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nota de abertura
1. É com grande satisfação que aqui damos conta da concretização das propostas que
venceram a 1.ª edição do Orçamento Participativo, realizada em 2014. A intervenção na
Piscina Municipal da Marinha Grande está concluída e a componente no espaço exterior
da Escola Básica do Engenho vai já ser usufruída pelos alunos no ano letivo que agora
se inicia, sendo que a restante intervenção está em curso e ficará concluída em breve.
O projeto do Orçamento Participativo tem como objetivo aproximar os interessados
(residentes, trabalhadores e estudantes) do processo de decisão de investimentos
públicos. O nosso modelo assenta, inclusive, na tomada da decisão por parte de todos
os que queiram participar.
Nesta medida, o nosso dever passa por garantir que as propostas vencedoras são
executadas. A Câmara Municipal cumpriu o seu compromisso.
Pensamos que o caminho a seguir passa pela apresentação de propostas e de ideias e
não pela crítica destrutiva e maldosa, como por vezes acontece.
Não podemos, por isso, deixar de sublinhar o forte contributo para o fortalecimento da
nossa democracia dado por todos aqueles que apresentaram propostas e votaram no
Orçamento Participativo.
2. Destacamos também nesta edição a programação do Teatro Stephens nos primeiros
sete meses do corrente ano. Tal como tínhamos prometido a programação foi
abrangente, procurando alcançar diversos públicos e contribuindo, de forma decisiva,
para a reanimação do Centro Tradicional.
A Marinha Grande passou a dispor de uma oferta cultural de qualidade e que honra os
pergaminhos da nossa Terra. O nosso compromisso firme é o de manter o nível
alcançado e oferecer, a curto prazo, sessões de cinema, suprindo uma carência há muito
existente e uma necessidade reclamada por todos. A oferta de cinema será igualmente
alargada ao Cine-Teatro Ator Álvaro, em Vieira de Leiria.

Álvaro Manuel Marques Pereira
Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande

marinha em grande - informação ao munícipe
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PROJETO “UM DIA PELA
VIDA” RECONHECIDO
A Câmara Municipal aprovou, no dia 9 de julho, um voto
de louvor à Comissão Local do projeto «Um Dia Pela
Vida» (UDPV) da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a
todos os Voluntários “pelo seu trabalho, empenho e
dedicação nesta causa e ainda pela forma elevada com
que foi dignificado o Município.”
A proposta foi apresentada pelo vereador Vitor Pereira,
tendo sido subscrita unanimemente pelos restantes
elementos do executivo.
A Comissão Local do projeto “provou que também a
Marinha Grande é uma terra de gente nobre, com
inúmeras pessoas atentas e disponíveis para se unir –
muito para além das diferenças – em torno de causas
comuns, de causas que revelam o quanto somos iguais
quando confrontados com realidades como a da
doença, particularmente a doença do cancro”.
A Liga Portuguesa contra o Cancro promoveu entre os
dias 29 de março e 4 de julho de 2015 o projeto «Um
Dia Pela Vida», na Marinha Grande, na “esperança de
que aqueles que foram levados pelo cancro não serão
esquecidos, que aqueles que o estão a combater serão
apoiados e que um dia o cancro será vencido”.
No dia 4 de julho, o Parque da Cerca encheu-se de
festa, com artistas locais, para assinalar o encerramento
da iniciativa.

Voto de louvor a André Barros

Nuno Saraiva

A Câmara Municipal aprovou, na sua reunião de 19 de março, um voto de louvor ao compositor
e pianista marinhense André Barros, por ter sido distinguido com o prémio de melhor banda
sonora produzida para o filme “Our Father”, atribuído pelo Los Angeles Independent Film Festival
Awards, em março, nos Estados Unidos da América.
O filme recebeu ainda os prémios para melhor realização (Linda Palmer), melhor ator (Michael
Gross) e melhor ator secundário (Michael Worth).
André Barros atuou em outubro de 2014 e em julho de 2015, na Casa da Cultura Teatro
Stephens, a convite desta Câmara Municipal.
No voto de louvor apresentado pelo presidente Álvaro Pereira e votado favoravelmente por todos
os elementos do executivo, é referido que “neste momento que a todos enche de orgulho pela
afirmação internacional de um compositor marinhense, que esperamos voltar a ver atuar no
Teatro Stephens, a Câmara Municipal não pode deixar de registar a honra e o prestígio que
representam esta consagração do André Barros”.

André Barros

Voto de louvor a Nuno Saraiva
Foi aprovado, na reunião da Câmara Municipal do dia 19 de março, um voto de louvor ao
atleta marinhense Nuno Saraiva, por ter conquistado a medalha de ouro, no Torneio de -66
kg do Open de Casablanca em judo, realizado no dia 14 de março de 2015.
O louvor proposto pelo presidente da Câmara Álvaro Pereira e corroborado pelo restante
executivo, salienta que é “mais uma vitória que o Nuno Saraiva acrescenta ao palmarés
bastante rico que tem vindo a construir e que muito honra a Marinha Grande, terra onde
começou a sua formação de judoca”.
“Também no desporto a Marinha Grande é uma referência: um atleta formado no Clube de
Judo da Marinha Grande, e que atualmente integra a equipa do Benfica, é hoje um dos mais
promissores judocas portugueses”, acrescenta a deliberação.

marinha em grande - informação ao munícipe
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SAÚDE NO CONCELHO
EM DEBATE
“A Saúde na nossa Comunidade” foi o tema escolhido para as jornadas
organizadas pela Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) da Marinha
Grande, realizadas a 27 de fevereiro, no Auditório da Resinagem.
O encontro assinalou o primeiro aniversário desta unidade funcional que
integra o Centro de Saúde da Marinha Grande e contou com o apoio da
Câmara Municipal. Reuniu profissionais de saúde, da educação e de serviço
social, que debateram questões destas áreas relacionadas com a infância e
juventude, doenças crónicas e Equipas de Cuidados Continuados Integrados.
Na sessão de abertura, o Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, fez alusão
às “enormes dificuldades com que subsiste hoje, e desde os últimos anos, o
Serviço Nacional de Saúde”. “Sendo de todos nós, e mais, sendo para todos
nós, não será nunca demasiado o nosso esforço comum para defender a
preservação de um SNS digno e capaz, seja para os Utentes seja para os
Profissionais que o integram”, acrescentou.
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A Junta de Freguesia da Marinha Grande vai assegurar a pavimentação em 2015 das
seguintes vias:
Rua da Beira Baixa, Trutas: 2600 m2;
Rua do Alto Forno e Rua da Ponte a Pedreanes, Pedreanes: 2000 m2;
Rua da Agroeira, Amieira: 4800 m2;
Rua do Lamarão, Camarnal: 2500 m2;
Rua dos Pinheiros, Pedrulheira: 2400 m2;
Rua e Travessa da Fonte das Figueiras, Figueiras: 3800 m2;
Rua do Cotovelo, Casal Galego: 1000 m2;
Páteo do Galego, Casal Galego: 700 m2;
Rua da Covinha, Comeira: 800 m2;

Rua da Fé e Rua da Mata, Pedra: 2800 m2;
Rua João Fresco, Pedra: 1800 m2;
Rua Mato do Cego, Pilado: 1800 m2;
Rua Terreiro do Penisco, Pilado: 1500 m2;
Rua do Valigoto, Pilado: 1500 m2;
Rua Alfredo Batista, Picassinos: 900 m2;
Rua Alípio Reis Alves, Picassinos: 950 m2;
Travessa da Rua da Primavera, Pedrulheira: 250 m2;
Rua dos Diospiros, Pedrulheira: 1500 m2;
Rua do Ribeiro, Fonte Santa: 1800 m2.
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No dia 17 de julho foi celebrado um contrato interadministrativo, entre o Município e a
Freguesia da Marinha Grande, para conservação de arruamentos integrados na rede viária
de âmbito municipal.
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Competências reforçadas na Freguesia da Marinha Grande
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Para a execução dos trabalhos de manutenção destes arruamentos, o Município
disponibiliza à Freguesia 53 toneladas de brita n.º 3 calcário; 584,10 toneladas de brita n.º
2 basalto; 265,50 toneladas de bago de arroz; e 99,10 toneladas de emulsão, sendo o
montante máximo de aquisição dos referidos materiais de 55 mil euros, acrescidos de IVA.

“Vamos limpar o mar”
“Vamos limpar o mar” foi o 5º passeio ecológico realizado no âmbito do Programa Eco-Escolas e Educação
Ambiental, no dia 17 de março, na Praia Velha, que teve o apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande e
como intervenientes os alunos das turmas F e G, do 8º ano, da Escola Guilherme Stephens, os alunos do 9º C,
da Escola Calazans Duarte e os alunos inscritos no Clube do Ambiente de ambas as escolas.
Tratou-se de uma saída de campo, para a qual os alunos deslocaram-se em bicicleta, que incluiu a realização de
uma campanha de limpeza na Praia Velha e a atividade Coastwatch.

Festa das Famílias na
Marinha Grande
O Bispo da Diocese Leiria-Fátima, D. António Marto, foi recebido
no Salão Nobre, no dia 17 de maio, no âmbito da Festa das
Famílias, organizada por aquela entidade, com o apoio do
Município, no Parque da Cerca e que juntou mais de quatro mil
pessoas.
Os participantes visitaram os museus da cidade e a Casa da
Cultura Teatro Stephens que acolheu a cerimónia do Jubileu das
Vocações, que homenageou os casais que completaram 25, 50
ou 60 anos de matrimónio.

Assembleia da República recomenda criação do Museu da Floresta
A Assembleia da República aprovou uma resolução que recomenda ao Governo “que dê prioridade à concretização do Museu Nacional da Floresta”, publicada no dia 11 de agosto em Diário
da República.
A decisão aconselha a articulação interministerial, com a Câmara Municipal e demais entidades; a atribuição ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas da missão de definir novas
medidas e sua calendarização; da consagração das verbas financeiras necessárias no âmbito do Programa Portugal 2020.

marinha em grande - informação ao munícipe
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Rua das Laranjeiras

Requalificação da Rua das Laranjeiras
Principais intervenções:
Reformulação do arruamento dotando-o de passeios,
reorganização e beneficiação da estrutura viária a nível de
infraestruturas e desenho urbano. Remodelação da rede de
drenagem de águas pluviais e dos coletores domésticos e da
rede de abastecimento de água e melhoria da sinalização e do
equipamento de segurança.
Obra financiada pelo QREN, no âmbito do Mais Centro-Programa
Operacional Regional do Centro, em sede de overbooking, com
comparticipação do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER).
Investimento: 300 mil euros

Mercado do peixe da Praia da Vieira

Requalificação do mercado do peixe da Praia da Vieira
Principais intervenções:
Demolição de paredes em alvenaria e tijolo de vidro e das
bancadas de venda, substituição do pavimento, reformulação da
rede de eletricidade, beneficiação da rede de abastecimento de
água, substituição de lavatórios e torneiras, execução da rede de
drenagem de resíduos, aplicação de bancadas de venda e
prateleiras em inox.
Investimento: 25 mil euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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Canil e Gatil da Marinha Grande

Construção do Canil e Gatil
Principais intervenções:
O Centro de Recolha Oficial da Marinha Grande (canil e gatil),
está construído junto à Estrada da Garcia, nas antigas instalações
de uma ETAR desativada.
As instalações visam o alojamento de cães e gatos vadios ou
errantes, encontrados na via pública ou em quaisquer lugares
públicos; alojamento de animais perigosos que apresentem
riscos de segurança de pessoas ou animais; execução de
campanhas de profilaxia médica e sanitária; execução de
programas e ações que visem o bem-estar animal; abate
compulsivo, sempre que este seja indispensável.
Investimento: 150 mil euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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Reservatório da Moita

Remodelação do reservatório apoiado da Moita
Principais intervenções:
Reabilitação e revestimento de impermeabilização e proteção
das superfícies interiores e desinfeção das células do
reservatório; reparação e pintura das superfícies exteriores do
reservatório e interiores da câmara de manobras; tratamento e
impermeabilização das coberturas das células e da câmara de
manobras; serralharias; substituição de tubagens e acessórios;
arranjo envolvente do recinto e parte elétrica.
Cofinanciamento comunitário atribuído pelo POVT/QREN, em
sede de overbooking, com uma comparticipação do Fundo de
Coesão (FC).
Investimento: 50 mil euros

Rede de abastecimento de água

Remodelação da rede de abastecimento de água na Rua
António Vitorino (Praia da Vieira)
Principais intervenções:
Remodelação da conduta com implantação de 300 metros de
coletor, que permitiu o abastecimento de 28 moradias
unifamiliares; movimentação de terras; aplicação de tubagem
PEAD; execução de ramais; válvulas de seccionamento;
pavimentação.
Investimento: 20 mil euros

Coletor de águas

Edifício dos Paços do Concelho

Reformulação do coletor de águas residuais domésticas e
pluviais na Praia da Vieira
Principais intervenções:
Reformulação do coletor existente na Rua Alves Redol, Rua da
Liberdade e Rua de S. Pedro para um sistema separativo
constituído por duas redes de coletores distintas (uma destinada
às águas residuais domésticas e outra destinada às águas
residuais pluviais). Contemplar a Rua Aláudio Pereira Lavos com
coletores para a drenagem das águas residuais domésticas e
pluviais.
Investimento: 100 mil euros

Edifício dos Paços do Concelho
Principais intervenções:
Remoção da cobertura, execução de isolamento térmico e assentamento de novo
revestimento em telha cerâmica; limpeza, tratamento e repintura das fachadas do
edifício.
Investimento: 70 mil euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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Intervenção na costa

Intervenção na costa
Principais intervenções:
Recuperação dos danos ocorridos na costa na sequência de
tempestades e agitação marítima, na Praia da Vieira, Pedras
Negras, Praia Velha e São Pedro de Moel.
As ações incluíram reparação de vedações, muros, rampas,
corrimões, calçadas, parques de estacionamento, reconstrução
de acessos, varandas e escadas.
Cofinanciamento comunitário atribuído pelo POVT/QREN, com
uma comparticipação do Fundo de Coesão (FC).
Investimento: 180 mil euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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Rua da Panificadora

Rua da Panificadora
Principais intervenções:
A requalificação da Rua da Panificadora (entre a Rua Álvaro
Duarte e a Rua A e Rua das Raízes), da Rua das Raízes e Rua A,
na Marinha Grande, prevê mobilidade, arranjos exteriores e
áreas verdes, pavimentação, alargamento e pavimentação dos
passeios, reestruturação da plataforma viária, estacionamentos,
execução da rede de drenagem longitudinal e transversal,
reformulação da rede de abastecimento de água, reformulação
da rede de saneamento doméstico, correção da rasante,
reformulação dos cruzamentos, melhoria da sinalização e do
equipamento de segurança.
Obra financiada pelo QREN, no âmbito do Mais
Centro-Programa Operacional Regional do Centro, em sede de
overbooking, com comparticipação do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER).
Investimento: 308 mil euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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Casa-Museu Afonso Lopes Vieira

Reabilitação da Casa-Museu Afonso Lopes Vieira
Principais intervenções:
A intervenção visa erradicar as deficiências construtivas dos
edifícios que integram a Casa-Museu Afonso Lopes Vieira,
através da renovação do reboco exterior; substituição de
portadas, peitoris e caixilharias; revisão de coberturas inclinadas
em telha; adoção de iluminação LED; pinturas; isolamento e
impermeabilização de paredes exteriores.
Investimento: 110 mil euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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Intervenções nas escolas
EB Guilherme Stephens

Instalação de equipamento de jogo e recreio, colocação de
superfície de impacto, criação de acessos pedonais e
corredores de circulação, mobiliário urbano.
Investimento de 30 mil euros

Cantina do Pilado

A Cantina Escolar do Pilado entrou em funcionamento no dia
19 de fevereiro de 2015, após conclusão das obras de
adaptação do edifício que albergava a Escola nº3 do Pilado.
Foram criados refeitório, cozinha, sanitários para funcionários e
alunos e uma sala polivalente e foi beneficiada a zona de
recreio.
Investimento de 160 mil euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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EB e JI da Praia da Vieira
Elevação de muros existentes em alvenaria que delimitam a
EB, JI e Cantina Escolar da Praia da Vieira, substituição de
vedação e portões de acesso.
Investimento de 21 mil euros

EB da Moita

Trabalhos de manutenção e pintura.

Requalificação de revestimentos das 8 salas de aula, melhoria
da luminosidade, novo material escolar, encerramento e
revestimento dos recreios cobertos a tardoz.
Investimento de 92 mil euros

EB Francisco Veríssimo
marinha em grande - informação ao munícipe
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Rede de águas residuais domésticas e remodelação da rede
de abastecimento de água das Trutas
Inclui a construção de 2860 metros lineares de coletor doméstico e de 147 ramais de ligação a edifícios existentes, servindo cerca de 450 munícipes. A zona objeto de intervenção é delimitada
pelas seguintes ruas: Rua Circular, Rua de Óbidos, Rua do Jardim, Rua da Cabine das Trutas, Rua da Manilharte, Rua Moinho d’Amélia, Rua da Beira Baixa, Rua da Sociedade Desportiva e Cultural
das Trutas e Rua do Alto Douro. Este projeto prevê, ainda, a remodelação da rede de abastecimento de água numa extensão de 1420 metros de conduta e a construção de um coletor pluvial
com 394 metros.
Custo estimado: 316.000,00 euros

Requalificação da cobertura dos edifícios do estaleiro
municipal
Este projeto visa a remoção e substituição da cobertura de fibrocimento por painéis em aço termolacado dos edifícios do Estaleiro Municipal, sito na Rua do Matadouro.
Custo estimado: 225.000,00 euros

Requalificação e promoção da acessibilidade da Avenida
Arala Pinto
A empreitada tem por objeto a requalificação das áreas destinadas aos peões na Avenida Arala Pinto, prevendo o rebaixamento dos acessos às passadeiras e a substituição do piso existente por
uma solução adequada a pessoas com mobilidade condicionada, a construção de um troço de ciclovia que garanta a ligação à ciclovia já existente na Rua Nery Capucho, a reformulação da bolsa
de estacionamento junto ao campo de ténis e a plantação de árvores.
Custo estimado: 87.000,00 euros

Conservação e reabilitação da Estrada Marinha - Vieira e
Estrada Atlântica
A presente intervenção visa repor as condições de circulação em segurança de veículos automóveis, cuja diminuição resultou de raízes que degradaram a plataforma das estradas em causa. A
obra implica o saneamento de solos e respetiva pavimentação numa extensão aproximada de 28 Km.
Custo estimado: 80.000,00 euros

Reabilitação do pavimento e execução de infraestruturas na
Travessa Vieira de Leiria – Marinha Grande
A empreitada tem por objeto a execução da rede de drenagem pluvial e da rede de abastecimento de água na Travessa Vieira de Leiria, assim como a ordenação do trânsito e garantir a segurança
viária e pedonal.
Custo estimado: 69.000,00 euros

Requalificação da Rua 10 de junho - Moita
A empreitada inclui a substituição do coletor pluvial, a remodelação da rede de distribuição pública de água, a execução de passeio e a pavimentação do arruamento.
Adjudicação: 67.000,00 euros

Requalificação urbana do espaço público
Este projeto tem por objeto a requalificação do espaço público envolvente ao Parque da Cerca na zona confinante com o Quartel dos Bombeiros Voluntários. Esta intervenção implica uma
cedência de 124 m2 de terreno por parte da Associação Humanitária. A obra permite manter as árvores existentes no limite nascente do Parque da Cerca e traduz-se num aumento do espaço
verde afeto ao Parque.
Custo estimado: 63.000,00 euros

Reabilitação do campo sintético
Esta obra visa assegurar as condições de utilização do campo sintético localizado no Parque das Bernardas e igualmente reforçar a capacidade de rega da área envolvente ao relvado com vista
a garantir uma melhor limpeza e arrefecimento da superfície.
Adjudicação: 53.000,00 euros

Conservação e reabilitação da estrada da Água Formosa
A obra tem por objeto a pavimentação em betão betuminoso da estrada da Água Formosa com uma extensão de 1400 metros. Esta intervenção assenta numa parceria com a Câmara Municipal
de Leiria que suporta 50% do respetivo custo.
Adjudicação: 46.000,00 euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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AMPLIAÇÃO DA REDE DE
SANEAMENTO
Os projetos em elaboração com vista à ampliação da rede de saneamento vão ser, após a respetiva conclusão, objeto de execução faseada a médio prazo.

Amieira e Charneca da
Amieira:

Pedrulheira, Picassinos e
Tojeira:

O sistema de rede de águas residuais domésticas proposto prevê a implantação de
aproximadamente 12.000,00 metros de coletor, que servirá 252 edifícios clássicos e 623
habitantes no lugar da Amieira e 38 edifícios clássicos e 95 habitantes no lugar da Charneca
da Amieira.

A Câmara Municipal pretende construir um sistema público de drenagem e tratamento de
águas residuais urbanas, com cerca de 8.000,00 metros de coletor, cobrindo 119 edifícios
clássicos e 335 habitantes no lugar da Pedrulheira, 46 edifícios clássicos e 113 habitantes no
lugar da Tojeira e 255 edifícios clássicos e 588 habitantes no lugar de Picassinos.

Serão abrangidas as seguintes ruas:
Amieira:
Rua do Outeiro,
Rua de Peniche,
Rua do Campo de Tiro,
Rua José Pereira,
Rua Ribeiro da Amieira,
Rua e Travessa da Agroeira,
Rua e Beco dos Passagens,
Rua dos Cordeiros,
Impasse da Rua dos Cordeiros,
Rua da Capela,
Rua dos Francos,
Rua e Travessa do Moinho do Guerra,
Rua da Garcia,
Rua Coelhos da Amieira,
Rua Val Gil,
Rua Rosas da Amieira.

Serão intervencionadas as seguintes ruas:
Pedrulheira:
Rua dos Diospiros,
Rua e Travessa dos Loureiros,
Rua e Largo das Oliveiras,
Rua do Moinho do Pinto.
Picassinos:
Rua das Flores,
Rua da Primavera,
Rua Formosa,
Rua do Aqueduto,
Rua Alípio Reis Alves,
Rua Alfredo Batista,
Rua Heróis do Ultramar,
Rua e Travessa Carlos Jesus Vareda,
Rua Alegria a Picassinos,
Largo dos Picanços,
Travessa Bernardo,
Rua Maria Vitória,
Rua do Pontão,
Rua e Travessa do Vale,
Rua e Travessa António Batista,
Rua dos Sabugueiros,
Rua do Casal,
Rua do Moinho.

Charneca da Amieira:
Rua do Pontel,
Rua da Charneca,
Rua do Carvoeiro.
Estimativa orçamental: 1.500.000,00 euros

Tojeira:
Rua Principal à Pedrulheira,
Largo da Pedrulheira,
Rua da Fonte da Pedrulheira.
Estimativa orçamental: 900.000,00 euros

Rua das Andorinhas
A execução da obra está dependente de cedências de
particulares, cujo acordo não se tem revelado possível
apesar da inequívoca mais valia que resulta da sua
concretização.
O projeto de execução da requalificação da Rua e Travessa
das Andorinhas, no lugar do Lameiro, na freguesia da Marinha
Grande, prevê dotar este arruamento de todas as
infraestruturas, com a ordenação do trânsito, hierarquização
viária, segurança viária e pedonal e acessibilidades para
deficientes e pessoas com mobilidade reduzida.
O objetivo fundamental é melhorar as condições de
circulação viária e pedonal e prolongar o coletor de águas
residuais domésticas de modo a drenar as águas residuais das
habitações que não estão abrangidas pelos coletores
domésticos existentes.
Verificando-se que a drenagem das águas residuais pluviais
existente não abrange a totalidade da rua e apresenta um
funcionamento deficiente, pretende-se também a
reformulação e prolongamento para a extensão total do
sistema de drenagem de águas pluviais incluindo a
substituição da passagem hidráulica existente.

Estrada
Vieira - Praia

Requalificação do
Largo da República

A concurso até ao final do ano.

A concurso até ao final do 3.º trimestre deste ano.

A requalificação da Estrada Vieira/Praia tem como objetivo a
valorização de um percurso muito utilizado por ciclistas e
peões, mas sem condições de segurança e comodidade.
As ações a desenvolver na via com a extensão de 2,5 km,
constam essencialmente do alargamento da plataforma,
permitindo dar continuidade à ciclovia já existente na
povoação da Praia de Vieira e garantir a adequada
compatibilização de usos: circulação ciclável e pedonal/
circulação viária - neste itinerário; na requalificação das
infraestruturas existentes, nomeadamente na requalificação da
adutora, prevendo-se que a mesma seja totalmente
requalificada, dado a sua antiguidade e principal função de
abastecimento de água à Freguesia de Vieira de Leiria.

A intervenção no Largo da República, em Vieira de Leiria, visa
a requalificação do espaço através da implementação de
soluções de acalmia de tráfego, promoção da acessibilidade
universal ao espaço, designadamente para pessoas com
mobilidade condicionada, melhoria da iluminação pública com a adoção de equipamentos mais eficientes em termos
energéticos - substituição parcial das árvores existentes e
reposição dos pavimentos, com vista à sua normal e regular
utilização.

Estimativa orçamental: 900.000,00 euros

Estimativa orçamental: 800.000,00 euros

marinha em grande - informação ao munícipe
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PROJETOS EM EXECUÇÃO DO
OP 2014
No âmbito do “Orçamento Participativo 2014” foram selecionadas as duas
propostas mais votadas.
A proposta relativa ao "Fornecimento e aplicação de sistema de tratamento
primário por ultravioletas e controlador para tanque da Piscina Municipal da
Marinha Grande" foi concretizada em agosto, devido ao encerramento da
piscina para férias, condição necessária à sua execução.
A segunda proposta selecionada relativa à “Beneficiação da Escola Básica 1 do
Engenho“ prevê intervenção no espaço exterior, com o reforço do equipamento
infantil existente, e no edifício, com a criação de um espaço polivalente (sala
de atividades).
A obra relativa ao espaço exterior, consistiu na instalação de um novo
equipamento de jogo e recreio, destinado a reforçar a capacidade de resposta
do espaço ao número de alunos que frequentam o estabelecimento. Os
trabalhos que têm por objeto a criação de um espaço polivalente, sala de
atividades, estão já em execução.
A Câmara Municipal cumpriu o compromisso estabelecido: os autores das
propostas vencedoras acompanharam a fase de elaboração dos projetos e
foram chamados a acompanhar a realização dos trabalhos de execução.

marinha em grande - informação ao munícipe
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Entre 16 de abril e 30 de junho, decorreu a fase de apresentação de propostas ao Orçamento
Participativo 2015, implementado pela Câmara Municipal.
Foram recebidas 26 propostas analisadas por uma comissão técnica, à luz dos critérios
previstos no regulamento, até ao final de julho.
O Município voltou a desafiar os cidadãos que trabalham, estudam ou vivem no concelho, a
participarem ativamente e a apresentarem as suas ideias para melhoria das condições de vida
do território.
O valor global de propostas mantém-se nos 100.000 euros. Alargou-se o período para
apresentação de propostas, de modo a permitir uma ampla adesão dos interessados – desde
16 de abril a 30 de junho de 2015.
As áreas de intervenção mantêm-se as mesmas do ano transato – infraestruturas viárias,
trânsito e mobilidade, proteção ambiental e energia, reabilitação e requalificação urbana, espaço
público e espaços verdes, saneamento básico e higiene urbana e cultura, juventude e ação
social – à exceção do desporto, que constituiu uma novidade.
Serão aprovadas as propostas mais votadas que no seu conjunto perfaçam o montante

previsto em orçamento municipal. A proposta ou propostas vencedoras serão convertidas em
projetos pelos serviços municipais, com indicação do respetivo orçamento e do prazo previsto
para a sua execução e implementadas no ano seguinte ao da sua votação.
A Câmara Municipal promoveu três assembleias participativas, uma por freguesia do concelho,
que se constituíram como locais de debate onde os participantes puderam apresentar as suas
propostas e eleger os investimentos que considerem prioritários. As assembleias decorreram
nas Juntas de Freguesia da Moita, Vieira de Leiria e Edificio da Resinagem.
Fases do OP 2015
Apresentação de propostas – de 16 de abril a 30 de junho
Análise técnica das propostas – 01 a 31 de julho
Reclamação – 03 a 14 de agosto
Votação – 1 de setembro a 10 de outubro
Publicitação dos resultados – a partir de 15 de outubro

Dez propostas a votação
São dez as propostas a votação, de 1 de setembro a 10 de outubro, no âmbito do Orçamento Participativo 2015.
A lista de propostas admitidas é a seguinte:
Requalificação do pavilhão desportivo no edifício da FAE - Freguesia de Marinha Grande
Proponente: Carlos Carvalho
Instalação de novos contentores do lixo em profundidade - Freguesia de Marinha Grande
Proponente: Gonçalo José Mendes Rodrigues
Colocação de sinalização sonora em algumas artérias semaforizadas do Concelho da Marinha Grande
Proponente: Sónia Marisa Lopes Ferreira dos Santos
Requalificação do espaço e zona de recreio da Escola Básica do 1º ciclo João Beare - Freguesia de Marinha Grande
Proponente: Catarina Alexandra Portela de Sousa
Parque para cães no Parque da Cerca - Freguesia de Marinha Grande
Proponente: Tânia Felício
Requalificação de espaços na EB1 / JI da Cumeira e espaço desportivo comunitário - Freguesia de Marinha Grande
Proponente: Hélia Maria de Oliveira Cação
Reabilitação do recinto da Escola Básica da Moita - Freguesia da Moita
Proponente: Carla Alexandra da Costa Santana
Promoção de atividade física - Freguesia de Marinha Grande
Proponente: Antero José Soares Faria
Beneficiação da Rua “travessa das Baixas” - Freguesia de Moita
Proponente: Ângelo José André Fernandes
Recolocação urgente da passadeira para peões, localizada no entroncamento da Avª. José Gregório com a Estrada da Garcia - Freguesia de Marinha Grande
Proponente: Maria Suzete Pereira Domingues Fonseca

Vote até 10 de outubro
Vote eletronicamente em

www.orcamentoparticipativo.cm-mgrande.pt, de forma mediada no Balcão das Relações Públicas do edifício da Câmara Municipal
ou através de boletim de voto, depositado em urna, nas juntas de freguesia de Vieira de Leiria e Moita.
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REVISÃO DO PDM EM CURSO
Encontra-se a decorrer o processo de revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande,
tendo sido concluída a primeira fase no dia 23 de abril, com a entrega dos documentos
relativos ao Estudo Prévio ao presidente da Câmara, Álvaro Pereira, e elementos da Equipa
Municipal do Plano.
A primeira fase de Estudo Prévio inclui o enquadramento estratégico, caracterização do
território municipal; relatório síntese de diagnóstico; avaliação ambiental estratégica; estrutura
ecológica municipal; Reserva Ecológica Nacional; riscos naturais e tecnológicos; e revisão dos
mapas de ruído da Marinha Grande.
Foram apresentados dados relativos à caracterização biofísica, demográfica, social e
económica do concelho; ocupação do solo; património cultural e natural; equipamentos

coletivos; infraestruturas urbanas; transportes e mobilidade.
No âmbito da Fase 1 é possível estruturar a orientação e definição de estratégias de
planeamento, que irão sustentar a definição do modelo de desenvolvimento territorial,
prevista para a segunda fase de desenvolvimentos dos trabalhos, que pressupõe a
apresentação de uma Proposta Preliminar do Plano.
A Revisão do Plano Diretor Municipal da Marinha Grande desenvolver-se-á em cinco fases:
Fase 1 - Estudo Prévio; Fase 2 - Proposta Preliminar; Fase 3 — Proposta Final do Plano; Fase
4 - Discussão Pública e Fase 5 - Versão Final do Plano. Prevê-se a sua conclusão em agosto
de 2016.

Quadro – Ocupação do Solo, por Freguesias (Nível 2)
Área (ha)

Área (%)

Área (ha)

COS 2007, N2

Área (%)

Área (ha)

Área (%)

Freguesias
Marinha Grande

Vieira de Leiria

Moita

Área Total (ha)
CONCELHO

1.1

Tecido urbano

1156.53

8.51%

284.29

6.61%

78.11

9.29%

1518.93

1.2

Indústria, Comércio e Transportes

355.18

2.61%

48.52

1.13%

13.48

1.60%

417.18

1.3

Áreas de extração de inertes, áreas de decomposição de resíduos
e estaleiros de construção

30.24

0.22%

2.04

0.05%

0.00

0.00%

32.28

1.4

Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de
lazer e zonas históricas

42.68

0.31%

8.80

0.20%

2.76

0.33%

54.24

Subtotal Classe 1 - Territórios artificializados

1584.63

343.65

94.34

2022.62

2.1

Culuras temporárias

27.26

0.20%

355.19

8.26%

0.00

0.00%

382.45

2.2

Culturas permanentes

0.00

0.00%

4.88

0.11%

1.01

0.12%

5.89

2.3

Pastagens permanentes

40.80

0.30%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

40.80

2.4

Áreas agrícolas heterogéneas

354.13

2.61%

62.63

1.46%

65.98

7.85%

482.74

3.1

Florestas

8959.49

65.96%

1591.84

37.01%

560.15

66.62%

11111.48

3.2

Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea

2420.63

17.82%

1813.89

42.17%

119.36

14.20%

4353.88

3.3

Zonas descobertas e com pouca vegetação

196.52

1.45%

91.60

2.13%

0.00

0.00%

288.12

5.1

Águas interiores

5.2

Águas marinhas e costeiras

Subtotal Classe 2 - Áreas agrícolas e agroflorestais

422.19

Subtotal Classe 3 - Florestas e meios naturais e seminaturais

422.70

11576.64

Subtotal Classe 5 - Corpos de Água

3497.33

911.88

679.51

15753.48

0.00

0.00%

37.21

0.87%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.0005

0.00%

0.00

0.00%

0.00

TOTAL

66.99

37.21

13583.46

100.00%

37.21
0.00

0.00

4300.89

100.00%

37.21

840.84

100.00%

18725.19

FONTE: DGT – Direção-Geral do Território, COS 2007

Quadro – Dinâmica de Crescimento Urbano, 1991 - 2011
Concelho da Marinha Grande

População Residente

Freguesia da Marinha Grande

Freguesia de Vieira de Leiria

1991

1991

2011

Freguesia da Moita
1991

2011

2011

1991

2011

Nº

Nº

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

33543

38681

26628

79.38%

31413

81.21%

5606

16.71%

5845

15.11%

1309

3.90%

1423

3.68%

Edifícios

12448

14612

9252

74.33%

10835

74.15%

2772

22.27%

3204

21.93%

424

3.41%

573

3.92%

Alojamentos

15584

21979

11708

75.13%

16964

77.18%

3429

22.00%

4410

20.06%

447

2.87%

605

2.75%

FONTE: INE – Instituto Nacional de Estatística; Obs. A população residente na freguesia da Moita, em 1991, foi incluída no total de população residente no concelho, em 1991, de forma a
ajustar os dados à realidade da dinâmica urbana concelhia.

Quadro – Dinâmica de Crescimento Urbano, 1995 - 2011
Concelho da Marinha Grande

Freguesia da Marinha Grande

Entre 1995-2011
Alvarás de Loteamento
Licenças de Construção

Freguesia de Vieira de Leiria

Entre 1995-2011

Freguesia da Moita

Entre 1995-2011

Entre 1995-2011

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

110

100.00%

94

85.45%

16

14.55%

0

0.00%

3410

100.00%

2802

82.17%

557

16.33%

51

1.50%

2 010 826,25

100.00%

1 767 927,65

87.92%

220 535,1

10.97%

22 363,5

1.11%

Habitação

6536

92.25%

5668

92.10%

821

93.51%

47

88.68%

Comércio

177

2.50%

157

2.55%

19

2.16%

1

1.89%

Indústria

226

3.19%

204

3.31%

18

2.05%

4

7.55%

Serviços

144

2.03%

123

2.00%

20

2.28%

1

1.89%

2

0.03%

2

0.03%

0

0.00%

0

0.00%

Área bruta de novas construções (m2)
Tipologia de utilização das novas
construções

Outras

FONTE: Câmara Municipal da Marinha Grande
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AGENTES ECONÓMICOS
DEBATEM REVISÃO DO PDM

A Câmara Municipal promoveu uma reunião com os agentes económicos do concelho, no dia 16 de junho, no Auditório do Edifício da Resinagem, no âmbito da Revisão do Plano Diretor Municipal
da Marinha Grande (PDMMG).
Estiveram presentes o presidente da Câmara Álvaro Pereira, a vereadora Alexandra Dengucho, técnicos da autarquia e representantes de associações comerciais e setoriais e empresários, num
número que se revelou aquém dos ensejos do Município, que difundira o convite para a sessão pelos agentes económicos locais.
O objetivo da reunião foi apelar à participação de comerciantes, industriais, empresários, entre outros agentes. Foram discutidos os pontos fracos e fortes do concelho em termos económicos e
identificadas necessidades a contemplar no próximo PDMMG.
Neste momento decorre a Fase 2 – Proposta Preliminar do processo de revisão do PDM, estando a ser desenvolvidas as propostas prévias de ordenamento concelhio, condicionantes e
regulamento, bem como o ordenamento prévio dos aglomerados urbanos.

Regime extraordinário de regularização de indústrias
A Câmara Municipal alerta os proprietários dos estabelecimentos de atividades industriais, pecuárias, operações de gestão de resíduos e pedreiras que, na sequência da recente alteração legislativa
aprovada pelo Governo, relativa à regularização extraordinária daquelas unidades operativas, devem solicitar os respetivos pedidos de regularização até ao dia 2 de janeiro de 2016.
O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de novembro, que entrou em vigor no dia 2 de janeiro do corrente ano considera “essencial criar um mecanismo que permita avaliar a possibilidade de
regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas que não dispõem de título de exploração ou de exercício válido face às condições atuais da atividade, designadamente por
motivo de desconformidade com os planos de ordenamento do território vigentes ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública”.
O âmbito de aplicação do diploma abrange três tipos de situações:
a) Estabelecimentos que não dispõem, de qualquer título de exploração ou de exercício;
b) Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de exercício, desatualizado face às atividades desenvolvidas atualmente;
c) Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração e ampliação não é compatível com compatível com os instrumentos de gestão territorial ou com servidões e restrições de
utilidade pública.
Este regime é aplicável a estabelecimentos e explorações:
De atividades industriais;
De pecuárias;
De operações de gestão de resíduos;
De pedreiras.
Os pedidos de regularização, alteração ou ampliação devem ser apresentados até ao dia 2 de janeiro de 2016.
Para obtenção de mais informações e/ou marcação de um atendimento com a Divisão do Ordenamento do Território (DOT) da Câmara Municipal, os interessados devem contactar o telefone
244573300.
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MARINHA GRANDE –
CONCELHO INDUSTRIAL: UMA
MARCA DE REFERÊNCIA

A Câmara Municipal aprovou no dia 22 de janeiro, o Programa de Apoio ao Investimento Industrial (PAII) para o ano de 2015, que prevê a isenção ou redução de taxas municipais e prazos
reduzidos de apreciação das operações urbanísticas relativas a unidades industriais.
O programa visa incentivar os empreendedores a investirem no concelho e simultaneamente a criarem emprego.
Nestes termos, e apesar do que isso significa em termos de redução de cobertura de outras atividades, foi considerada prioritária a criação de uma medida que concede aos beneficiários a
redução ou isenção de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas.
A redução ou isenção de taxas devidas pela realização de operações urbanísticas dirige-se aos investimentos de natureza industrial e é graduada em função do número de postos de trabalho a
criar.
Na mesma linha, estabelece-se um prazo reduzido para apreciação e decisão de todas as operações urbanísticas que visem a concretização de investimentos de natureza industrial.
O Município assume, ainda, os encargos com a execução dos ramais domiciliários de água e águas residuais.
Foram assinados, em 2015, contratos que se traduzem no compromisso de criação de 19 postos de trabalho.

50 jovens visitam Marinha Grande
Cinquenta estudantes do ensino secundário de todo o País visitaram os concelhos da Marinha Grande e Leiria, no âmbito do projeto “Semana da Indústria - Leiria In”, que decorreu de 6 a 11
de julho.
Esta iniciativa, realizada pelo segundo ano consecutivo, foi organizada pelo Instituto Politécnico de Leiria e pela Fórum Estudante, em parceria com as câmaras municipais de Marinha Grande e
Leiria, NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria, ADAE – Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura e CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria de Moldes.
Na Marinha Grande, no dia 7 de julho, os jovens visitaram as empresas Gallo Vidro (vidros), Crisal (vidros), KLC (plásticos) e Tecnifreza (moldes) e o CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria
de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos.

Conheceram o Museu do Vidro, as oficinas de trabalho em vidro e a Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes, terminando com uma passagem no parque aquático Mariparque.
À noite, reuniram-se no Auditório da Resinagem, para escutar o depoimento do industrial Joaquim Martins, da empresa Famolde, para conhecer o seu percurso empresarial.
No dia 9 de julho, visitaram o CDRsp - Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentado do Produto e tiveram momentos culturais e desportivos.
A Semana da Indústria pretendeu fomentar a consciência cívica dos estudantes sobre a importância da indústria para a economia e desenvolvimento de Portugal e permitiu despertar vocações
para as profissões ligadas a este setor.

Oportunidades de
Concurso de Ideias
Negócios em Moçambique Municipal

Sessão de capacitação
para empreendedores

A Câmara Municipal e a NERLEI - Associação Empresarial da
Região de Leiria promoveram a conferência “Oportunidades
de Negócio em Moçambique em Contexto de Cooperação
para o Desenvolvimento”, no dia 31 de março, no Auditório
da Resinagem.
A iniciativa pretendeu debater as oportunidades de negócio
com o território moçambicano, como forma de fomentar as
exportações e o intercâmbio entre as instituições.
Além dos responsáveis das entidades organizadoras, a
conferência teve como oradores, representantes do Instituto
Marquês de Valle Flor, Camões - Instituto da Cooperação e da
Língua e a Conselheira Comercial da Embaixada de
Moçambique em Portugal.

Nos dias 10 e 11 de fevereiro, a incubadora de empresas
OPEN acolheu uma sessão de capacitação para empreendedores.
A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria e o
município da Marinha Grande promoveram esta ação de
formação destinada a apoiar os empreendedores que
pretendam construir, trabalhar e concretizar ideias de
negócio, no âmbito da promoção do empreendedorismo no
território.
Do conteúdo formativo da sessão constaram o desenvolvimento de planos de negócio, geração e maturação de ideias
e como concretizar as ideias.

O projeto SOS Urgências, apresentado pelos alunos Fábio
Costa, Filipa Caseiro e Micael Morgado, da Escola Profissional e Artística da Marinha Grande, foi distinguido com uma
menção honrosa no Concurso de Ideias Municipal, cuja final
ocorreu no dia 20 de março, no Cine-Teatro de Pombal.
Aquele projeto foi o vencedor do concelho da Marinha
Grande, concorrendo com os projetos representantes dos
municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de
Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Pedrógão Grande, Pombal e
Porto de Mós.
O concurso de Ideias Municipal teve como objetivo
sensibilizar e motivar os jovens para as práticas empreendedoras, promovendo o espírito de iniciativa e dinamismo no
Concelho.
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SERVIÇOS DE ÁGUAS ONLINE
Já está disponível o serviço online MG Águas, relativo à
faturação de águas e saneamento, acessível a partir do sítio de
internet do Município, cujo endereço é www.cm-mgrande.pt.
O MG Águas possibilita o acesso mediante registo de
utilizadores através da inserção do código da entidade e a
interação do cliente com os seus dados, nomeadamente:
- Consultar e/ou pedir a alteração de dados de identificação do
contrato, a validar posteriormente pelos serviços;
- Consultar a conta-corrente;
- Registar e consultar leituras;
- Envio de mensagens, sugestões e reclamações;
- Consulta do histórico de faturação;
- Receção de fatura eletrónica.
Com este serviço gratuito, o cliente pode consultar e gerir os
seus dados, acompanhar os consumos e a faturação,
comunicar leituras e muito mais, de forma cómoda e evitando
a sua deslocação ao Gabinete de Atendimento ao Munícipe.

Pagamento cómodo da fatura da água
A Câmara Municipal apela à utilização das modalidades de pagamento da fatura respeitante ao fornecimento dos serviços de água e saneamento,
implementadas já desde o final de 2010.
O objetivo é facilitar o pagamento do débito ao Município, evitando deslocações desnecessárias aos Serviços, com os inerentes transtornos
causados aos Munícipes.
Para maior comodidade dos cidadãos, o pagamento atempado das faturas pode ser feito através de transferência bancária; multibanco (até 5 dias
após o vencimento das faturas); nos balcões dos CTT; cheque; vales de correio e Payshop.
Sempre que a data limite de pagamento das faturas é ultrapassada, a Câmara Municipal envia avisos que alertam para a necessidade de
regularizar a situação, sob pena de se proceder à suspensão do fornecimento de água.

Água de boa qualidade no concelho
A Câmara Municipal, entidade responsável pela gestão do sistema de abastecimento de água às populações, adota medidas que revelam uma preocupação constante com a qualidade da água
para consumo humano.
As ações do Município visam o cumprimento da legislação em vigor e do Programa de Controlo da Qualidade da Água aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos
(ERSAR), havendo também uma constante preocupação com o estado de conservação e higienização das redes públicas.
Da análise dos resultados obtidos nos últimos anos, tem-se verificado uma evolução positiva, quer quanto à qualidade da água distribuída, quer quanto à realização do número de análises
obrigatórias para o seu controlo.
Mantêm-se os elevados níveis de qualidade da água segura na torneira do consumidor, correspondente ao cumprimento da frequência regulamentar de amostragem relativamente aos valores
paramétricos.

Ano

Abril
2015

Maio
2015

Tipo de
análise
PCQA

PCO

Incumprimentos
verificados

CR1
CR2
INSPEÇÃO

10
2
0
0

10
2
0
0

0
0
0
0

CR1
CR2
INSPEÇÃO

4
6
0
1

4
6
0
1

0
0
0
0

PCO
PCQA

Análises Análises
previstas realizadas

LEGENDA:
PCO - Plano de Controlo Operacional, PCQA - Plano de Controlo da Qualidade da Água, CR1 - Controlo de Rotina 1 e CR2 - Controlo de Rotina 2
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CRIATIV(A)RTE EM
SÃO PEDRO DE MOEL
O Jardim do Bambi, em São Pedro de Moel, acolheu a 6ª edição da CRIATIV(A)RTE, no dia
15 de agosto.
Esta feira dedicada às artes apresentou expositores de artesanato e produtos regionais e uma
programação cultural que incluiu teatro de rua humorístico com o Grupo Getas; música com
o Grupo Postas de Bacalhau, Sinfodixie e os criativos Crassh que interagiram com o público
no workshop de música feita a partir de objetos utilitários em substituição aos tradicionais
instrumentos.

Realizaram-se aulas de zumba kids, yoga, ateliês de vidro, construção de papagaios e light
painting. As crianças tiveram ainda disponíveis insufláveis, pinturas faciais e modelagem de
balões. O piloto de rallye Rafael Cardeira assegurou uma ação de divulgação do turismo
industrial.
Na organização deste evento, a Câmara Municipal contou com o apoio da Associação Casa
D’Árvore – ABC Natur, Atelier Bublle Glass, Bambi Café, Grupo Muzenza da Capoeira, Protur e
Rafael Cardeira Motorsport.

ANIMAÇÃO NAS PRAIAS DA VIEIRA E SÃO PEDRO DE MOEL
A Praia da Vieira e São Pedro de Moel, no concelho da Marinha Grande, acolheram atividades de animação da época balnear até ao início de setembro, organizadas pela Câmara Municipal e
por associações locais.
O programa visou promover o turismo, animar os veraneantes e residentes, para além de divertir e de promover as tradições e as raízes culturais da região.
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PRAIAS DA VIEIRA E DE SÃO
PEDRO DE MOEL SÃO
PRAIAS ACESSÍVEIS
As praias da Vieira e de São Pedro de Moel receberam o
galardão de “Praia Acessível”, atribuído pela Administração
da Região Hidrográfica do Centro (ARH Centro) e e pela
ARH do Tejo (ARHT), respetivamente.
Praia da Vieira recebeu, mais uma vez, este título, cuja
bandeira foi içada no dia 15 de junho, junto ao Monumento
ao Pescador, na Av. dos Pescadores, pelo presidente da
Câmara, Álvaro Pereira; vice-presidente Paulo Vicente;
vereador Vítor Pereira; presidente da Junta de Freguesia de
Vieira de Leiria, Joaquim Vidal; e representante do ARH
Centro, Edmeia Silva.
A praia de São Pedro de Moel foi distinguida pela primeira
vez, este ano. O galardão foi hasteado no dia 22 de junho,
na presença do presidente da Câmara; do vice-presidente;
do vereador Vitor Pereira; e da representante da ARH Tejo,
Margarida Nunes.
As recentes intervenções realizadas pela Câmara Municipal
permitiram dotar São Pedro de Moel de acessibilidades para
pessoas com mobilidade condicionada aos areais e, sempre
que possível, também à água. Foram construídas rampas de
acesso aos sanitários e à praia, colocados passadiços de
madeira sobre o areal e construídas casas de banho
públicas devidamente equipadas para deficientes.
O projeto “Praia Acessível” visa tornar acessíveis as praias
portuguesas, marítimas e fluviais, às pessoas com
mobilidade condicionada e sensibilizar todas as pessoas, em
especial as que intervenham como agentes e as que são
utentes das praias como veraneantes, para a problemática
das pessoas com mobilidade condicionada.

Pedras Negras e Praia Velha com bandeira “Qualidade de ouro”
A bandeira "Praia com Qualidade de Ouro 2015", atribuída pela Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza às praias Pedras Negras e Praia Velha, foi hasteada no dia 22 de
junho.
O galardão foi hasteado na presença do presidente da Câmara, Álvaro Pereira; do vice-presidente Paulo Vicente; e do vereador Vítor Pereira, que se congratulam com esta distinção, que
confirma a qualidade da água e daquelas praias.
Este galardão é atribuído anualmente por aquela Organização às praias portuguesas com melhor qualidade da água.

marinha em grande - informação ao munícipe

FESTAS DA CIDADE

24

REVISTA MUNICIPAL “MARINHA EM GRANDE” . SETEMBRO 2015

FESTAS DA CIDADE
VOLTARAM A SER UM
SUCESSO

João Só

Zumba at Night
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As Festas da Cidade 2015 foram participadas por cerca de 65 mil pessoas, entre os dias 5 e
7 de junho, no Parque da Cerca. A segunda edição do evento, organizado pela Câmara
Municipal, superou as expectativas.
João Só, Clã e D.A.M.A. foram os nomes mais conhecidos de um cartaz que incluiu outras
atividades culturais, desportivas e de animação infantil comemorativas do Dia Mundial da
Criança.
Este ano era esperada a presença de ainda mais público, relativamente à primeira edição do
evento, realizada em 2014, e que contou com a presença de mais de 30 mil espectadores. No
entanto, a melhoria e alargamento do cartaz do evento, fez disparar o público para cerca de
65 mil pessoas.
As Festas da Cidade 2015 tiveram início na sexta-feira, 5 de junho, com a arruada do grupo
Mimo`s Dixie Band, pelo Parque da Cerca.
O músico João Só subiu ao palco cerca das 22h00. A primeira noite terminou com “Zumba at
Night”, pelas instrutoras certificadas daquela disciplina de fitness Anabela Cantanhede e Filipa
Carvalho.
No sábado, 6 de junho, decorreram as atividades do Dia Mundial da Criança, com sete
insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões, oficinas de percussão pelo grupo Tocándar
e ateliês de sensibilização ambiental. No Campo da Portela realizou-se o Torneio Interescolas
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do 1º ciclo.
Ao final da tarde atuaram o Rancho Peixeiras da Vieira e os Peña Kalimotxo.
A banda Clã atuou às 22h00, reforçando a qualidade musical que lhes confere já 23 anos de
carreira. A noite terminou bem animada com a Banda Red.
O último dia das Festas da Cidade foi marcado pela continuação da comemoração do Dia da
Criança.
O primeiro concerto da noite foi de Carlos Vicente Trio. O evento encerrou com o concerto
mais participado de todos, em que a jovem banda “Deixa-me Aclarar-te a Mente Amigo” que
é o significado da sigla D.A.M.A – constituída por Francisco Maria Pereira, Miguel Coimbra e
Miguel Cristovinho, pisou o palco do Parque da Cerca e foi acompanhada pelos cerca de 30
mil espectadores presentes.
Durante os três dias funcionaram tasquinhas, que serviram petiscos, asseguradas por
associações do concelho.
As Festas da Cidade contaram com a parceria de cerca de 30 associações do concelho; o
patrocínio das empresas Sagres, Intermarché Marinha Grande e LPM Automóveis; e o apoio de
Delta Cafés, Valorlis, PSP – Policia de Segurança Pública, TUMG – Transportes Urbanos da
Marinha Grande, Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Cruz Vermelha Portuguesa.

Tasquinhas

Insufláveis

Animação de rua

D.A.M.A
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CÂMARA OFERECE MANUAIS
ESCOLARES

Pelo sexto ano consecutivo, a Câmara Municipal da Marinha Grande vai proceder à entrega dos manuais escolares a todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública do concelho.
Os livros serão entregues em cada Agrupamento de Escolas e a sua distribuição pelas escolas/alunos contará também com a colaboração dos professores.
Com esta medida, a Câmara Municipal pretende apoiar as famílias do concelho com crianças em idade escolar que, neste momento do ano, costumam ver oneradas as suas despesas.
Este benefício às famílias representa um investimento de cerca de 72 mil euros, por parte da Câmara, correspondente à aquisição de manuais para 1512 alunos.

Mobiliário para escolas
Foi realizado um investimento de cerca de 30 mil euros para aquisição de mobiliário para escolas do pré-escolar, 1º ciclo e um refeitório escolar, que beneficiará alunos, professores e funcionários
já a partir do ano letivo 2015/2016.
Os estabelecimentos de ensino contemplados são: JI João Beare, com mesas, cadeiras, móveis, sofás, armários e mobiliário de brincar; Escolas do 1º CEB de Amieira, Engenho, João Beare,
Picassinos, Pilado, Amieirinha, Fonte Santa, António Vitorino e Passagem, com quadros brancos de porcelana; EB de Casal de Malta, com mesas, cadeiras, armários, secretária; JI de Casal de
Malta, com brinquedos e armário; Francisco Veríssimo, com quadros brancos de porcelana, mesas, cadeiras e armário; e Cantina do Pilado, com cadeiras, armário e réguas de cabide.

Mais de 1300 crianças animaram desfile de carnaval
Mais de 1300 crianças, professores e funcionários animaram o Desfile de Carnaval tradicionalmente organizado pela Câmara Municipal, que decorreu no dia 13 de fevereiro, no Parque Municipal
de Exposições.
As crianças do ensino pré-escolar e do 1º ciclo, dos 15 estabelecimentos de ensino público e privado das freguesias de Marinha Grande e Vieira de Leiria, que se inscreveram para participar,
mostraram os seus fatos e alegria, ao som dos ritmos carnavalescos.
Ao longo do desfile, as crianças puderam interagir com personagens de animação bem seus conhecidos, como o Noddy, Minnie, Pateta, entre tantos outros, com quem dançaram e brincaram.
Foram milhares as pessoas que assistiram ao cortejo realizado ao longo dos pavilhões, que contou com o apoio dos Agrupamentos de escolas, PSP da Marinha Grande e Bombeiros Voluntários
da Marinha Grande.
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SEMANA DA EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE FOI UM SUCESSO
A Marinha Grande acolheu a XIII Semana da Educação e Juventude, entre 5 e 10 de maio, sob a temática “Dá Luz às tuas ideias – Ano Internacional da Luz”. O certame foi organizado pela Câmara
Municipal, em parceria com diversas entidades locais, tendo-se sagrado um sucesso pela participação de milhares de alunos.
A Semana da Educação visou divulgar os projetos e atividades desenvolvidas nas escolas, fomentar a comunicação e boas práticas entre as escolas, assinalar o Ano Internacional da Luz, divulgar
as respostas educativas e formativas, entre outros objetivos.
As atividades decorreram sobretudo nos equipamentos culturais municipais situados no Centro Tradicional da Marinha Grande, nomeadamente, Casa da Cultura - Teatro Stephens, Auditório e
Edifício da Resinagem, Foyer do Teatro Stephens, Serviço Educativo do Museu do Vidro e Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro, mas estiveram também descentralizadas pelas
escolas e instituições de ensino do concelho.
Foram apresentadas dezenas de iniciativas ligadas à educação, cultura e desporto que pretenderam estimular as crianças e os jovens para estas áreas.

O físico Carlos Fiolhais, coordenador nacional do ano internacional
da luz e figura pública de referência na ciência em Portugal, da
Universidade de Coimbra, foi o orador convidado para a conferência
“Luz por todo o lado”, realizada no dia 8 de maio, no Auditório da
Resinagem, e que contou com a participação de cerca de duas
centenas de pessoas.
Houve mostra de atividades artísticas pelos alunos dos
agrupamentos de escolas e das escolas privadas do concelho da
Marinha Grande (teatro, música e dança) no Teatro Stephens; mostra
de projetos desenvolvidos nas escolas pelos alunos; palestras e
workshops para pais, professores e educadores, dedicados à
temática da família, educação, saúde, bem como à divulgação da
ciência em geral.
A Semana da Educação incluiu também exposições dedicadas a
diversas temáticas, ateliês de ciência e mostra de atividades práticas
relacionadas com a oferta pedagógica das escolas públicas e
privadas.
Esteve igualmente em exibição a exposição Glass Parade, em que
cada escola decorou uma garrafa com mais de 1,5 metros e foi
realizada uma Feira do Livro, entre outras iniciativas.
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COLÓNIA DE FÉRIAS EM SÃO
PEDRO DE MOEL

A Colónia Afonso Lopes Vieira, em São Pedro de Moel, acolheu mais uma edição dos campos de férias, entre 6 de julho e 29 de agosto.
O objetivo foi promover a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens, permitir o desempenho de atividades que proporcionem o convívio e o espírito de grupo, proporcionar o contacto
com algumas atividades lúdicas e desportivas menos habituais e potenciar a capacidade de participação dos jovens.
Os campos de férias destinaram-se a crianças e jovens do concelho da Marinha Grande com idades compreendidas entre 8 e 14 anos, com exceção de um dos turnos que foi dirigido a utentes
da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.
A Colónia Balnear Afonso Lopes Vieira foi criada nos anos 40 do século XX, após doação das instalações onde funciona, à Câmara Municipal, pelo poeta Afonso Lopes Vieira, o qual ali passou
largos períodos da sua vida e criou grande parte das suas mais belas obras, inclusive as infantis.
No seu testamento datado de 1939, Afonso Lopes Vieira determinou que na sua casa de verão em São Pedro de Moel deveria ser criada, depois da sua morte, que ocorreu em 1948, uma
colónia de férias para os filhos dos trabalhadores da indústria vidreira, trabalhadores das matas nacionais e bombeiros, que acabou por abrir em 1949.
Desde essa altura tem recebido milhares de jovens do concelho da Marinha Grande, proporcionando-lhes uma ocupação saudável dos tempos livres no verão e a realização de programas de
atividades diversificados, de natureza lúdica, desportiva e cultural.

Conselho Municipal de Juventude
O Conselho Municipal de Juventude da Marinha Grande (CMJ) foi constituído no dia 10 de abril de 2015, numa reunião ocorrida na Biblioteca Municipal.
A autarquia considera que, para que as políticas municipais de juventude se revelem ainda mais eficazes, é essencial a participação dos jovens na busca das soluções mais adequadas à sua
resolução e à satisfação das suas legítimas expectativas.
Foi eleita a seguinte composição do CMJ:
Mesa
Presidente - Rubén Santos (Associação de Estudantes da Escola Secundária Engº. Acácio Calazans Duarte)
Secretária - Maria Loureiro (Coligação Democrática Unitária)
Secretário - Rafael Cardeira (Mais Concelho)
Comissão Permanente
Presidente - Telmo Reis (Partido Socialista)
Vice-Presidente - Vanessa Rocha (Movimento Pela Marinha)
Secretário - Rúben Santos (Associação de Estudantes da Escola Secundária Engº. Acácio Calazans Duarte)
Relator - Rafael Cardeira (Mais Concelho)
Relator - Maria Loureiro (Coligação Democrática Unitária)
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Dia 17

Dia 18

Dia 31

Teatro de marionetas
“Por este rio acima”, pela Companhia S.A. Marionetas
Teatro & Bonecos

Música
DIABO NA CRUZ

Música
NOISERV

A banda apresentou o seu novo disco intitulado “Diabo
na Cruz”, deixando o público que esgotou a lotação da
sala cheio de entusiasmo, terminando o espetáculo
aplaudindo de pé.
Incapazes de se repetirem, os Diabo na Cruz
continuaram a sua caminhada ímpar no panorama
musical português, reinventando mais uma vez a
musicalidade do país sob um prisma contemporâneo e
refletindo sentimentos, aspirações e contratempos de
uma geração que se descobre a si mesma no ato de
esculpir o amanhã.
Espetáculo inserido nas comemorações do 18 de janeiro
de 1934.

O músico David Santos, mais conhecido por Noiserv,
atuou no Teatro Stephens, nos dias 31 de janeiro e 1 de
fevereiro, em concertos esgotados.
Em cada atuação, Noiserv tocou, cantou, encantou e
interagiu com o público no intervalo de cada tema,
mostrando o seu sentido de humor e postura
descontraída. Noiserv exibiu a sua faceta de
multi-instrumentista, bem conhecida dos fãs, e
apresentou-nos um autêntico concerto “one-man show”.
Em palco, esteve acompanhado dos diversos
instrumentos e pela ilustradora Diana Mascarenhas, que
desenhou em tempo real cenários que iam sendo
projetados na tela do palco.

Com esta criação, a S.A. Marionetas pretendeu
homenagear duas obras-primas da cultura portuguesa a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto e o disco “Por
este rio acima” de Fausto Bordalo Dias, através do teatro
de marionetas, seguindo a linha ideológica de criação do
próprio Fausto, fazendo convergir a tradição com a
modernidade.
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Dia 1

Dia 7

Dia 15

Dia 21

Música
NOISERV

Teatro
“O Tio Basílio” - Grupo Cénico do Sport
Império Marinhense

Teatro infantil
“Pim Pam Pum” - Companhia de Atores

Música
Júlio Pereira

Este espetáculo sensorial estimulou
competências cognitivas, a imaginação, a
linguagem e a expressão afetiva.
PimPamPum foi desenvolvido com
respeito, cuidado e carinho com os
pequenitos e suas famílias.

O compositor e multi-instrumentista
revisitou o universo acústico de um
instrumento que, há já mais de 30 anos,
provocou o seu reconhecimento nacional e
internacional e lhe está colado à pele - o
cavaquinho. Neste espetáculo, provou-se
que na música e na vida, não há tradição
sem contemporaneidade.

Noiserv mostrou e comprovou durante os
dois concertos a razão pela qual é
considerado como um dos mais criativos e
estimulantes músicos em Portugal, da
última década.
Inicialmente, a Câmara Municipal tinha
agendado apenas o concerto do dia 31 de
janeiro, mas a rápida venda de bilhetes,
levou a que tivesse sido agendada uma
data extra, marcada para o dia 1 de
fevereiro, cuja venda esgotou em três dias.

A ação da peça decorre no ano 1940,
algures na Marinha Grande, num palacete
nobre de um homem abastado onde dois
primos que vivem nessa casa tramam a
morte do próprio tio.
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Dia 7

Dia 21

Dia 27

Dia 29

Música .
Mimicat

Música e poesia
Gala Remix Afonso Lopes Vieira Preguiça Magazine Associação

Teatro
“Senha 44” - Companhia Porta 27

Teatro infantil
“Bolo de Arroz” - Companhia Porta 27

O Dia Mundial do Teatro (27 de março) foi
comemorado com a apresentação da peça
“Senha 44”, pela Companhia Porta 27.
Com ironia, foi retratada a burocracia dos
serviços públicos.

A peça infantil apresentou Vasco André
que conhece Beatriz na escola e depressa
se apaixona. Disposto a tudo para
conseguir declarar o seu amor, Vasco
André, cria no seu laboratório secreto uma
poção para arranjar coragem e falar com
Beatriz.

Marisa Mena apresentou-se ao público
numa carreira a solo enquanto Mimicat.
Com o apoio do produtor Sérgio Costa,
também diretor musical da banda,
desenvolveu os temas que compõem o
seu álbum de estreia "For You", editado em
outubro de 2014. A sua música tem
influências das décadas de 50 a 70,
fundidos às batidas de hip-hop.

Luís Neto e Sereia Mariana (pseudónimo)
foram os vencedores do Concurso Literário
“O poeta da saudade”, nas categorias de
Grande Prémio e Prémio Revelação (até 23
anos de idade), respetivamente, cuja
divulgação foi feita durante a Gala Remix
Afonso Lopes Vieira, ocorrida no dia 21
de março (Dia Mundial da Poesia), na Casa
da Cultura Teatro Stephens.
Além do anúncio dos vencedores deste
concurso, a Gala Remix Afonso Lopes
Vieira apresentou uma projeção multimedia
com poesia dita por António Cova e
musicada por Carlos Martins.
A iniciativa foi promovida pela Câmara
Municipal e pela Preguiça Associação
Criativa, com o apoio do Grupo
Iberomoldes.
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Dia 18

Dia 19

Dia 25

Música
Emmy Curl

Teatro infantil
“O Feiticeiro de Oz” - Teatresco

Música
Simone de Oliveira e Nuno Feist

A cantora Catarina Miranda, mais conhecida por Emmy
Curl, apresentou os temas do seu primeiro álbum “Navia”,
assegurando um espetáculo marcante e intimista. O
concerto apresentou um palco muito especial, com velas
de caravelas feitas de material diferente e uma tripulação
de luxo.

A peça recreou o clássico conto infantil da autoria de L.
Frank Baum imortalizado no cinema.

A cantora Simone de Oliveira e o maestro e pianista
Nuno Feist subiram ao palco do Teatro Stephens, no
âmbito das comemorações do 41º aniversário da
revolução.
O espetáculo esgotou depressa e foi memorável para os
espectadores que tiveram oportunidade de assistir à
performance de Simone, considerada um dos nomes
“grandes” da história da música portuguesa dos últimos
50 anos.
Neste concerto intimista foram revisitados alguns dos
momentos mais marcantes da sua magnífica carreira,
canções intemporais e histórias de uma mulher
fascinante.
Simone de Oliveira foi acompanhada ao piano pelo
maestro Nuno Feist.
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Dia 2

Dia 9

Dia 13

Dia 29

Música
“Ary o Poeta das Canções”
Joaquim Lourenço

Música
Keep Razors Sharp

Música
Silvina Pereira e Patrick Mendes

Comédia
Aldo Lima, Jorge Mourato e Serafim

Com uma sonoridade entre o psicadelismo,
o shoegaze e o pós-rock, a atuação dos
Keep Razors Sharp justificaram porque
foram a aposta nacional da revista Blitz
para 2014.

A atuação destes dois fadistas deambulou
pelo fado de Coimbra, de Lisboa e da
Marinha Grande, fazendo uma justa
homenagem à elevação deste tipo de
música a Património Imaterial da
Humanidade.

Os humoristas Jorge Mourato, Aldo Lima e
Serafim foram os protagonistas de um
espetáculo de “stand-up comedy”, que
esgotou e fez soltar gargalhadas do público
do princípio ao fim.

No concerto ”Ary o Poeta das Canções Tributo a José Carlos Ary dos Santos”, o
cantor Joaquim Lourenço apresentou
alguns dos clássicos da música ligeira
portuguesa rearranjados com recurso a
diferentes linguagens, géneros e estéticas
musicais: a música clássica e contemporânea, o jazz, o fado, a world music e o
novo teatro musical.
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Dia 14

Dia 20

Dia 26

Dia 27

Dança e música
“Como é que eu vim aqui parar?”
33º Festival de Música em Leiria

Música
Best Youth

Teatro
“O Canalizador Encenador”
Grupo Cénico do Sport Império
Marinhense

Música
Catraia

Este espetáculo de música e dança em
forma de episódios encadeados, cheios de
ritmo, pretendeu relatar o que leva uma
criança a embarcar no mundo mágico dos
sons e do movimento. Teve momentos de
interação com o público, transportando-o
para o mundo fantástico do espetáculo.

Ed Rocha Gonçalves e Catarina Salinas são
os Best Youth e encantaram o público do
Teatro Stephens. Prova do fascínio que os
Best Youth exercem no público são os
prémios que já obtiveram.

“O Canalizador Encenador” relata a história
de Horácio Raposo, canalizador e amante
da Arte de Talma, que transporta consigo
uma velha ambição: criar a sua própria
Companhia de Teatro. Nesse sentido, reúne
amigos, conhecidos e conhecidos dos
amigos. Como se percebe assim que se
iniciam os ensaios, apesar da vontade, nem
todos têm jeito para a representação,
pensamos até que nenhum nasceu
destinado a pisar um palco.
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A marinhense Inês Bernardo dá voz a este
projeto criado no início de 2013, que
conta com a participação de mais quatro
músicos. Motivou-os a vontade de criar
canções claramente portuguesas,
enraizadas na tradição, mas cultivadas
pelas suas próprias mãos. As criações do
grupo são inspiradas no fado, guitarra
portuguesa, tambores, marchas populares,
melancolia do sul de Portugal, ritmos da
tradição folclórica e o tempêro de toda a
Lusofonia.
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Dia 4

Dia 11

Dia 18

Música
Gould Piano Trio
Cister Música 2015

Teatro
“Dossier Entre Tanto”
Rita Ribeiro e Sandra José

Música
André Barros

O concerto do grupo Gould Piano Trio inseriu-se no
âmbito do Cister Música 2015 - XXIII Festival de
Música de Alcobaça. O grupo trouxe obras-primas do
seu repertório comprovando estar na vanguarda da cena
da música de câmara.

No ano em que se comemora o 40º aniversário de
carreira de Rita Ribeiro, foi apresentado este novo
trabalho intitulado “Entre Tanto”, no qual contracena com
Sandra José, autora do texto. As atrizes abraçam este
trabalho quase como uma missão, usando a arte como
canal para chegar às pessoas e poder mudar
mentalidades.
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Este foi o segundo concerto de André Barros no Teatro
Stephens, uma vez que se estreou naquele equipamento
cultural a convite da Câmara Municipal, em outubro de
2014, na cerimónia de enceramento do Design Center.
André Barros estudava Direito e, no último ano começou,
de forma autodidata, a tocar piano. Depois de acabar o
curso, resolveu apostar num novo rumo de ensino, a
produção musical que o levou a rumar à Islândia para
trabalhar alguns meses no Sundlaugin Studio (o tal
estúdio que os Sigur Rós construÍram nas instalações de
uma antiga piscina).
Entre o universo contemporâneo, o clássico e o de
bandas sonoras, André Barros foi apontado pela revista
Blitz como uma das principais esperanças nacionais para
surpreender em 2014. Nesse ano compôs e interpretou
música para cerca de dez filmes e uma coreografia de
dança, colaborando com realizadores de países como
Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha, Islândia e
Espanha.
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AS MÃOS VIDREIRAS DE
ANTÓNIO ESTEVES
O Museu do Vidro tem patente a exposição “António
Esteves, a arte de trabalhar o vidro”, até ao dia 29 de maio
de 2016. A mostra foi inaugurada no dia 11 de julho,
perante a presença de dezenas de representantes de
entidades locais e familiares e amigos do mestre vidreiro.
Após a inauguração da exposição, António Esteves cantou o
conhecido poema “Mãos Vidreiras”, da autoria de Francisco
Correia Moita, acompanhado à viola por José Pires,
emocionando os presentes.
De seguida, José Pires tocou e cantou o fado “Apito da
fábrica”, que recorda a atividade da FEIS e a vida de tantos
vidreiros que nela começaram a trabalhar enquanto ainda
crianças.
Com uma carreira de 50 anos na arte de trabalhar o vidro e
o cristal, António Esteves é hoje um dos mais notáveis
mestres vidreiros portugueses. A exposição “António
Esteves, a arte de trabalhar o vidro” apresenta 30 obras que
espelham o percurso deste mestre vidreiro ao longo de mais
de duas décadas de saber e de talento na arte de fazer vidro.
A mostra “António Esteves, a arte de trabalhar o vidro” ficará
patente até 29 de maio de 2016, podendo ser visitada de
terça-feira a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00.

Lapidação de Octávio Botas em
exposição
“Octávio Botas - A Arte da Lapidação do Vidro” foi a exposição que esteve patente no
Museu do Vidro, de 21 de junho de 2014 a 14 de junho de 2015.
A mostra apresentou um conjunto de obras recentes que incorporam décadas de saber
e de talento inato para esta arte do vidro.
Com uma carreira com cerca de 60 anos na arte da lapidação artística do vidro e do
cristal, Octávio Botas é hoje um dos mais proeminentes mestres lapidários portugueses.

Serviço Educativo
Crianças do 1º ciclo em ateliê sobre vidro
Entre 18 e 29 de maio, decorreu o ateliê “Olhar, olhar... para a arte (re)inventar” dirigido
aos alunos do 1º ciclo do concelho, no Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do
Vidro (NAC).
Esta iniciativa inseriu-se nas comemorações do Dia Internacional dos Museus. Numa
primeira fase, as crianças realizaram uma visita exploratória à exposição permanente do
NAC, para observação e interpretação das obras expostas.
Posteriormente, foi promovido um ateliê de expressão plástica no qual as crianças foram
convidadas a “desconstruir” e “reconstruir”, de acordo com a sua imaginação, uma das
obras observadas na exposição permanente do NAC.

Jornadas Aprender o Vidro para o
pré-escolar
O Museu do Vidro promoveu em abril, as “XIII Jornadas Aprender o Vidro”, que
decorreram nas instalações do museu e no Serviço Educativo, sitas no Jardim
Stephens.
Este ano, o projeto dirigiu-se a crianças dos 3 e os 6 anos. A atividade começou
com a realização de uma breve visita à exposição permanente do Núcleo de Artes
Decorativas do Museu do Vidro. Seguiu-se a leitura animada de uma história
infantil alusiva à temática do fabrico do vidro, da autoria da escritora Ana Cristina
Luz e um ateliê de expressão plástica.
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NÚCLEO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA
“Segunda Vida” em exposição no NAC

Desde o dia 21 de março e até ao dia 27 de setembro, o Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro – Edifício
da Resinagem (NAC), na Marinha Grande, apresenta a exposição “Segunda Vida – Design de vidro reciclado da Finlândia”.
A exposição tem patentes obras de Jukka Isotalo, designer industrial, e Jan Tortensson, designer e vidreiro. O vidro de
garrafas reciclado é o elemento comum escolhido pelos dois designers finlandeses, embora as suas técnicas de produção
sejam diferentes. Enquanto Torstensson utiliza uma técnica tradicional de trabalhar o vidro, aquecendo e derretendo a
matéria, Isolato utiliza a técnica a frio envolvendo cortadores, moinhos, máquinas de biselar e pedras abrasivas.
Esta exposição esteve em exibição no Museu de Arte de Dusseldorf na Alemanha em 2012, fez parte da Semana do
Design de Viena, em 2013, onde esteve no Museu Otto Wagner, e ainda no Museu do Vidro de Frauenau Bavaria, na
Alemanha, em 2014.
A exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Arte contemporânea de
criadores europeus
A exposição “European Glass Experience” esteve patente entre 13 de
dezembro de 2014 e 22 de fevereiro de 2015, no NAC.
O European Glass Experience (EGE) é um projeto europeu dedicado à arte
contemporânea em vidro e seus criadores. O seu principal objetivo é a
promoção da arte, do design e do fabrico do vidro como património
cultural imaterial que deve ser salvaguardado, promovido e divulgado.
Coordenado pela cidade de Veneza, em colaboração com o Consorzio
Promovetro Murano, o EGE é cofinanciado pela União Europeia e foi
lançado em 2013. Tratou-se de uma competição destinada a jovens
artistas europeus com menos de 40 anos de idade.
A exposição foi promovida pela Câmara Municipal da Marinha Grande e
contou com a parceria das seguintes entidades: City of Venice, Itália;
Consorzio Promovetro Murano, Itália; Museo del Vetro, Murano, Itália;
Finnish Glass Museum, Riihimaki, Finlândia; Fundación Centro Nacional del
Vidrio, La Granja, Segóvia, Espanha.

European Glass Experience de visita à Marinha Grande
Uma comitiva composta por mais de uma dezena de pessoas representantes das entidades envolvidas no projeto “European Glass Experience”, visitaram a Marinha Grande de 12 a 14 de
janeiro, no âmbito da exposição homónima, que está patente no NAC.
A deslocação à capital do vidro portuguesa teve como objetivos divulgar o projeto EGE, a indústria vidreira da Marinha Grande, o património e a produção artística europeia e promover o
encontro entre as entidades envolvidas no referido projeto europeu.
O programa da visita integrou a receção da comitiva no Salão Nobre da CMMG, encontro com jornalistas, visita guiada pela diretora científica do projeto, Cornelia Lauf, à exposição “European
Glass Experience” patente no NAC, Museu do Vidro, Estúdio Poeiras Glass, CENCAL e fábricas de vidros.
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COMEMORAÇÕES DO
25 DE ABRIL DE 1974

A Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia de Marinha Grande, Moita e Vieira de Leiria e associações do concelho promoveram as comemorações do 41º aniversário do 25 de Abril de 1974,
durante o mês de abril.
O objetivo foi mobilizar a população nas diversas iniciativas culturais e desportivas desenvolvidas nas três freguesias do concelho.
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GUIA DA HISTÓRIA E
NATUREZA DA PRAIA DA
VIEIRA

Na tarde do dia 21 de junho, teve lugar na Biblioteca de Instrução e Recreio, a
apresentação do Guia da História e Natureza da Praia da Vieira, pela equipa do
Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro.
O guia percorre a história e etnografia da Praia da Vieira e dá a conhecer as artes e ofícios
característicos deste povoado, a luta e conquista ao mar dos terrenos do Pinhal do Rei e
a forma como estas gentes se instalaram no território. O Guia foi elaborado com as
colaborações do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, do ISCTE e do ICNF.
As ações estão inseridas no âmbito da candidatura de Valorização Ambiental do Estuário
do Lis, co-financiada pelo programa Operacional e Regional do Centro - Mais Centro – pelo
Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN – e pela União Europeia.

Biblioteca Municipal promove leitura
A Biblioteca Municipal dinamiza atividades que visam a promoção do livro e da leitura, sobretudo junto das crianças e jovens.
As sessões da hora do conto “Contamos… contigo”, despertam o interesse das crianças pela leitura, mostrando a sua importância como complemento ao desenvolvimento intelectual.
Em cada ano letivo, é retomado o projeto “Livros em Movimento”, que permite a circulação de caixas com livros pelas escolas do 1º ciclo do concelho previamente inscritas. Facilita-se assim
o acesso ao livro e à leitura por parte das crianças das escolas que não possuem biblioteca escolar.
É realizada a Bibliotour, que consiste em visitas guiadas à Biblioteca Municipal com explicação dos diferentes espaços.
Paralelamente decorre o projeto “Pegue e Leve”, que disponibiliza sacos temáticos com livros para leitura personalizada, para crianças e adultos, com temas definidos mensalmente com
enquadramento na realidade envolvente.
A Biblioteca promove ainda o projeto “Pack Família” com um conjunto pré-selecionado de livros e publicações periódicas para toda a família.

Festiv’ Álvaro na Praia e em Vieira de Leiria
O Teatresco - Grupo de Teatro organizou mais duas edições do Festiv’ Álvaro – Festival de Teatro, em abril e agosto, no Cine-Teatro Actor Álvaro, em Vieira de Leiria, e no Auditório António
Campos, na Praia da Vieira, respetivamente, que contaram com o apoio do Município.
Ambos os festivais contaram com a participação de grupos de teatro de vários pontos do país, pretendendo divulgar esta arte do espetáculo junto da população e dos veraneantes através da
apresentação de peças dirigidas a vários públicos.

“Histórias ao Luar”
“Histórias ao Luar” foi a iniciativa promovida pela Câmara Municipal e pela Associação Casa d’ Árvore, para crianças e suas famílias, às sextas-feiras, pelas 21h30, nos meses de Verão.
O evento, que se realizou pelo segundo ano consecutivo, pretendeu criar oportunidades às crianças, jovens e suas famílias de ouvir uma história ao ar livre. Decorreu, intercaladamente, no
Anfiteatro do Parque da Cerca (junto ao estacionamento), na Marinha Grande, e na Praça Afonso Lopes Vieira, em São Pedro de Moel.
Pretendeu-se ainda criar um ambiente social favorável à promoção do livro e da leitura para as crianças/jovens (um dos objetivos do Plano Nacional de Leitura) e o convívio familiar.

Exposição e ateliês infantis em São Pedro de Moel
No Posto de Turismo de São Pedro de Moel, situado junto ao Bambi foi exibida a exposição “Sea Jungle” e acolhida a realização de oficinas infantis para crianças, de 1 de julho a 30 de
agosto. As iniciativas foram promovidas pelo estúdio de vidro “Bubble Glass Solutions”, com o apoio da Câmara Municipal.
A exposição “Sea Jungle”, que apresentou trabalhos em vidro.
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PASSEIOS PEDESTRES
DO 1º CICLO

A Câmara Municipal realizou passeios pedestres para os cerca de 1600 alunos de todas as escolas do 1º
ciclo do ensino básico do concelho, de 27 de abril a 6 de maio. O percurso teve a extensão aproximada de
3000 metros e foi realizado entre o Ponto Novo e a Praia Velha, passando pela zona das Árvores.
A ação visou fomentar hábitos de vida saudáveis na camada infantil da população e ao mesmo tempo dar
a conhecer os recantos e beleza da mata e praias.
Para a realização desta atividade, a Câmara Municipal contou com a colaboração das seguintes entidades:
Bombeiros Voluntários, Escolas do 1.º CEB e Agrupamentos de Escolas.
A Câmara Municipal cedeu transporte aos alunos das escolas.

Corta-Mato Escolar
Na manhã do dia 21 de março, o Parque da Cerca voltou a ser palco de muita animação e juventude proporcionados pela
realização do Corta-Mato Escolar 2015.
Tratou-se da 32º edição daquela que é a prova desportiva com maior tradição no concelho sob organização da Câmara
Municipal, tendo participado perto de 500 crianças dos 1º e 2º ciclo.
O Corta-Mato Escolar contou com o apoio dos Agrupamentos de Escolas, do Clube de Atletismo da Marinha Grande, do
Centro de Saúde e dos Bombeiros Voluntários.

As classificações do Corta-Mato 2015 foram as seguintes:
Minis Masculinos
1.º - Tiago Trindade – EB Guilherme Stephens
2.º - Afonso Alves – EB1 Engenho
3.º - Francisco Afonso – EB1 Engenho
1.º Lugar Coletivo – EB1 Engenho

Infantis A Masculinos
1.º - João Ferreira – Nery Capucho
2.º - Tomás Domingues – EB Guilherme Stephens
3.º - Dinis Gomes – Clic
1.º Lugar Coletivo - Clic

Infantis B Masculinos
1.º - José Pereira – Clic
2.º - Manuel Fernandes – Clic
3.º - Francisco Vieira – Clic
1.º Lugar Coletivo - Clic

Minis Femininos
1.º - Rafaela Barreto – Clic
2.º - Linda Simão – Pátio da Inês
3.º - Matilde Lourenço – EB1 Engenho
1.º Lugar Coletivo - Clic

Infantis A Femininos
1.º - Beatriz Jorge – Clic
2.º - Rita Lavos – EB Guilherme Stephens
3.º - Inês Matias – Clic
1.º Lugar Coletivo - Clic

Infantis B Femininos
1.º - Matilde Marques – Nery Capucho
2.º - Marta Madalena – Clic
3.º - Carlota Rodrigues – Clic
1.º Lugar Coletivo - Clic
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PERCURSO PEDESTRE NA
PRAIA DA VIEIRA
No dia 21 de junho, a Câmara Municipal realizou, na Praia da Vieira, duas ações de
divulgação no âmbito da valorização ambiental do rio Lis, com a parceria da Junta de
Freguesia de Vieira de Leiria, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e do
Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro.
Durante a manhã foi inaugurado o percurso da Praia da Vieira – PR1 MGR – percurso
circular de pequena rota, com 11 Km de extensão, o primeiro percurso no concelho
homologado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e que consta de
roteiros nacionais e internacionais.
Estendendo-se das dunas às matas do Pinhal do Rei e ao estuário do rio Lis este é um
percurso que apela ao uso dos sentidos, com forte presença de cores e aromas.
Foi desenvolvido um trabalho científico que permitiu caracterizar os recursos faunísticos e
florísticos, a história da Praia da Vieira e a história florestal, com a produção de conteúdos
disponibilizados em suportes instalados ao longo do percurso.
As ações estão inseridas no âmbito da candidatura de Valorização Ambiental do Estuário
do Lis, co-financiada pelo programa Operacional e Regional do Centro - Mais Centro – pelo
Quadro de Referência Estratégico Nacional - QREN – e pela União Europeia.

Passeios pedestres
A Câmara Municipal está a realizar passeios pedestres no concelho, com concentração no Jardim
Stephens, com o objetivo de difundir a prática de atividade física pela população.
A cada participante é distribuído um cartão de fidelização para que, após a participação em
quatro passeios, lhe seja oferecido um brinde surpresa.
Os caminhantes deverão levar água e lanche. A Câmara Municipal aconselha ainda a utilização de
vestuário e calçado confortáveis. Deve evitar-se a saída do trilho, respeitando as indicações do
guia; não praticar atos que coloquem em risco a segurança de todos; não abandonar lixo; e
promover o convívio e boa disposição durante o passeio.
Os próximo passeios são os seguintes:
20 de setembro . 08h00
4 de outubro . 09h00

Torneio Interescolas
No dia 6 de junho, no Campo da Portela, realizou-se o Torneio de Futebol Interescolas 2015, dirigido aos alunos do 1º ciclo do ensino básico do concelho.
O Torneio de Futebol, organizado pela autarquia, inseriu-se nas comemorações do Dia Mundial da Criança que, este ano, decorreram no âmbito das Festas da Cidade.
Participaram crianças do 1º ciclo das seguintes escolas: Amieirinha, Casal Malta, Clic, Comeira, Embra, Engenho, Guilherme Stephens, Ordem, Pátio da Inês e Picassinos.
A classificação do Torneio Interescolas foi a seguinte:
1 . Escola Guilherme Stephens
2 . Escola Francisco Veríssimo (Ordem)
3 . Escola da Comeira
4 . Escola João Beare (Embra)

Escola Guilherme Stephens

Torneio da Função Pública
O Torneio da Função Pública 2015 em futsal decorreu de 28 de maio a 25 de junho, no
Pavilhão Gimnodesportivo da Marinha Grande (junto à Escola Nery Capucho).
Contou com a participação das equipas: Bombeiros Voluntários da Marinha Grande (BVMG),
Câmara Municipal da Marinha Grande (CMMG), Eletricidade de Portugal (EDP), Guarda Nacional
Republicana (GNR) e Tribunal da Marinha Grande.
O Torneio contou com o apoio do Núcleo de Árbitros da Marinha Grande.

A classificação do Torneio da Função Pública foi o seguinte:
1 . BVMG
2 . EDP
3 . CMMG
4 . GNR
5 . Tribunal
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MARINHA GRANDE EM FESTA
Foi em ambiente de festa que, na Marinha Grande, se assinalou o 27º aniversário da elevação a cidade
de Marinha Grande, Fundão, Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo António, no dia 11 de março.
A cidade vidreira foi a anfitreã das comemorações que reuniram representantes de entidades dos quatro
municípios, nomeadamente presidente da Câmara, presidente da Assembleia e vereadores da Marinha
Grande; presidente da Assembleia Municipal do Fundão; vice-presidente da Câmara de Vila Real de Santo
António; vereadoras das câmaras de Fundão e Montemor-o-Novo; presidentes das Juntas de Freguesia
dos quatro concelhos; e os cerca de 200 alunos e professores participantes no projeto “À Descoberta
das 4 Cidades”.
As comemorações incluíram atividades infantis de animação para as crianças participantes no projeto “À
Descoberta das 4 Cidades”. Foi apresentado o Guia Turístico do Concelho (versão em língua inglesa) e o
livro “Bicharada & Ervas das 4 cidades”, no Foyer da Casa da Cultura. Este ano, o Jardim Stephens foi o
cenário escolhido para hastear as bandeiras dos quatro municípios, a entoação do Hino Nacional e do
hino “O Caracol da amizade” do projeto “À Descoberta das 4 Cidades”.
Seguiu-se a cerimónia oficial, realizada na Casa da Cultura Teatro Stephens onde, pela primeira vez na
história das comemorações do aniversário da elevação a cidade, estiveram presentes os participantes do
projeto “À Descoberta das 4 Cidades” pela facilidade de acolhimento de todos os presentes.
A festa do 27º aniversário das quatro cidades terminou com um concerto dos músicos Nuno Brito e João
Miguel, que contaram com a forte interação das crianças.
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Crianças e professores recebidos na
Marinha Grande
Cerca de 200 crianças e professores participantes no projeto intermunicipal “À Descoberta
das 4 Cidades”, foram recebidas no Salão Nobre dos Paços do concelho da Marinha Grande,
no dia 10 de março, no âmbito das comemorações do 27º aniversário da elevação a cidade
de Marinha Grande, Fundão Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo António.
As comitivas foram recebidas pelo vice-presidente da Câmara, Paulo Vicente, e pelos
vereadores Alexandra Dengucho e Vítor Pereira.
Após a receção no Salão Nobre, os alunos do projeto “À Descoberta das 4 Cidades”
visitaram as oficinas de artesanato trabalhado ao vivo do Museu do Vidro e o estúdio de
vidro Poeiras Glass.
Seguiu-se a receção de todos os participantes na Escola EB1 do Engenho, com lanche e
atividades lúdicas. À noite, contaram com um espetáculo de animação realizado na Escola
Secundária Calazans Duarte, com atividades preparadas pelos Agrupamentos Nascente e
Poente.
No dia 11 de março, participaram nas iniciativas organizadas pela Câmara Municipal, a
decorrer no Parque da Cerca e no Teatro Stephens, no âmbito da comemoração da elevação
a cidade.
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Tradições orais “De Boca a Orelha”
Este ano, em representação do concelho da Marinha Grande participam no projeto “À
Descoberta das 4 Cidades” as escolas EB do Engenho (14 alunos) e EB da Várzea (20
alunos). Juntam-se as escolas de Alcaria e Castelejo (Fundão); Montemor-o-Novo Nº1; Monte
Gordo e Manuel Cabanas (Vila Real de Santo António).
O projeto teve início em 1994, no âmbito da geminação dos quatro municípios. Tem como
objetivos: fomentar o conhecimento sobre as cidades geminadas; promover intercâmbio
escrito entre as escolas envolvidas; potenciar novos amigos; participar de forma ativa e
criativa nas comemorações do aniversário das 4 cidades (11 de Março); e contribuir para que
as aprendizagens se façam de uma forma inclusiva, criativa e participativa.
“De Boca a Orelha. Contos, lendas, provérbios, adivinhas, lengalengas... À descoberta do
património oral das 4 cidades” é a proposta de ação educativa do Projeto “À Descoberta das
4 Cidades” para os 3 anos letivos, entre 2014 e 2017.
Era uma
vez...
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VEREADOR DE
FONTENAY-SOUS-BOIS
VISITOU MARINHA GRANDE

O vereador da cooperação, relações internacionais, ação social, saúde e cultura da Câmara Municipal de Fontenay-Sous-Bois, esteve na Marinha Grande nos dias 20 e 21 de fevereiro, para
fortalecimento das relações institucionais que unem os dois municípios, geminados desde 1984.
A visita ocorreu a pedido do autarca francês, Michel Tabanou, que foi recebido pelo presidente da Câmara, Álvaro Pereira; pelo vice-presidente, Paulo Vicente; e pela vereadora Alexandra Dengucho.
Os objetivos da visita foram a renovação das relações institucionais, a avaliação da possibilidade de concretização de projetos futuros conjuntos financiados pela União Europeia, a visita aos
espaços culturais, turísticos e aos centros tecnológicos CDRsp, OPEN, CENTIMFE e CEFAMOL, de modo a estabelecer futuras parcerias.

Clube da Garcia em Torneio
Internacional de Futebol
Um grupo de 12 atletas com 12 e 13 anos, acompanhado por três técnicos, do Clube
Desportivo da Garcia, participaram num torneio de futebol internacional organizado pela
Câmara Municipal de Fontenay-sou-Bois, em França, entre os dias 19 e 22 de junho, em
representação do Município da Marinha Grande.
O intercâmbio realizou-se no âmbito da geminação da Marinha Grande com aquele
município francês e envolveu atletas de outros países, que aproveitaram o evento para
praticar desporto e fazer amizades transnacionais.
O Clube Desportivo da Garcia foi representar a Marinha Grande naquele torneio depois de
terem sido sorteados entre outros clubes do concelho.
Antes da sua partida para Fontenay-sous-Bois, os jovens futebolistas e técnicos do Clube
Desportivo da Garcia foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo
presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Álvaro Pereira, e pela vereadora
Alexandra Dengucho, no dia 17 de junho.
Os autarcas desejaram os maiores sucessos aos atletas e agradeceram o facto de, com o
seu empenho, constituírem-se como embaixadores da Marinha Grande naquela iniciativa.
Agradeceram aos jovens, técnicos e suas famílias, por permitirem a concretização deste
intercâmbio realizado a convite da Câmara de Fontenay.
Por fim, entregaram uma lembrança aos participantes e recordações da Marinha Grande que
ofereceram aos organizadores do Torneio aquando da sua permanência em França.

Alunos e professores do projeto
Comenius na Marinha Grande
Cerca de 50 alunos e professores de sete nacionalidades que participam no projeto Comenius
Ecopals foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 9 de junho, no âmbito do
intercâmbio realizado com a Escola EB1 António Vitorino.
A receção foi assegurada pelo presidente da Câmara, Álvaro Pereira, e pelos vereadores Paulo
Vicente, Vítor Pereira e Alexandra Dengucho, que demonstraram o seu agrado pelas experiências
enriquecedoras para as crianças e docentes nele participantes.
Após este encontro das crianças e docentes com os autarcas, seguiu-se uma visita ao Museu do
Vidro, oficina de artesanato do museu, Estúdio Poeiras Glass e empresa Plimat.
Entre os dias 7 e 14 de junho, os alunos daquela escola de Vieira de Leiria receberam um grupo
de 10 alunos espanhóis oriundos da província de Cuenca (Mira) e 19 professores oriundos da
Itália, Bélgica, Polónia, Bulgária, Espanha e Inglaterra, do Projeto Comenius ECOPALS financiado
pela ação Lifelong Learning Programme da União Europeia.
Este projeto foi desenvolvido numa parceria entre escolas dos sete países e envolveu perto de
2500 alunos em ações de defesa do meio ambiente.

Professores do Programa Comenius
recebidos na Câmara
O grupo de 22 professores oriundos de Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Polónia, Roménia e
Turquia que se encontravam a participar no Programa Comenius foram recebidos no Salão Nobre
da Câmara Municipal, no dia 27 de janeiro.
Os docentes, que vieram acompanhados pela diretora do Agrupamento de Escolas Marinha
Grande Nascente, Lígia Almeida, e por professores da EB 2/3 Alberto Nery Capucho, foram
recebidos pelo vice-presidente da Câmara, Paulo vicente, e pelo vereador Vítor Pereira.
Os autarcas deram as boas-vindas aos professores, desejando que o intercâmbio seja profícuo
para a sua aprendizagem e para a sua aplicabilidade no trabalho a desenvolver com os alunos.
Os representantes de cada país receberam uma lembrança alusiva à Marinha Grande e após a
receção do Salão Nobre visitaram o Museu do Vidro.
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MUNICÍPIO ONLINE

No dia 17 de dezembro de 2014, foi inaugurado o novo sítio de internet do Município, com o objetivo de o tornar mais atrativo e interativo com os cibernautas.
A plataforma visa a simplificação visual e de acesso à informação, através da reunião dos vários assuntos de interesse, em cinco grandes áreas: AGIR, VIVER, EMPREENDER, CONHECER,
COMUNICAR. Este sítio tem ligação aos micro-sites do Orçamento Participativo e Turismo Industrial.

No sentido de continuar a modernizar os seus serviços, a
Câmara Municipal entende prioritário fomentar todas as ações
que visem a sua aproximação aos munícipes e aos cidadãos
de qualquer parte do mundo, ainda que de forma virtual. Para
esse efeito, está em preparação a criação de dois micro-sites,
relativos ao Teatro Stephens e ao Turismo que serão
disponibilizados em breve.

Visite-nos em
www.cm-mgrande.pt
marinha em grande - informação ao munícipe
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TURISMO NA INDÚSTRIA
O Turismo Industrial da Marinha Grande terá recebido cerca de 12.500
visitantes, desde o seu lançamento, em 11 de março de 2013, até
junho de 2015. Este número, que não contabilizada os cerca de 17 mil
visitantes do Museu do Vidro, satisfaz o Município que implementou
este projeto de divulgação das indústrias de vidros, moldes e plásticos
e do turismo.
As visitas decorrem nos dias úteis, devendo ser marcadas com uma
antecedência mínima de uma semana, junto das empresas ou através da
Câmara Municipal.
Os locais de visita integrados no Turismo Industrial da Marinha Grande
são os seguintes:
VIDRO
Carlos de Ceia Simões, Lda;
Crisal, S.A;
Gallo Vidro, S.A;
Estúdio de Vidro Poeiras Glass;
Morais Matias, S.A;
Normax, Lda.
MOLDES
Moldoeste, S.A;
Planimolde, S.A.
PLÁSTICOS
Bourbon, S.A;
Plimat, S.A;
Vipex, S.A.
INSTITUIÇÕES VISITÁVEIS
Cencal - Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica;
Centimfe - Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Ferramentas
Especiais e Plásticos:
Museu do Vidro.
UNIDADES HOTELEIRAS
Hotel Mar & Sol;
Hotel Villa Batalha.
A Câmara Municipal convida-o a conhecer o Turismo Industrial da
Marinha Grande. Saiba mais em www.turismoindustrial.cm-mgrande.pt.

Guia Turístico em inglês
A versão em inglês do Guia Turístico do Concelho foi apresentada no dia 11 de março, no
Floyer da Casa da Cultura, no âmbito do aniversário da elevação da Marinha Grande a cidade.
Fica assim disponível um documento de consulta para os visitantes estrangeiros, que reúne
informação relativa ao património natural e histórico e outros locais de interesse turístico.

Operadores turísticos estrangeiros na
Marinha Grande
Um grupo de cerca de 20 operadores turísticos estrangeiros de diferentes continentes
visitaram a Marinha Grande no dia 23 de fevereiro, no âmbito de um workshop de turismo
religioso promovido pela Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal.
Os agentes foram recebidos pela Vereadora Alexandra Dengucho, tendo visitado o Museu do
Vidro, Núcleo de Arte Contemporânea, Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de
Moldes e Estúdio Poeiras Glass.
O grupo de visitantes incluía operadores turísticos da Argentina, África do Sul, Bélgica, Brasil,
Bolívia, Canadá, Colômbia, Hungria, Indonésia, Inglaterra, Sri Lanka e Vietnam.

Marinha Grande representada na BTL
O Município da Marinha Grande esteve representado na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, de
25 de fevereiro a 1 de março, nos pavilhões da FIL, no Parque das Nações.
A representação do concelho teve lugar no espaço da Comunidade Intermunicipal da Região de
Leiria (CIMRL), no expositor do Turismo do Centro de Portugal.
O dia 26 de fevereiro foi dedicado a um programa de animação e degustação da CIMRL. A
Marinha Grande esteve em destaque com a apresentação do Guia Turístico do Concelho, nas
suas segunda versão em português e primeira edição em inglês.
Simultaneamente, foram dadas a degustar iguarias do concelho, para prova de bolo de pinhão,
gentilmente oferecido pela Pastelaria Arco-Iris, de São Pedro de Moel, e licor de leite, cedido
pela Escola Profissional e Artística da Marinha Grande que assegurou ainda o serviço pelos
seus alunos do curso de restauração.
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SUBSÍDIOS AOS BOMBEIROS
DE MARINHA GRANDE E
VIEIRA DE LEIRIA

A Câmara Municipal aprovou, na sua reunião de 19 de março, o conteúdo dos protocolos de colaboração a celebrar com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Marinha
Grande e Vieira de Leiria, para atribuição de apoios num valor total de 190 mil euros.
Aos Bombeiros da Marinha Grande foram atribuídos 140 mil euros, enquanto que para os Bombeiros de Vieira de Leiria foi deliberado um subsídio de 50 mil euros.
O apoio financeiro concedido destina-se estritamente às despesas de funcionamento relacionadas com as atividades que visam o cumprimento da missão de agente de proteção civil dos corpos
de bombeiros.

A deliberação foi tomada considerando que as missões desenvolvidas pelos corpos de bombeiros das associações humanitárias de bombeiros voluntários se revestem de inequívoco interesse
público e que são agentes fundamentais no âmbito da proteção civil.
Considera-se ainda que os objetivos legalmente atribuídos à proteção civil municipal carecem de uma intervenção permanente e ativa dos corpos de bombeiros e que os corpos de bombeiros
são essenciais e imprescindíveis à salvaguarda de pessoas e bens.
Os protocolos celebrados vigoram até ao dia 31 de dezembro de 2015.

Bombeiros recebem equipamentos de proteção
O Presidente da Câmara, Álvaro Pereira, fez a entrega simbólica de equipamentos de proteção individual (EPIS) às corporações dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e de Vieira de
Leiria, no dia 3 de julho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Os EPIS entregues resultam de uma candidatura realizada pelo Município da Marinha Grande no âmbito da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL).
Aos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande foram entregues 39 pares de botas, 39 pares de luvas, 38 cógulas, 24 capacetes, faltando entregar 39 dolmen’s (casacos) e 39 calças.
Os Bombeiros de Vieira de Leiria receberam 40 capacetes, 26 pares de luvas, 24 pares de botas, restando entregar 2 pares de botas, 26 dolmen’s e 26 calças.
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EDIFÍCIO DA
RESINAGEM
REFERENCIADO
MUNDIALMENTE

O Edifício da Resinagem, situado no Centro Tradicional, está referenciado em sítios de internet
e revistas internacionais de arquitetura e design de circulação mundial.
As publicações Metalocus, Archello, Arch Daily e Photo Zhulong são exemplos dos locais onde
é feita referência do Edifício da Resinagem, com apresentação de fotografias e explicações do
projeto de arquitetura, da autoria do gabinete Roberto Cremascoli, Edison Okumura, Marta
Rodrigues arquitectos, Lda.
A intervenção principal consistiu na construção de um novo edifício, que acolhe o NAC – Núcleo
de Arte Contemporânea e a Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes, “que
envolve o antigo e se torna num símbolo da cidade”. Esta nova edificação materializa-se “sob
a forma de uma caixa de vidro, símbolo material da Marinha Grande, capital nacional do vidro”,
salientam os arquitetos.
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De acordo com aquele gabinete “a relevância da estrutura a ser requalificada - o Mercado, de
enorme importância histórica e quase uma passagem diária obrigatória -, a existência de várias
áreas verdes e o programa funcional previsto para o lugar (escritórios, comércios, um museu e
um auditório) definiram o conceito básico do projeto: uma aproximação à composição original
do edifício”.
A intervenção principal consistiu na construção de um novo edifício, que acolhe o NAC – Núcleo
de Arte Contemporânea e a Coleção Visitável do Futuro Museu da Indústria de Moldes, “que
envolve o antigo e se torna num símbolo da cidade”. Esta nova edificação materializa-se “sob
a forma de uma caixa de vidro, símbolo material da Marinha Grande, capital nacional do vidro”,
acrescentam os arquitetos.

