia Sé-
nior, proporcionando a cerca de 200 pessoas 
a ida à praia durante uma semana. A União de 
Freguesias apoiou, ainda, o preenchimento 
das declarações de IRS, utilizado por cerca 
de 250 utentes.

Por outro lado, realizou-se o reencaminha-
mento e apoio a pessoas carenciadas no âmbito 
do atendimento integrado; continuou-se com o 
apoio logístico à Cruz Vermelha Portuguesa no 
âmbito da campanha «Missão Sorriso»; mante-
ve-se a atribuição de cabazes alimentares a famí-
lias carenciadas e o apoio logístico à distribuição 
de alimentos do Banco Alimentar.

Comércio local
Em termos de comércio local é de salientar 

a estreita relação de cooperação e colabora-
ção entre a União de Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho e a Associação de Comerciantes 
de Sacavém

Em Setembro, a Associação de Comercian-
tes de Sacavém vai realizar, na Sala Multiusos  
da União de Freguesias, várias acções de for-
mação profissional. n

a UniãO das FregUesias de 
Sacavém e Prior Velho colaborou 
em mais uma missão de recolha de 
alimentos com a Cruz Vermelha, 
nos dias 25 e 26 Abril, por 
considerar que uma das missões 
da autarquia é ajudar os mais 
carenciados. De facto, a União de 
Freguesias tem realizado várias 
acções de solidariedade social, 
tendo em vista minimizar as 
dificuldades das famílias com mais 
problemas financeiros.

União de Freguesias e CVP distribuem alimentos

terraços da Ponte

Preenchimento de declarações de irs
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Durante a primeira parte de 2015, a 
União de Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho executou várias interven-
ções de melhoramentos, nomeada-

mente conservação e reparações nas escolas, 
nos parques infantis, conservação e reparação 
de calcetamento em ruas e passeios, desig-
nadamente na Quinta São José, tendo sido 
também efectuados arranjos de escadas e 
pintura de muros na Praceta Almeida Garrett, 
em Sacavém.

Estas obras, em que a União das Freguesias 
procurou dar uma resposta rápida, são uma 
inestimável contribuição para o bem público e 

No âmbito da delegação de 
competências da Câmara 
Municipal de Loures,
a Junta da União de 
Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho continua a 
executar diversas obras 
de requalificação e 
melhoramentos na região

as equipas da União de Freguesias realizaram várias 
obras de melhoramento na rua do bocage

Quinta de s. José e floreira na Praceta artilharia 1

intervenção na Praceta Fernando Pessoa

Obras

Um pouco
por todo 
o lado 
melhoramos
a freguesia
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para uma melhoria significativa da qualidade 
de vida das populações de Sacavém e Prior 
Velho.

Desta forma, realizou-se a requalificação de 
parques infantis, foram efectuados trabalhos 
em espaços verdes, nomeadamente na Rua 
Estado da Índia, Fonte Pêra e Jardim da Praça 
da República. Por outro lado, efectuou-se a 
pavimentação de calçadas e requalificação de 
arruamentos na Fonte da Pêra.

Entretanto, o executivo da União das Fre-
guesias mandou executar acções de desma-
tação no Prior Velho para evitar os incêndios 
que, nesta altura do ano, ocorrem com algu-
ma facilidade. 

O arranjo dos jardins e espaços 
verdes de sacavém e Prior velho 
foram algumas das intervenções 
efectuadas, no primeiro 
trimestre de 2015, pelas equipas 
de jardinagem da União das 
Freguesias

limpeza na Quinta do mocho

è

Os passeios e as calçadas de sacavém e Prior velho foram alvo de várias 
obras de reparação e conservação

a JUnta de FregUesia 
concluiu a nova rampa para 
pessoas com mobilidade 
reduzida, na rua Auta 
da Palma Carlos, junto 
à farmácia Soares, em 
Sacavém.

Construção de rampa
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requalificação
de Parques infantis

A União de Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho está a efectuar trabalhos de Requalifi-
cação de Parques Infantis, designadamente o 
Parque Infantil Praceta António Ferreira (Saca-
vém), Parque Infantil 25 de Abril na Courela do 
Foguete (Sacavém) e o Parque Infantil Maestro 
Lopes Graça (Prior Velho), assim como obras 
de beneficiação do Parque Infantil afecto ao 
Centro de Actividades do Prior Velho.

A União de Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho realizou intervenções em calçadas e ar-
rua mentos, nomeadamente na Fonte Perra 

(Sacavém), Quinta do Mocho (Sacavém) e 
Prior Velho.

Em termos de obras realizadas é de referir, 
ainda, as intervenções ao nível da manuten-
ção dos equipamentos escolares Jardim de 
Infância e 1o ciclo, assim como na construção 
de Ossários e Cobertura.

espaços verdes
No domínio da requalificação de espaços 

verdes é de salientar a intervenção no Jardim 
da Praça da República (Sacavém), na Praceta 
Artilharia Um (Sacavém), Fonte Perra (Saca-
vém), Urbanização de Santo António da Serra 

(Prior Velho) assim como no Parque Urbano 
do Prior Velho. Paralelamente procedeu-se a 
todo o trabalho de limpeza, desmatação, po-
das de árvores e aplicação de produtos fito-
-farmacêuticos.

Dentro das zonas verdes deverá ser referido 
o esforço financeiro realizado na intervenção 
nas palmeiras infectadas pelo Escaravelho 
Vermelho.

A limpeza urbana não foi descurada, e 
apesar das limitações ao nível da contratação, 
procedeu-se a um reforço das equipas, sendo 
de destacar o reforço da capacidade na Quinta 
do Mocho. n

Passadeiras contribuem
para maior segurança

a segUrança de pessoas e viaturas é uma das principais 
prioridades do executivo da Junta de União de Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho. Segundo este órgão autárquico é urgente 
a marcação e pintura de sinalização horizontal, designadamente 
passadeiras. Pois, sem esses melhoramentos, está em causa a 
segurança de pessoas e viaturas.
A União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho lembra que a 
competência de pintura e manutenção deste equipamento rodoviário 
foi retirado às Juntas de Freguesias no âmbito dos Acordos de 
Descentralização de Competências celebrados com o Município de 
Loures em Março 2015.

Biblioteca Municipal já está
em construção

a Câmara mUniCiPal de lOUres iniciou o processo de construção da 
Biblioteca Municipal de Sacavém. O arranque desta obra veio culminar o 
trabalho desenvolvido pelo anterior executivo Camarário que, através do 
apoio do Fundo Turismo de Lisboa, veio permitir que o actual Executivo 
Camarário avance, em boa hora, com a construção de tão importante 
equipamento para a nossa Freguesia.

Obras

a falta de marcação de passadeiras, uma responsabilidade da Câmara 
municipal de loures, preocupa o executivo da União de Freguesias
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O presidente da autarquia, Filipe san-
tos, adiantou que, «neste momento, 
já foram investidos cerca de 40 mil 
euros na reclassificação dos parques 

infantis».
Muitos parques infantis encontravam-se em 

mau estado, quer devido a «actos de vanda-
lismo puro, grafittis ou por utilização indevida 
por pessoas com faixas etárias superiores» às 
permitidas, disse o responsável, acrescentan-
do que “apenas alguns parques estavam em 
boas condições».

A necessidade de fazer correcções face à 

legislação em vigor, nomeadamente em re-
lação às condições de segurança, estão na 
origem das acções de recuperação, foram 
outros dos motivos que levaram a esta ac-
ção da União das Freguesias, que considera 
prioritária que «as crianças se divirtam em 
segurança». Verificar a iluminação, substituir 
equipamentos, recuperar pavimentos, por-
tões e vedações foram algumas das opera-
ções efectuadas.

A União de Freguesias realizou obras em 
seis parques infantis em Sacavém e Prior Ve-
lho. n

Praia Campo Senior

dUrante O verãO, a União de Freguesias de Sacavém e Prior 
ofereceu a mais de 180 idosos um programa repleto de actividades 
recreativas, lúdicas e culturais, através do Programa Praia Campo 
Sénior. 
Este programa tem como finalidade promover o envelhecimento 
activo e saudável, podendo participar pessoas com idade igual ou 
superior a 55 anos. Esta actividade promove ainda o bem-estar e 
a qualidade de vida nos tempos livres e proporciona momentos de 
convívio, lazer e confraternização na praia e no campo. 
O programa, com a duração de cinco dias úteis, decorreu na praia 
e no período da tarde foram desenvolvidas outras actividades que 
permitiram aos participantes a vivência de diversas experiências em 
espaços verdes, equipamentos culturais/lúdicos, entre outros.

Praia Campo Junior

este anO, à semelhança dos anos anteriores, a União de Freguesias 
levou as crianças de Sacavém e Prior Velho à praia. Desta forma, muitas 
das crianças tiveram direito a passar uns dias divertidos entre o mar e 
o campo. As actividades Praia Campo, tanto para crianças como para 
séniores, foram totalmente gratuitas, assumindo a Junta as despesas 
decorrentes.

União de Freguesias 
recupera
parques 
infantis

Sociedade

Obras de remodelação 
foram realizadas nos  
parques infantis de 
Sacavém e Prior Velho
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Achegar a meio do ano é altura de 
realizar um balanço da actividade 
desenvolvida pela União de Fre-
guesias de Sacavém e Prior Velho. 

Para além dos constrangimentos financeiros 
conhecidos – provocados pela redução das 
receitas transferidas; dívidas por receber de 
várias entidades, nomeadamente da Câmara 
Municipal de Loures e Instituto de Emprego e 
Formação Profissional – a União de Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho foi confrontada com 
alguns processos judiciais que está  a tentar 
resolver.

Para a União de Freguesias, neste momen-
to, uma das preocupações prende-se com a 
resolução do Processo decorrente da Namex, 
relativo à eventual ocupação abusiva do antigo 
Mercado de Levante por parte da Autarquia. 
Neste processo, com origem na década de 
80 do século passado, a Autarquia foi conde-
nada, em 2001, em última instância, a pagar 
384.074.40 € (sem contar com juros de mora). 

Após processo negocial, as partes chegaram a 
um acordo, no passado mês de Junho 2015, 
de pagamento de 384.074 € em 65 prestações 
mensais de 3.000 €/cada.

Falta de solidariedade… encerra 
Centro de emprego

Paralelamente à resolução destes proble-
mas, a União de Freguesias foi, ainda, con-
frontada com a decisão governamental de 
encerrar o Centro de Emprego de Moscavide, 
situado em Sacavém.

Esta decisão do Instituto de Emprego e For-
mação Profissional põe em causa a oferta de 
serviços públicos essenciais à população da 
zona Oriental do Concelho de Loures, provoca 
danos à economia local de Sacavém e agra-
va a vida dos utentes do Centro de Emprego, 
alguns deles com graves  dificuldades finan-
ceiras para se deslocarem.

Apesar dos argumentos apresentados pe-
los presidentes de Juntas de Freguesias numa 

reunião com o Secretário de Estado de Empre-
go e com o presidente do Conselho Directivo 
de IEFP, o Instituto de Emprego manteve a in-
tenção de encerrar o Centro de Emprego, não 
indicando, no entanto, qualquer data para o 
seu fecho.

Na reunião, ocorrida a 4 de Junho de 2015, 
os presidentes de Juntas de Freguesia servi-
dos pelo Centro de Emprego de Moscavide 
salientaram as graves consequências sociais 
e económicas para um grande número de 
utentes deste Centro de Emprego.

De referir que o Centro de Emprego de Mos-
cavide serve as freguesias da zona oriental do 
concelho de Loures, com uma população resi-
dente de cerca de 130 mil pessoas. Milhares de 
pessoas estão inscritas, enquanto desemprega-
das, neste Centro de Emprego. Com o encerra-
mento terão de se deslocar a Loures para tra-
tar de assuntos essenciais para a sua vida. Mas, 
como realça o executivo da União das Juntas 
de Freguesia de Sacavém e Prior Velho, «não se 

Cheias no Trancão, nova ponte e fecho de Centro de Emprego

Do passado… para o futuro
O encerramento do Centro de Emprego de Sacavém, a 
necessidade urgente de medidas que minimizem os danos 
causados pelas cheias, assim como a construção da nova 
ponte sobre o rio Trancão, são algumas das grandes 
preocupações da Junta da União de Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho que, ao longo deste ano, esteve também 
focada na resolução de problemas de ordem judicial.

Sociedade
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pode esconder que o Centro de Emprego de 
Loures, que acolhe já hoje a população de uma 
vasta área, não tem capacidade para responder 
a esta pressão adicional de utentes».

Por outro lado, não se pode «omitir que 
esta situação é particularmente gravosa para 
quem está desempregado e é obrigado a 
apresentar-se periodicamente no Centro de 
Emprego para tratar de questões burocráticas 
ou simplesmente responder a solicitações e 

convocatórias do IEFP».
Estas deslocações, para quem vive já com 

poucos ou nenhum rendimento, podem 
constituir um grande esforço financeiro, ten-
do em conta as deficiências sentidas ao nível 
da mobilidade interna no concelho, com um 
sistema de transportes públicos caros e insu-
ficientes.

Cheias:
Um problema sem fim à vista...

Uma outra grande «dor de cabeça» do Exe-
cutivo da União de Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho são as cheias na Praça da República 
e artérias envolventes.

A zona baixa de Sacavém é ciclicamente 
atingida por inundações cada vez que chove 
com mais intensidade, sendo necessário to-
mar medidas, a curto prazo, com vista à mini-
mização de estragos, até ser posta em prática 
uma solução definitiva deste  problema.

Na perspectiva do executivo da União de 
Freguesias, as entidades competentes devem 
corrigir rapidamente este problema e passa-
rem do debate e discussão à concretização de 
medidas, no sentido de evitar uma eventual 
catástrofe de maiores proporções.

Aliás, o professor José Luís Zêzere, do Cen-
tro de Estudos Geográficos da Universidade 
de Lisboa, defende que devem ser tomadas, 
a curto prazo, «medidas pontuais para resol-
ver problemas de constrangimento ao esco-
amento».

Este professor catedrático, à semelhança do 

que é defendido pela União de Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, não se pretende uma 
«intervenção a grande escala», sendo necessá-
ria, de imediato, uma «correcção quase cirúr-
gica de problemas já identificados».

Construção de nova ponte
Mas nem tudo foram aspectos negativos. 

De facto, o início da construção por parte das 
Infraestruturas de Portugal da nova ponte so-
bre o rio Trancão, é uma boa notícia. Espera-se 
que a futura ponte beneficie a circulação de 
trânsito nesta área e não agrave a problemá-
tica das cheias.

A obra, da responsabilidade das Infraestru-
turas de Portugal (EP), contempla a substitui-
ção do actual tabuleiro, assim como o aumen-
to do vão da ponte, contribuindo, segundo as 
Estradas de Portugal, para minimizar o proble-
ma das cheias. 

Por seu lado, o presidente da Junta da União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, Filipe 
Santos, reconhece que a construção de uma 
nova ponte sobre o rio Trancão é necessária, 
salientando: «Uma ponte nova vai ter de res-
ponder aos problemas ac tuais. A ponte velha 
estrangulava o tráfego e também causava o 
estrangulamento do rio Trancão. Aquilo que 
esperamos é que no futuro se possa melhorar 
a fluidez do trânsito e que não seja um obstá-
culo à circulação das águas.»

O prazo de execução da obra é de um ano 
e representa um investimento de 2,5 milhões 
de euros. n
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A cidade de Sacavém foi o destino preferido para muitos 
naturais de Loriga que, entre as décadas de quarenta e de 
setenta do século XX, foram obrigados a abandonar a sua 
terra natal à procura de trabalho.

Temos a preocupação em ajudar o mo-
vimento associativo, seja na área cultu-
ral ou na social, e, por isso, fazemos um 
esforço em manter os apoios», sublinha 

o Presidente da União das Freguesias, Filipe 
Santos, recordando que o movimento associa-
tivo constitui o maior espaço de intervenção 
social e de trabalho voluntário a nível nacional.

Pelas suas características, o movimento as-
sociativo exerce uma poderosa intervenção e 
dinamismo no âmbito da cultura e do despor-
to, bem como uma resposta social ao nível das 
comunidades locais, substituindo-se ao Esta-
do em muitas das suas actividades diárias que 

desenvolve em prol e em parceria directa com 
as populações, sendo uma verdadeira escola 
de vida para muitos dos nossos jovens e que 
procura passar valores fundamentais da nossa 
cultura, como cidadãos e como povo!

Por tudo isto, a Junta apoia o movimento 
associativo de forma consistente e justa, va-
lorizando e dignificando o trabalho de todos 
quantos colaboram voluntariamente em prol 
do colectivo e das pessoas.

Por isso, independentemente dos apoios 
concedidos, o Executivo da União das Fre-
guesias tem participado em várias acções de-
senvolvidas pelo movimento associativo. n

N a década 70, Sacavém era a localidade, 
depois da vila de Loriga, com maior nú-

mero de residentes, oriundos dessa vila serra-
na, e que emigraram para a região de Lisboa 
à procura de emprego.

Em 1987, os naturais de Loriga em Saca-
vém fundaram a ANALOR (Associação dos 
Naturais e Amigos de Loriga) que, desde 
então, tem desempenhado um papel im-

portante no aprofundamento das relações 
culturais entre Sacavém e Loriga, estando na 
origem da celebração do acordo de gemina-
ção, assinado em 1 de Junho de 1996, entre 
as duas freguesias.

Esta associação foi sempre apoiada pela 
Junta de Freguesia, em reconhecimento do 
papel desempenhado pelos louriquenses em 
Sacavém. Assim, dado os laços existentes en-

tre a União das Juntas e a ANALOR têm sido 
organizadas, pelas duas entidades, várias ac-
ções de dinamização cultural envolvendo as 
duas localidades.

Recentemente, no âmbito das comemora-
ções do 28o aniversário da ANALOR, efectuou-
-se um passeio cultural a Loriga, que teve o 
apoio da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho. n

vila serrana, loriga é conhecida pela beleza das 
paisagens e pela qualidade da gastronomia. duas 
componentes sempre presentes no passeio cultural 
a loriga

Apoio ao movimento 
associativo

Sociedade

Apesar da actual 
conjuntura económica que 
afecta o País, a União das 
Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho manteve 
os apoios às instituições 
culturais e sociais que 
desenvolvem as suas 
actividades na freguesia.

Passeio cultural a Loriga
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Fundado em 1921, o Clube de Caçadores de Sacavém é uma das as-
sociações recreativas mais antigas da freguesia. A comemorar, este 

ano, o seu 94o aniversário, esta quase centenária associação convidou 
associados e famílias e a União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho para um 
lauto almoço 
para, em con-
junto, apaga-
rem as velas 
pela passagem 
de mais um 
aniversário. n

A Comissão Unitária de Reformados, Pen-
sionistas e Idosos de Prior Velho (CURPI) 

comemorou o seu 25o aniversário. Esta Insti-
tuição Particular de Solidariedade Social que 
vem desenvolvendo um trabalho de grande 
mérito no apoio à população sénior da cidade, 
celebrou a festividade com um passeio que 
reuniu vários idosos da Freguesia. Para além 
do Centro de Dia, com capacidade para cerca 
de 40 utentes, a CURPI presta apoio domicili-
ário a mais de meia centena de pessoas, em 
diversas valências, nomeadamente prestação 
de cuidados básicos de higiene e distribuição, 
ao domicílio, de refeições quentes, confeccio-
nadas no Centro. n

A ACRPIS – Associação Comunitária de Reformados 
e Pensionistas e Idosos de Sacavém promoveu, no 

passado dia 16 de Abril, um passeio, seguido de almo-
ço convívio no restaurante “Pôr do Sol”, em Aveiras. 
Esta actividade, em que a Junta da União das Fregue-
sias de Sacavém e Prior Velho esteve presente, decor-
reu no âmbito das comemorações do 25 de Abril. n

25o aniversário da CURPI

Almoço 
convívio
da ACRPIS

Clube de Caçadores 
de Sacavém

Aniversário do Sacavenense

deCOrreU no dia 19 de abril, a Sessão Solene comemorativa do 105º 
aniversário do Sport Grupo Sacavenense.
Na cerimónia, presidida pelo Presidente da Assembleia Geral, António 
Faria, realizou-se a entrega dos prémios Teófilo Constantino relativos 
à época desportiva 2013/2014.Entre os homenageados encontra-se 
a União Freguesias de Sacavém e Prior Velho, em agradecimento e 
reconhecimento pela colaboração prestada.



14 | Junta de Freguesia da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Sacavém
Prior Velho&

Sede dos Escuteiros

a nOva sede do agrupamento 905 dos Escuteiros de Sacavém 
foi inaugurada no passado dia 14 de Março. O bispo auxiliar 
de Lisboa, D. Nuno Brás, benzeu as novas instalações do 
agrupamento 905 de Sacavém, situadas na Avenida de São José.
O presidente da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
Filipe Santos, felicitou o agrupamento,  desejando que «esta sede 
constitua não só uma centralidade, mas que também permita 
melhores condições aos escuteiros».

Música ao vivo, acções de animação de 
rua, venda e exposição de artesanato 

foram algumas das principais animações da 
Feira da Liberdade que, no dia 25 de Abril, 
levou à urbanização Real Forte, em Sacavém, 
artesanato urbano, roupa e arte vintage.

Apesar do dia ventoso e de chuva, feiran-
tes/expositores e o público ficaram «rendi-
dos» a esta primeira edição da SacArt – Feira 
da Liberdade. n

OProtocolo, assinado no dia 26 de Março, a Junta da União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho atribuiu aos Bom-

beiros Voluntários de Sacavém um subsídio à actividade ope-
racional, no valor de 18 000 euros».

A pagar nos anos de 2015 a 2017, este subsídio destina-se à 
aquisição de uma viatura de emergência médica. n

Protocolo
para aquisição
de viaturas para 
os bombeiros

Sociedade

Auto do Descimento da Cruz

Um dOs POntOs altOs da Semana Santa em Sacavém é o Auto 
do Descimento da Cruz, que se realiza sexta-feira Santa no adro da 
Igreja Paroquial de Sacavém. Trata-se de uma celebração ancestral 
realizado pela Igreja Paroquial de Sacavém, em colaboração com a 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, que consiste numa 
«teatralização religiosa» representando a retirada do Senhor da Cruz. 

Feira da Liberdade
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Assim, na Praceta Artilharia Um, junto ao 
parque de estacionamento da Loures-
parque, em Sacavém, e no parque de 
estacionamento do Mercado do Prior 

Velho foram instalados insufláveis, realizadas 
pinturas faciais e houve ainda demonstrações 
de ténis e aulas de zumba, que proporciona-
ram momentos inesquecíveis às crianças que, 
no dia 30 de Maio, passaram pelas duas zonas 
de animação.

Neste dia, à semelhança do que aconteceu 
um pouco por todo o País, as crianças de Sa-
cavém e do Prior Velho foram o centro das 
atenções, organizando diversos eventos e ac-
tividades para as crianças, de forma a celebrar 
o Dia Mundial da Criança.

Em Portugal, o Dia Mundial da Criança 
contempla actividades como desfiles e visitas 

escolares, leitura de textos, declamação de po-
emas, desporto, desenho, etc. As livrarias ofe-
recem descontos em livros infantis, os parques 
de diversões e locais de festas para crianças 
enchem, entre outros.

Mas este – como salienta o presidente da 

Junta da União das Freguesias, Filipe Santos – 
é também um dia em que se pensa nas cen-
tenas de crianças que continuam a sofrer de 
maus tratos, doenças, fome e discriminações 
(discriminação significa ser-se posto de lado 
por ser diferente). n

Insufláveis animam
Dia da Criança
Para comemorar o Dia 
Mundial da Criança, a 
União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho 
organizou um dia especial 
cheio de cor, música e 
animação.
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Apesar das dificuldades financeiras, o executivo da 
Junta da União de Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho decidiu dar prioridade ao reforço do Programa 
de Ocupação de Tempos Livres para as crianças da 
União de Freguesias, aumentando o número de se-
manas de OTL, assim como o número de actividades.

No âmbito dessa política de apoio social, a Junta de 
Freguesia criou uma Colónia de Férias na Quinta de 
São José, em Sacavém.

Paralelamente, a Junta de Freguesia dinamizou, mais 
uma vez, o Banco de Ma nuais Escolares tendo em vista 
o ano lectivo 2015/2016. 

Assim, os livros que tiver e antes de comprar os no-
vos manuais escolares, contacte a União de Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho. n

Workshop sénior

nO PassadO dia 12 de Maio, realizou-se 
um workshop do grupo de trabalho dos 
idosos da Comissão Social da União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, no 
Pavilhão dos Bombeiros de Sacavém.
Na imagem o convívio é visível, com as 
artes de antanho a perdurarem no tempo, 
numa troca sempre positiva entre as 
gentes da nossa terra.

Junta reforça apoio a crianças

Sociedade



no 2 | Agosto/Setembro 2015 | 17

A União de Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho organizou, durante o mês de Ju-

nho, o tradicional arraial dos Santos Populares 
na Quinta de São José. 

Paralelamente, apoiou outras festividades 
organizadas por entidades associativas, no-
meadamente o dos Escuteiros, da Academia 
Recreativa e Musical de Sacavém, da Associa-
ção de Moradores do Real Forte e da Analor. 
Por outro lado, a União de Freguesias, em con-
junto com a Paróquia de S. Pedro, organizou 
os arraiais comemorativos das festas da vila do 
Prior Velho e da Paróquia. 

Várias iniciativas animaram as ruas de Saca-
vém e Prior Velho, à escolha da população. As 
já habituais tasquinhas e barracas de venda de 
artesanato tomaram conta da freguesia, onde 
não faltou muita música, arruada de bandas, 
exposições, dança, marchas e o tradicional 
Arraial de Santo António.

Festa tradicional, a palavra arraial origem 
árabe, na junção de ar-rahya, “rebanho” e, por 
extensão, “plebe, gente, súbditos”. Na sua ca-
minhada para o português contemporâneo a 
mutação deu “arraial” tanto para designar uma 
festa popular onde se juntam todos os mora-
dores do lugar como, em alguma literatura, 
arraial quer mesmo designar um local onde 
moram pessoas – como hoje usamos “aldeia”, 
“vila” ou “cidade”.

As festas populares locais, este ano, subli-
nharam assim o carácter enraizado quer da 
crença, que está na origem dos maiores ar-
raiais, quer da dinâmica saudável dos morado-
res de Sacavém e Prior Velho. Há centenas de 
anos que estas terras são, felizmente, local de 
grande alegria para todos os que se dedicam 
a unir as pessoas, em festa, à volta de valores 
e vivências comuns. n

Vai de roda o arraial!
A festa popular, o caldo 
verde, o pão que cheira a 
forno e a música juntaram 
centenas nas ruas  
de Sacavém e Prior Velho
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Entrudo alegra avós………...

E ste ano, à semelhança do 
ano passado, o Carnaval In-

fantil de Sacavém e Prior Velho, 
que decorreu no passado dia 13 
de Fevereiro, foi um sucesso. Mi-
lhares de crianças das escolas de 
Sacavém e Prior Velho «levaram» 
cor e alegria às ruas da União 
das Freguesias.

Com o apoio da Junta da 
União das Freguesias de Saca-
vém e Prior Velho e fazendo par-
te das festividades carnavalescas, 

o Carnaval Infantil de Sacavém é 
já um dos maiores acontecimen-
tos e manifestações populares 
do género que se mantém fiel 
às tradições da comemoração 
do Entrudo em Portugal.

O momento alto desta gran-
de festa foi o desfile das crian-
ças das diferentes escolas da 
freguesia. Mais de mil crianças 
da Freguesia participaram no 
Carnaval Infantil de Sacavém e 
Prior Velho. n

... e netos, em Sacavém e Prior Velho

N a Região de Loures, o Carnaval é 
um dos maiores acontecimen-

tos e manifestação popular, que se 
mantém fiel às tradições das come-
morações do Entrudo em Portugal.

Genuíno e sempre irreverente, o mo-
mento alto desta grande festa de Sa-
cavém e Prior Velho é o desfile infantil 
que, todos os anos, satirizam episódios 
ou aspectos da actualidade, com muita 

originalidade.
Mas, a semana de Carnaval, não é só 

para os mais novos. Assim, no Centro 
de Actividades do Prior Velho, decor-
reu o já tradicional Baile Sénior, onde 
os mais velhos relembraram antigos 
carnavais. Este convívio carnavalesco, 
proporcionou momentos de descon-
tracção e sã convivência entre todos 
os participantes. n

Festividades
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I ntegrado nas comemorações do 115º Ani-
versário da Cooperativa «A Sacavenense», e 
em conjunto com a Junta da União de Fre-
guesias de Sacavém e Prior Velho, realizou-

-se, no dia 25 de Janeiro de 2015, o XV Circuito 
do Centenário - XXVIII Milha Urbana da Cidade 
de Sacavém em Atletismo. 

A prova realizou-se num percurso que atra-
vessou algumas das zonas mais emblemáticas 
da cidade de Sacavém e contou com a par-
ticipação de atletas federados de ambos os 
sexos, assim como amadores, permitindo a 
várias famílias desfrutar do percurso. n

Milha urbana 
promove atletismo

Desporto

Torneio de Ténis da Analor

deCOrreU, no dia 13 de Junho, o Torneio de Ténis da Analor em 
Sacavém, integrado na Semana Serrana, que contou com o apoio da 
União das Juntas de Freguesia.

Torneio de Futsal - Verão Solidário

a UniãO de FregUesias de Sacavém e Prior Velho organizou 
um torneio de Futsal, intitulado Verão Solidário, que contou com a 
participação de várias equipas, destacando-se a da Quinta do Mocho.
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Fugitivos, perseguidores e pelotão. Tudo 
o que uma excitante corrida de bici-
cletas tem direito passou por Sacavém, 
em pleno ardor soalheiro de Agosto, 

durante a última etapa da Volta a Portugal em 
Bicicleta. Centenas saíram de casa para aplau-
dir os temerários ciclistas que adentraram em 
plena brida pela Praça da República, subindo 
a Rua Estado da Índia, passando pela Rotun-
da Francisco Araújo, onde estava uma meta 
volante, tomaram o sentido da Rua Cidade 
de Goa e fugiram a Moscavide, em direcção à 
meta da Avenida da Liberdade, já em Lisboa.

Volta passa por Sacavém

homenagem a Francisco araújo
Na passagem por Sacavém, Joaquim Go-

mes, director da 77a Volta a Portugal Liberty 
Seguros em Ciclismo, homenageou o pres-
tigiado sacavenense e mecânico Francisco 
Araújo que, em 1982/83, foi considerado o 
melhor mecânico da prova. Gomes ofereceu-
-lhe uma camisola amarela, símbolo dos ver-
dadeiros heróis do ciclismo. Francisco Araújo 
foi mecânico do saudoso Joaquim Agostinho, 
campeão nato do ciclismo nacional. nO executivo da União de Freguesias com o mecânico sacavenense Francisco araújo

O espanhol Gustavo Veloso (W52-Quinta da 
Lixa) sagrou-se vencedor da Volta a Portugal 
em bicicleta pela segunda vez conse cutiva, 
depois de concluída a décima e última etapa, 
em Lisboa, ganha pelo italiano Matteo Malu-
celli (Idea 2010 ASD). O galego, de 35 anos, 
repetiu o triunfo de 2014 e partilha o pódio 
final da 77a edição com dois corredores da 
Efapel, o português Joni Brandão e o seu com-
patriota Alejandro Marque, vencedor da Volta 
em 2013.

Desporto
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Torneio de Futsal Aquipa

A sociedade, o desporto, a cultura, a econo-
mia e a política são termos directamen-

te ligados e com influências entre si. Estas 
relações articulam-se através dos agentes 
desportivos, tais como a administração pú-
blica desportiva, as autarquias, as escolas, o 
movimento associativo, os pais, dirigentes e 
público no geral. Todos estes agentes, têm um 
papel fulcral no desenvolvimento desportivo, 
qualitativo e quantitativo. Por este motivo, a 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho 
tem apoiado as várias iniciativas dos clubes e 
de outras instituições que visem o desenvol-
vimento no desporto na Freguesia.

Organizado pela empresa Versão de Gé-
nios e Sport Grupo Sacavenense e apoiado 
pela União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, o Torneio de Futebol Infantil e Juvenil 
«Champions In Loures» – Edição 2015 teve 
como palco principal o complexo desportivo 
do Sport Grupo Sacavenense.

Este ano, a Champions in Loures, rea li zou -se 
durante as férias escolares da Páscoa, manten-
do a competitividade das anteriores edições, 
tendo participado equipes dos seguintes es-

calões: Sub-15 (Atletas nascidos no ano de 
2000) – Futebol 11; Sub-14 (Atletas nascidos 
no ano de 2001) – Futebol 11; Sub-13 (Atletas 
nascidos no ano de 2002) – Futebol 11; Sub-12 
(Atletas nascidos no ano de 2003) – Futebol 
7; Sub-11 (Atletas nascidos no ano de 2004) – 
Futebol 7; Sub-10 (Atletas nascidos no ano de 
2005) – Futebol 7; Sub-9 (Atletas nascidos no 
ano de 2006 e 2007) – Futebol 7.

Todos os clubes realizam um mínimo de 
quatro jogos no Torneio, após a Fase Regular 
os dois primeiros de cada grupo vão competir 
na «Champions League» e os terceiros e quar-
tos, passam a competir na «Second League».

Devido às grandes dimensões do torneio, 
foram criados protocolos com os clubes do 
Concelho de Loures para utilização das suas 
infra-estruturas, e com várias unidades hote-
leiras e restaurantes.

Queremos ter um torneio competitivo, mas 
sempre disputado na base do Fair-Play, onde 
atletas das várias zonas do País partilhem ex-
periências únicas, e ao mesmo tempo desen-
volvam as suas competências a nível despor-
tivo e humano. n

A AQUIPA - Associação dos Amigos da Quin-
ta do Património organizou, em colabora-

ção com a União das Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho, um torneio de Futsal.

Comemorativo do aniversário da EQUIPA, 
este torneio contou com a participação de 
quatro equipas da modalidade, representan-
do os principais clubes de Sacavém e Prior 
Velho. n

Alegria na ‘Champions in Loures’
O desporto foi sempre 

entendido como um bem 
pedagógico acessível ao 

maior número de pessoas, 
sendo um espaço de 

«vivências» e socialização, 
onde se realça 

determinados valores de 
cidadania e do trabalho em 

grupo.

Desporto

Apoio à época 
desportiva do Sport 
Grupo Sacavenense

a UniãO de 
FregUesias 
de Sacavém 
e Prior Velho 
celebrou um 
protocolo de 
colaboração 
com o Sport 
Grupo 
Sacavenense, 
tendo em 
vista a época desportiva 2015/2016.
Com este protocolo a autarquia pretende 
apoiar as equipas de futebol 11 do Sport 
Grupo Sacavenense que participam 
nos diversos campeonatos, através da 
comparticipação dos custos das inscrições 
na Associação Futebol Lisboa.
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Com esta acção, a autarquia preten-
de prevenir situações de incêndios 
(florestais e urbanos) assim, como 
casos de insalubridade, alertando os 

proprietários, arrendatários, usufrutuários ou 
entidades que, a qualquer título, detenham 
terrenos que neste momento contenham 
mato ou vegetação que ponha em risco a 
segurança e saúde da população, para proce-
derem à sua limpeza.

Do ponto de vista da Junta da União de 
Freguesias, a prevenção é um dos instrumen-
tos mais importantes para o combate aos in-
cêndios, e para ser efectiva necessita de ser 
praticada constantemente. 

O objetivo é impedir a ocorrência de incên-

Limpeza 
de mato 
previne 
fogos

dios que tem causas de natureza humana e 
impedir a propagação de incêndios. Os ins-
trumentos mais utilizados na prevenção são: 
educação da população; aplicação da legis-
lação; eliminação ou redução das fontes de 
propagação do fogo.

No âmbito destes trabalhos de prevenção, 
a União de Freguesias de Sacavém e Prior Ve-
lho procedeu à limpeza e corte de ervas do 
Campo de Futebol do Prior Velho, efectuou o 
desmatamento da zona envolvente ao Pavi-
lhão da Escola Bartolomeu Dias, em Sacavém 
e o desbravamento de terreno e limpeza das 

valetas debaixo da ponte do IC17.
A Junta de Freguesia procedeu também ao 

corte de ervas na Rua de Bolama, na Rua de 
Moçambique e na Rua de Tete, no Prior Velho; 
corte de mato e limpeza na Rua Cidade da 
Praia, no Prior Velho e realizou a limpeza do 
terreno da Quinta da Serra (onde antes exis-
tiam barracas), no Prior Velho.

Por último, a Junta da União das Fregue-
sias de Sacavém e Prior Velho realizou uma 
intervenção em grande escala de desma-
tação e colocação de herbicida em toda a 
freguesia n

A União de Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, 
numa acção de prevenção 
de incêndios, efectuou 
vários trabalhos de 
desmatação e de limpeza 
de baldios em várias zonas 
da Freguesia.

desbravamento e limpeza das valetas na ponte do iC17 Zona envolvente ao Pavilhão da esc. bartolomeu dias

limpeza e desmatamento da rua grão vasco, em sacavém

limpeza do Campo de Futebol do Prior velhoCorte de ervas nas ruas do Prior velho

Ambiente
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A prevenção ambiental e o cuidado com a 
flora obrigou ao corte de palmeiras ata-

cadas pela doença do escaravelho e, ao mes-
mo tempo, realizou arranjos de espaços ver-
des na Urbanização Real Forte, em Sacavém.

A União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho considera necessário e urgente um 
plano municipal de intervenção, salientando 
que este é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Loures. No entanto, para evitar a 
propagação da doença, realizou várias acções 
para tentar prevenir a propagação da praga do 
«escaravelho da palmeira», depois de terem 
sido detectadas árvores infestadas. Os técni-
cos não só abateram as palmeiras infectadas 
como procederam à sua incineração, já que 
além de provocar a morte das árvores, esta 
nova praga – Rhynchophorus ferrugineus – 

apresenta risco de fácil propagação.
Apesar das medidas tomadas para comba-

ter esta praga que chegou a Portugal oriunda 
do Norte de África – dando os primeiros sinais 
de destruição no Algarve – é adjectivada de 
«preocupante» pelo presidente da Junta da 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Ve-
lho, Filipe Santos, que justifica assim a deci-
são de se proceder ao abate dos exemplares 
infestados. 

A Junta detectou o problema durante uma 
monitorização junto dos espaços verdes da 
Freguesia, assegurando que, até ao momento, 
não haverá mais casos nos espaços públicos 
do concelho, onde foram realizados trabalhos 

de prevenção, com a aplicação dos produtos 
químicos adequados e a colocação de arma-
dilhas biológicas à base de feromonas (subs-
tâncias químicas).

Quanto às zonas privadas, a autarquia 
alerta os proprietários que estejam atentos 
aos sintomas relacionados com a doença, 
como a queda súbita das folhas, surgimen-
to de coloração amarelada, buracos de cor 
avermelhada viscosa e cheiro forte, aspecto 
remexido nas folhas da coroa, galerias de um 
a dois centímetros nas folhas, larvas de cor 
esbranquiçada e cabeça de cor castanho-
-escuro e escaravelhos de dois a cinco centí-
metros de comprimento. n

Abate de 
palmeiras

O dia Mundial da Árvore e da Floresta, que 
se comemorou a 21 de Março, foi assina-

lado em Sacavém e Prior Velho com a plan-
tação de uma grande diversidade de árvores 
e teve como objectivo principal a promoção 
do contacto da população, principalmente 
dos jovens, com a natureza, incentivando-os 
à plantação de espécies autóctones.

Nesse dia decorrem várias acções de arbo-
rização e reflorestação, em diversos locais do 
mundo. A União de Freguesias de Sacavém e 
Prior velho, à semelhança de anos anteriores, 
também se associou a esta data, tendo plan-
tado várias árvores.

Segundo o presidente da União de Fregue-
sias, Filipe Santos, esta acção teve com princi-
pal objectivo sensibilizar a população para a 
importância da preservação das árvores, quer 
ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, 
como da própria qualidade de vida dos ci-
dadãos, recordando que se estima que 1000 
árvores adultas absorvem cerca de 6000 kg de 
CO2 (dióxido de carbono).

A União de Freguesias salienta que nunca 

é demais relembrar que a progressiva de-
gradação e destruição da área florestal, que 
tem vindo a acontecer já há alguns anos, 
leva a que a qualidade da vida das popula-
ções seja cada vez menor. 

E nada melhor que chamar à atenção dos 
mais jovens para que estes possam transmi-
tir aos seus pais e familiares a importância 
da preservação da floresta, em prol de um 
desenvolvimento sustentável. n

Dia da árvore em Sacavém/Prior Velho

Ambiente

Plantação de árvores na eb nº3




