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ACONTECE

Intervenções que
fazem a diferença
Já se encontram concluídos os trabalhos de construção
e conservação de arruamentos na Aldeia das Chaminés,
Aldeamento Lagocil, Urbanização Industrial do Parchal,
Urbanização do Monte Servo, na Rua Infante D. Henrique
e Bairro Municipal de Porches. Até final de janeiro de 2021,
um conjunto de outras obras, já em execução, estarão terminadas.
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Faz agora 9 meses que a pandemia da covid-19 bateu-nos à porta e com ela trouxe-nos novos desafios, uma maior responsabilidade e a dificuldade de ter que trabalhar na incerteza. Sem precedentes, sem referências e com uma realidade que
mudava a cada dia. No entanto, o Município de Lagoa, a 9 de março de 2020, acionou o seu Plano de Contingência, antecipando e gerindo o impacto que a propagação do novo coronavírus pudesse vir a ter na população.
Unidos e em equipa, com a fantástica colaboração dos funcionários do Município,
das Juntas e Uniões de Freguesias, bem como de uma comunidade Lagoense, solidária com o próximo, que em equipas de voluntariado trabalhou para proteger os
seus e não deixou ninguém ficar para trás. Jamais esquecerei o vosso trabalho,
afeto e carinho para com os mais vulneráveis.
Olhando para trás e para o presente, faço um balanço positivo de todas as medidas
e esforços que o Município de Lagoa fez, em tempo útil, para minimizar o impacto
dos muitos problemas que se foram colocando. Perspetivando o futuro, acredito
que aos poucos iremos resgatar as nossas vidas e que o segundo semestre do ano
de 2021 será de retoma da atividade económica para o concelho de Lagoa. Ainda
não sabemos em que dia tal irá acontecer, mas estou convicto que juntos iremos
lá chegar.
Para além das medidas implementadas no âmbito da covid-19, o Município começou, logo a partir de maio, a trabalhar na retoma económica do concelho com o lançamento de obras, algumas já terminadas, que ficaram a cargo de várias empresas
do concelho. Intervenções essas que há muito eram aguardadas pelos Lagoenses
e muitas delas irão fazer a diferença no dia a dia de cada um de nós. Para além das
obras já terminadas e as que estarão a terminar, iremos realizar muitas outras intervenções, que serão realizadas durante o ano de 2021, que irão melhorar o nosso
território e o espaço público, continuando a afirmar Lagoa como um concelho cuidado, seguro, ordenado e de qualidade.
Embora o ano de 2020 tivesse sido um ano atípico, nunca deixámos de trabalhar
em eixos estratégicos e fundamentais para uma sociedade baseada no valor humano, em que a Educação é o seu pilar de sustentação. Desta forma, o Município
de Lagoa foi distinguido com o prémio “Viver em Igualdade”, promoveu ações para
a inclusão em contexto escolar, foi o concelho do Algarve distinguido com mais
galardões “Eco-Escolas”, promoveu a Igualdade de Género junto dos seus funcionários, homenageou todos aqueles que agora se reformaram e dedicaram a sua
vida à Educação de um concelho e assinalou datas importantes, tais como o Dia
pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.
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O Município de Lagoa continuará a dar prioridade às pessoas, promovendo a qualidade e melhoria dos serviços que prestamos, otimizando os recursos, reforçando a
gestão orientada para os munícipes e dinamizando a proximidade entre os serviços
e a população. Desta forma, assumimos com todos os Lagoenses o compromisso
de continuar a trabalhar para que Lagoa continue a ser um concelho cada vez melhor para viver, trabalhar, estudar e visitar.

DESTAQUE

Presidente da Câmara Municipal
visitou obras no concelho
O Presidente da Câmara Municipal de
Lagoa, Luís Encarnação, visitou em
novembro, um conjunto de obras que
estão a decorrer no concelho. Para se
inteirar do andamento dos trabalhos, o
autarca deslocou-se às obras de alteração e ampliação do refeitório da EB1
Jacinto Correia, uma obra cujo valor é
de 803.025,29€.
Esta intervenção visa criar uma
sala de refeições com cerca de 400
metros quadrados, que irá permitir o
serviço simultâneo de todas as refeições necessárias, com uma capacidade para mais de 500 lugares e com
melhores condições de funcionamento
e de trabalho.
Depois, Luís Encarnação visitou a
obra de requalificação da envolvente do
Bairro Zeca Afonso (149.000€), e que
irá permitir o reordenamento do espaço público, a reestruturação do percurso viário, mais estacionamento, entre
vários outros elementos que pretendem dotar a zona envolvente ao Bairro
de melhores condições para quem ali
habita ou circula.
Ainda em Lagoa, o presidente da
Câmara acompanhou o andamento dos
trabalhos no novo percurso acessível
que liga a reta de Vale de Deus à rotunda do Slide & Splash (120.990€).
A intervenção vai reforçar as ligações entre Lagoa e Estômbar, através
da ampliação de um caminho de cerca
de 750 metros., com uma largura que
varia entre metro e meio e dois metros,
pavimentado com betão poroso, material permeável à água, que é um dos
eixos estruturantes da futura rede de
percursos de mobilidade.
Seguiu-se uma passagem pelos
trabalhos de requalificação do acesso
à Praia da Marinha (432.493,81€). Aqui
o principal objetivo é a preservação e
salvaguarda do ecossistema ambiental
através do reordenamento do estacionamento e de um passeio, em paralelo
a toda a via de acesso, mas com uma
cota superior à da estrada para proteger a segurança dos peões.
A terminar, Luís Encarnação foi
perceber como estão a obras de requa-

lificação do espaço público em Vale de
Centeanes (396.595,24€), na zona da
Urbanização Algarvesol, espaço onde
as operações visam melhorar o saneamento básico, os espaços exteriores e
as vias de comunicação.

Foram repavimentadas as ruas, incluídas novas ilhas ecológicas, criados
mais lugares de estacionamento e revistos os sentidos de trânsito.
Poderá acompanhar o decorrer de
todas as obras em www.cm-lagoa.pt.
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ESPAÇO PÚBLICO

Obras com impacto
no quotidiano dos lagoenses
A Câmara Municipal lançou recentemente um conjunto de intervenções no
espaço público com prazos de execução
entre 30 e 60 dias.
Algumas já estão concluídas outras
ainda se encontram em execução, mas
no curto prazo estarão concluídas e te-

rão impacto no dia-a-dia dos cidadãos,
uma vez que que contribuirão para uma
melhor circulação e segurança viária,
para um embelezamento e organização do espaço público, beneficiando
também o estacionamento em algumas
zonas.

Nas obras adjudicadas por consulta prévia (até 150 mil euros), a Câmara
Municiopal enviou convites à apresentação de propostas a empresas do concelho, de modo a apoiá-las neste período
económico difícil devido aos efeitos da
pandemia.
Obra concluída

CARVOEIRO
Pavimentação de estradas
e urbanizações na Aldeia
das Chaminés
VALOR DA OBRA
87.079,00€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias

FERRAGUDO
Pavimentação de estradas
e urbanizações na Rua Infante
D. Henrique
VALOR DA OBRA
111.691,14€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias
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PORCHES
Pavimentação de estradas
e urbanizações na transversal
à Rua dos Areeiros
VALOR DA OBRA
18.565,90€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias

PORCHES
Pavimentação de estradas
e urbanizações no Bairro
Municipal de Porches
VALOR DA OBRA
29.574,00€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias

ESPAÇO PÚBLICO
Para além dos contentores
colocados na Vila Gaivota,
em Ferragudo, o Município
de Lagoa irá instalar vários contentores subterrâneos em inúmeros pontos
do concelho, num total de
investimento de 492.000,00
euros.
A recolha de resíduos,
a limpeza urbana e um espaço publico cuidado são
apostas fortes do Município
de Lagoa.

FERRAGUDO
Ilhas Ecológicas na Vila Gaivota
VALOR DA OBRA
36.413,05€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias

BENAGIL
Construção e beneficiação da
transversal ao caminho da Rotunda
Manuel Ferro – Estrada de Benagil
VALOR DA OBRA
22.172,83€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

BENAGIL
Construção e beneficiação
do Caminho Rotunda Manuel Ferro
– Estrada de Benagil
VALOR DA OBRA
35.005,44€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

CARVOEIRO
Rotunda do Mato Serrão
VALOR DA OBRA
65 967,37€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

Um cruzamento há muitos anos identificado como
zona perigosa, com pouca
visibilidade que impedia
que os automobilistas circulassem em segurança.
Com esta intervenção fica
salvaguardado a segurança
dos condutores.
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LAGOA
Construção e beneficiação
da Estrada da Torrinha
VALOR DA OBRA
13.615,48€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

PORCHES
Construção e beneficiação
da Estrada dos Pinheiros
VALOR DA OBRA
12.645,27€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

PORCHES
Construção e beneficiação
da Estrada do Sobral de Baixo
VALOR DA OBRA
26.823,30€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

PORCHES
Construção e beneficiação
de estrada na Cepsa
VALOR DA OBRA
8.840,00€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

PORCHES
Construção e beneficiação
de estrada na Rua Vale
de Engenhos
VALOR DA OBRA
46.237,20€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

ALBANDEIRA
Construção e beneficiação
de transversão à M1154
VALOR DA OBRA
15.798,24€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

LAGOA
Construção e beneficiação
do Caminho do Carmo
VALOR DA OBRA
23.823,50€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

FERRAGUDO
Estrada de Acesso à Ponta do Altar
VALOR DA OBRA
119.770,46€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias
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ESPAÇO PÚBLICO
PORCHES
Construção e beneficiação
da Estrada da Chaminé
VALOR DA OBRA
31.595,42€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

CARVOEIRO
Pavimentação de estradas
e urbanizações na Urbanização
Monte Servo
VALOR DA OBRA
152.963,30€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias

PORCHES
Construção e beneficiação
da transversal à Estrada
da Chaminé
VALOR DA OBRA
14.256,47€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

SESMARIAS
Construção e beneficiação
da transversal à M1272
VALOR DA OBRA
11.168,16€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

PARCHAL
Pavimentação de estradas
e urbanizações na Urbanização
Industrial do Parchal
VALOR DA OBRA
124.950,15€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias

PORCHES
Pavimentação de estradas
e urbanizações
no Aldeamento Azul
VALOR DA OBRA
16.101,40€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias
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LAGOA
Parque Infantil EB1 Lagoa
VALOR DA OBRA
61.932,10€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias

FERRAGUDO
Construção e beneficiação
da transversão à M530 Paradise
VALOR DA OBRA
29.329,78€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

8 LAGOA

PORCHES
Construção e beneficiação
de estrada na Rua do Veleiro
VALOR DA OBRA
3.536,16€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

ESTÔMBAR
Construção e beneficiação
de estacionamento
na Quinta dos Poços
VALOR DA OBRA
4.416,70€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

ESTÔMBAR
Construção e beneficiação
do Caminho dos Fitos
VALOR DA OBRA
14.068,32€
PRAZO DE EXECUÇÃO
60 dias

LAGOA
Pavimentação de estradas
e urbanizações no Aldeamento
Lagocil
VALOR DA OBRA
13.308,30€
PRAZO DE EXECUÇÃO
30 dias

ESPAÇO PÚBLICO

Melhorado espaço público
no Bairro Zeca Afonso

Estão a decorrer os trabalhos de requalificação da envolvente do Bairro Zeca
Afonso, em Lagoa, que deverão estar
terminadas no início de 2021. As obras
de reordenamento do espaço público
incluem a reestruturação do percurso
viário, aumento das zonas de estacionamento, substituição de árvores, entre
vários outros elementos que pretendem
dotar a zona envolvente de melhores
condições para quem ali habita ou circula. O investimento municipal nesta
obra é de 149.836,07€ e o prazo de execução previsto é de 120 dias.
Esta é a primeira grande intervenção num bairro construído há mais de
três décadas. Uma das prioridades
orientadoras da obra é a promoção das
condições gerais de mobilidade, sem
esquecer as pessoas com mobilidade
condicionada.
“A envolvente do Bairro Zeca Afonso apresenta condições desajustadas
das necessidades dos dias de hoje. Levantam-se questões de segurança e de
fruição do espaço público que afetam
os residentes e a comunidade que usa
os equipamentos escolares vizinhos.
Por isso, no âmbito das intervenções de
requalificação urbanística no concelho,

priorizamos esta obra”, explica Luís
Encarnação, presidente da Câmara de
Lagoa.
Proporcionar, até 2030, o acesso
universal a espaços públicos seguros,
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com deficiência é uma das linhas do compromisso

com um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) apontados
pela ONU e acompanhados pelo Município de Lagoa.
As obras no Bairro Zeca Afonso enquadram-se neste 11º ODS dedicado a
tornar as cidades e comunidades mais
sustentáveis, ou seja, mais inclusivas,
seguras e resilientes.
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Renovado campo de jogos
da Escola Básica de Estômbar

Estão concluídas as obras de restauro e
melhoria do polidesportivo descoberto
da Escola Básica de Estômbar, integrada no Agrupamento de Escolas Rio Arade (AERA). A instalação de um relvado
sintético, a revisão do sistema de escoamento de águas pluviais, a reparação e
pintura dos muros do recinto desportivo

foram algumas das melhorias efetuadas no espaço, e custam 28.135€ (+IVA).
Desta forma, os alunos contarão
no ano letivo de 2020/21 com melhores
condições para a prática de atividade
física, lúdica e desportiva, enquanto
vertente essencial ao desenvolvimento
e saúde das crianças, desde o primeiro

ciclo. Luís Encarnação, presidente da
Câmara de Lagoa, lembra que “a Escola Básica de Estômbar funciona num
edifício do chamado ‘Plano Centenário’
e que estes equipamentos representam
uma forma particular de património arquitetónico que nos cabe reconhecer e
valorizar”.

Autarquia cede terrenos para estruturas de apoio a idosos
A Câmara Municipal atribuiu em outubro terrenos a duas IPSS para construção de novas estruturas ao serviço
dos idosos do concelho. Um situa-se
em Porches, o outro na Mexilhoeira
da Carregação. Em ambos os casos o
direito de superfície foi cedido gratuitamente a duas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
locais pelo prazo de 50 anos, renováveis sucessivamente por iguais períodos de tempo.
Em Porches, o terreno cedido ao
Centro de Apoio Social de Porches
(CASP) tem uma área total de 2856
metros quadrados, incluindo a área
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de implementação de 856 m2. O valor
foi estimado em 85.700€.
Este terreno, propriedade da autarquia, fica agora destinado à construção de um novo equipamento residencial para idosos. Vocacionada para
as funções de Centro de Dia ou de
apoio domiciliário, a futura estrutura
poderá ainda integrar valências de
apoio à saúde mental ou à deficiência
ou poderá mesmo vir a integrar várias
destas funções.
Na Mexilhoeira da Carregação, a
cedência à Associação Desportiva e
Recreativa - Centro Cultural e Social
da Quinta de S. Pedro (ADR) de um

terreno com 4455 metros quadrados
foi confirmada em escritura pública
de 7 de outubro 2020. Avaliado em
111.400€, este terreno também se
destina à construção de um equipamento social com funções de lar, centro de dia e apoio domiciliário. “A estratégia da Câmara Municipal assenta
na promoção e incentivo à construção
de estruturas socias que possam dar
resposta às necessidades da população do concelho. Torna-se necessário
desenvolver soluções no contexto em
que as solicitações são crescentes",
explica Luís Encarnação, presidente
da autarquia.

SEJA

OUTONO
INVERNO
[FORA DE PORTAS]

OU

[DENTRO DE PORTAS]

COVID-19
CORONAVÍRUS
VAMOS PREVENIR.

PROTEJA-SE.
USE MÁSCARA!
MANTENHA A
DISTÂNCIA!

PELA SUA, PELA NOSSA SAÚDE,
SEJA RESPONSÁVEL!
SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.
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Município recebe ‘Prémio
Viver em Igualdade 2020’

O Município de Lagoa foi distinguido
pela terceira vez consecutiva com o
Prémio ‘Viver em Igualdade’, no ano da
sua 5ª edição. Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal, recebeu a
distinção numa cerimónia pública realizada a 23 de outubro no Centro de Arte

Oliva, em S. João da Madeira.
Desta forma, Lagoa é assim reconhecida mais uma vez como Município
alinhado com a Estratégia Nacional
para a Igualdade e a Não Discriminação
(ENIND) – Portugal + Igual.
Esta orientação inscreve-se em três

Planos Nacionais de Ação que definem
objetivos em matéria de igualdade entre mulheres e homens (IMH), prevenção e combate à violência contra as
mulheres e violência doméstica (VMVD)
e combate à discriminação em razão da
orientação sexual, identidade de género e características sexuais (OIC).
São exemplo de atividades do Município de Lagoa que concorrem para a
estratégica de integração da perspetiva de género o programa da ‘Semana
Municipal para a Igualdade’; a edição
de um livro infantil sobre a igualdade, diversidade, empatia e prevenção
da violência de autoria de Tânia Paias,
integrado nas atividades do Projeto
PORTAL Bullying; a realização de atividades de pintura na Escola de Artes
Mestre Fernando Rodrigues; a apresentação de comunicações de pessoas
reconhecidas na área da Igualdade, cidadania e não discriminação (em meios
digitais); a realização do ‘Encontro de
participação política e cidadã’ com a
apresentação dos resultados do Orçamento Participativo 2020 e da plataforma My Polis que fomenta a participação
cívica dos jovens.
O Prémio ‘Viver em Igualdade’ é
uma iniciativa bienal promovida pela
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) que pretende distinguir Municípios com boas práticas
de integração da Igualdade de Género,
Cidadania e Não Discriminação, quer
na sua organização interna, quer nas
atividades para o concelho.

Única homenageia autarquia
A Câmara Municipal de Lagoa foi
homenageada pela Única – Adega
Cooperativa do Algarve com o título
de cooperador honorário. Maria Alice Saraiva, presidente da direção da
Única, acompanhada por Jorge Matias, vogal, entregaram à autarquia,
na pessoa do seu presidente Luís
Encarnação, o título de sócio coope-
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rador honorário da Adega Cooperativa
do Algarve. A distinção foi justificada
como uma forma de “reconhecimento
pela inestimável colaboração e apoios
prestados pelo Município nos últimos
anos à revitalização da atividade da
Adega Cooperativa do Algarve”. Luís
Encarnação agradeceu a distinção
atribuída à Câmara, sublinhando “a

importância histórica da Adega Única para o concelho e para a implementação da estratégia e projeção
da atividade vitivinícola”, destacando
ainda os projetos estratégicos em que
ambas as instituições se têm empenhado: ‘A cidade do vinho’, o ‘Concurso Nacional de Vinhos’ e a eleição de
‘Miss vindimas’.

CIDADANIA

Avança fase de execução
do Orçamento Participativo 2020

A apresentação das propostas mais
votadas nesta 7ª edição do Orçamento
Participativo (OP) de Lagoa aconteceu a
13 de novembro, no Auditório do Centro
Cultural do Convento de S. José. Cinco
diferentes propostas de melhoria do
espaço público no concelho de Lagoa,
apresentadas por cidadãos e cidadãs

locais foram confirmadas e vão avançar
para a fase de execução.
O Presidente da Câmara Municipal,
Luís Encarnação, e a Vereadora Ana
Martins, entregaram aos proponentes
das cinco propostas as respetivas cartas de compromisso, onde a autarquia
assume a responsabilidade de executar

os projetos vencedores em 2020.
A edição de 2020 decorreu em contexto de pandemia, o que levou o Município a alterar a habitual metodologia
de recolha e discussão de propostas, de
modo a minimizar os riscos de saúde
pública associados a eventos que promovem maior proximidade entre as
pessoas.
A nova metodologia de apresentação e votação de propostas desenvolveu-se em ambiente online, suportada
por uma plataforma especifica para
este efeito, designada ‘Lagoa Participa’. Substituíram-se assim os habituais
encontros presenciais entre técnicos,
autarcas e cidadãos em cada uma das
freguesias, pela participação através
dos canais de comunicação à distância.
O OP Lagoa 2020, fixou o investimento de referência no valor de 300
mil euros, admitindo um valor máximo de 100 mil euros por projeto, tal
como nos anos anteriores. As propostas que passam agora para fase
de execução podem ser conhecidas
em https://op.cm-lagoa.pt/propostas.
Dinamizado sem interrupções
desde 2014, o OP incorpora a estratégia do Município de Lagoa para potenciar a participação pública por via
de mecanismos concebidos para este
objetivo.

Percursos Performativos no Património
Os Percursos Performativos no Património terminaram, em Lagoa, a 25
de outubro. Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal promoveu
um conjunto de percursos pedestres
que visaram interagir com elementos
representativos do seu território.
Cada trajeto era temático e suportava-se numa narrativa histórica
que procurava reforçar os laços de
afetividade com o património material e imaterial, a história e as tradições.
Partindo da geografia do territó-

rio concelhio e das suas paisagens
urbanas, através do teatro e da música exploraram-se quatro lugares.

Todos os Percurso Performativo no
Património foram um sucesso tendo
esgotado as quatro sessões.
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Lagoa é o concelho do Algarve
com mais Eco-escolas
A Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE) atribuiu a 13 escolas do concelho de Lagoa o Galardão Eco-Escolas
2020. O Agrupamento de Escolas Rio
Arade (AERA) distinguiu-se ainda como
o único Eco -Agrupamento do Algarve.
Numa sessão on line, realizada a 13
de novembro, foi celebrado o Dia das
Bandeiras Verdes- Galardão Eco-Escolas, destacando-se os Projetos, Escolas e Municípios que contribuíram para
tornar mais sustentável o dia-a-dia
das escolas e das comunidades.
Lagoa posicionou-se como o concelho algarvio com mais escolas galardoadas. O AERA, um dos dois Agrupamentos de Escolas do concelho,
recebeu ainda o certificado reservado
aos Agrupamentos onde todas as escolas são Eco- Escolas.
O presidente da Câmara Municipal,
Luís Encarnação, congratulou-se com
estas distinções. “Apesar dos condicionalismos associados ao encerramento
físico das escolas no final do ano letivo transato, os estabelecimentos da
rede pública (Agrupamentos de Escolas
ESPAMOL e AERA) e da rede privada
(Nobel Internacional School), empenharam-se no cumprimento da metodologia Eco-Escolas e foram capazes de
levar o programa até ao fim, nomeadamente através do incentivo ao desenvolvimento de diversas atividades em casa.
A distinção é assim bem merecida por
docentes, alunos, pais/encarregados de

educação, técnicos da autarquia e todos
os agentes educadores envolvidos”, salientou o autarca.
O Município de Lagoa tem desenvolvido com a ABAE uma parceria para no
âmbito da Educação para a sustentabi-

lidade ambiental, tema que Lagoa elegeu como marca do biénio de 2020/21.
A ABAE é uma Organização Não Governamental (ONG) com intervenção em 77
países, especializada em educação para
a sustentabilidade.

Vencedor do Prémio Maria Barroso conhecido em março
O Prémio Maria Barroso foi instituído
em 2018 pela Câmara Municipal de
Lagoa e pretende distinguir contributos relevantes de mulheres e de homens para a construção e valorização
de igualdade de género e da cidadania
proactiva no mundo contemporâneo.
Esta é uma iniciativa bienal da
autarquia, cuja designação se inspira
no nome de uma mulher algarvia, de
dimensão nacional e europeia, que
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se distinguiu no seu tempo por uma
intensa participação cívica, democrática e cultural. Na 1ª edição, o Prémio
Maria Barroso foi atribuído a Maria do
Céu Cunha Rego, jurista com trabalho profissional e cívico no domínio da
igualdade de homens e mulheres, das
migrações internacionais e de apoios
às comunidades portuguesas no estrangeiro. O vencedor do prémio será
conhecido em março de 2021.

O Prémio Maria Barroso tem um
prémio no valor de 15.000€, que serão suportados pelo orçamento municipal.
A atribuição do Prémio será concedida à pessoa, residente em Portugal ou a instituição coletiva do foro
privado ou sem fins lucrativos sedeada no nosso país, que receba a maioria dos votos emitidos pelos membros
do Júri.

EDUCAÇÃO

Promovidas ações para
a inclusão em contexto escolar

‘As relações entre pares’ foi o tema central da ação de sensibilização com que o
Município de Lagoa marcou o Dia Mundial do combate ao bullying, celebrado a
20 de outubro.
O mesmo programa incluiu, no

dia 22, a apresentação do livro infantil ‘Maria-Rapaz, Manel-Rapariga, Preto no Branco, Girafa ou Formiga - uma viagem sobre inclusão,
igualdade e prevenção da violência’.
Seguiu-se-lhe uma ação de formação

para os educadores de infância e docentes do primeiro ciclo, com sugestão
de estratégias para a abordagem das
temáticas do livro.
A 26 de outubro, dia das bibliotecas escolares, teve inicio a distribuição
deste novo livro pelas bibliotecas dos
Agrupamentos de Escolas e pelas cerca
de 500 crianças que frequentam os 1º e
2º anos do 1º ciclo do ensino público no
concelho de Lagoa.
Ainda no âmbito das comemorações
do Dia Municipal para a Igualdade, assinalado a 24 de outubro, a Câmara Municipal, contando com a colaboração com
o Portal Bullying- Centro de ajuda online, afixou faixas nas escolas Básicas
do 2º e 3º Ciclos do concelho de Lagoa,
onde se lê: ‘Tu podes fazer a Diferença!’
“Difundir mensagens de incentivo
à promoção de boas relações entre os
jovens e fomentar um ambiente mais
saudável nas escolas é uma forma de
sensibilizar para a problemática”, afirmou a vereadora da autarquia Ana Martins, que participou na iniciativa a que
se juntaram os representantes das Direções dos Agrupamentos de Escolas
do Rio Arade e Padre António Martins
de Oliveira.

Apoio a alunos com material escolar e transporte
A Câmara Municipal de Lagoa forneceu cadernos escolares e outros materiais aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo, num pacote
de medidas que a autarquia tem
disponível para apoiar os estudantes do concelho neste ano letivo.
Estas formas de apoio que o Município está a direcionar para as famílias
que estão com dificuldades no atual
contexto de pandemia abrangem os
vários níveis de formação, desde o
pré-escolar, ao 1º ciclo do ensino básico e secundário.
“O investimento da Câmara Municipal na área da Educação, durante
o ano letivo 2019/2020, ascendeu a

cerca de um milhão de euros. Neste
ano letivo, pretende-se continuar esta
aposta”, salientou Luís Encarnação,
em reunião do Conselho Municipal de
Educação.
Referindo-se ao plano municipal
de transportes, o autarca anunciou
que o Município disponibiliza transporte escolar gratuito a todos os estudantes do ensino secundário, residentes no concelho e que frequentem
a Escola Secundária Padre António
Martins de Oliveira de Lagoa. Ficam
também incluídos nesta medida os
alunos que integram o projeto Unidade de Apoio ao Alto Rendimento
na mesma Escola (UAARE). Conti-

nuam a ser apoiados os estudantes
do pré-escolar até ao 3º ciclo já antes
contemplados pelas competências da
autarquia.
O Município de Lagoa oferece
ainda transporte escolar gratuito a
todos os estudantes que prossigam
o ensino secundário no concelho de
Lagoa no ano letivo 2020/2021. Para
o efeito, desenvolveu um novo circuito
de transporte escolar para facilitar a
mobilidade dos estudantes residentes nas localidades de Sesmarias,
Bela Vista e Ferragudo, que estejam
inscritos no ensino secundário do
concelho e que não tenham acesso a
transporte público.
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Câmara Municipal homenageia
trabalhadores da Educação
Os trabalhadores do concelho, na área
da educação, que se aposentaram durante o último ano foram homenageados pelo Presidente da Câmara, Luís
Encarnação, a 30 de outubro. A cerimónia decorreu na sala de reuniões do
edifício principal da Câmara Municipal,
uma vez que a Gala da Educação, evento
onde devia ter decorrido a distinção, foi
cancelada devido à pandemia.
“Uma das missões mais importantes e nobres que uma autarquia pode
assumir no âmbito das competências
que lhe estão confiadas é a de ajudar
a formar mulheres e homens que na
posse de boas ferramentas possam ser
cidadãos cada vez mais completos e
capacitados”, afirmou Luís Encarnação
no discurso que dirigiu aos que recentemente cessaram as suas funções.
Os homenageados foram: Maria da
Gloria Carneiro, Elizabete Rodrigues,
João Carlos Duarte, Eliza Barros, Maria
Helena Baltazar, Rosa da Glória, Mariana Melporto, Otília Domingos e Anne
Elizabete Oliveira.

Resposta a necessidades
educativas com ‘Mãos na arte’
O projeto ‘Mãos na Arte’ dirige-se a
crianças com necessidades pedagógicas específicas, que frequentam os
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e 1º. Ciclo de Ensino Básico das Escolas da rede pública do
concelho de Lagoa. No ano letivo de
2020/21 abrange cerca de meia centena de crianças.
Esta é uma estratégia pedagógica que pretende dar respostas
adaptadas a cada caso, visando o
desenvolvimento das competências
pessoais, sociais e pedagógicas dos
participantes. “A Câmara Municipal de Lagoa assume, entre as suas
prioridades, a inclusão social. Para
isso, tem vindo a promover um leque
diversificado de respostas que vão
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ao encontro das necessidades dos vários indivíduos e grupos identificados. É
nesse contexto que se retoma o projeto
‘Mãos na Arte”, afirmou o Presidente do
Município, Luís Encarnação.
Entrando este ano na quarta edição
consecutiva, o programa do ‘Mãos na
Arte’ 2020/21 começou com uma primeira oficina que teve lugar a 19 de outubro 2020. Até final do ano letivo estão
previstas mais 48 oficinas para crianças
e jovens dos Agrupamentos de Escolas Rio Arade e Padre António Martins
de Oliveira. Abordando temáticas diversificadas, obras da história de arte,
explorando um livro ou as exposições
patentes na Escola de Artes de Lagoa,
os participantes desenvolvem os seus
próprios percursos.

O projeto decorre na Escola de Artes
de Lagoa Mestre Fernando Rodrigues, equipamento municipal tem a
missão de facilitar o acesso à formação, à prática e à fruição artística de
toda a comunidade.

EDUCAÇÃO

Formação em Igualdade
de Género para funcionários

Até dezembro de 2021 vão estar envolvidos na ‘Formação o de Públicos Estratégicos para a obtenção da especialização em igualdade do género’ cerca de
50 funcionários da Câmara Municipal,
entre dirigentes, técnicos e técnicas de
várias áreas. As ações de formação resultam da parceria encetada pelo Município com a APEE no âmbito de uma
candidatura à Tipologia de Intervenção
36 – Combate às discriminações e aos

estereótipos, cofinanciada pelo Programa Operacional Regional do Algarve
(CRESC Algarve 2020), Portugal 2020 e
União Europeia, através do fundo social
Europeu (FSE), contribuindo para as
metas definidas na Estratégia Nacional
para a Igualdade e a Não discriminação
2018-2030 – “Portugal + Igual” (ENIND)
e para o Plano Municipal para a Igualdade e Cidadania do Município de Lagoa.
Desta forma, o Município consolida

o seu papel de instituição de referência na região e no país, profundamente
comprometida com uma estratégia centrada nas pessoas, na prosperidade, na
paz, nas parcerias e no planeta, sendo
prioridade nos próximos anos garantir
a formação dos seus recursos humanos
nestas temáticas que convergem para
as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das
Organizações das Nações Unidas.

Lagoa promoveu o Encontro de Boas Práticas em Educação
Mais de 200 profissionais de educação, em exercício no concelho de Lagoa, participaram no 2º Encontro de
Inovação na Educação: exemplos de
boas práticas, realizado a 10 e 11 de
setembro, em formato vídeo conferência. A ação contou com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas do
concelho de Lagoa – ESPAMOL, Rio
Arade e a Nobel International School
do Algarve. Este é um dos resultados
de uma parceria entre o Município de

Lagoa e a Universidade do Algarve
para a implementação do projeto de
inovação pedagógica ‘Aprender+’.
Retomando o modelo da primeira
edição, o momento privilegiou a partilha de experiências pedagógicas entre os docentes. Foram apresentados
11 projetos e atividades de diversas
áreas desenvolvidas nos diferentes
ciclos de ensino, desde o pré-escolar
ao ensino secundário.
A sessão de abertura contou com

a presença da vereadora Ana Martins,
do diretor do Agrupamento de Escolas Rio Arade, Luís Varela, da diretora
do Agrupamento Escolas Padre António Martins de Oliveira, Emília Vicente, e do Diretor da Secção Nacional da
Nobel International School, Francisco
Claro. Coube ao professor do Departamento de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade do Algarve, Vítor Gamboa, representar a equipa do Projeto Aprender+.
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Concelho vai ter Polícia Municipal

Já foi dado o primeiro passo para criar a
Polícia Municipal de Lagoa. O processo
deverá ficar concluído durante o próximo ano de 2021 e prevê-se que em 2022
já possam estar agentes na rua.
A elaboração de um regulamento

para o funcionamento da Polícia Municipal foi o primeiro requisito de um
percurso que deverá conduzir à criação
desse serviço especializado de Polícia. A decisão de iniciar o processo foi
tomada por unanimidade em reunião

pública da Câmara de Lagoa, a 25 de
agosto.
“A necessidade de adequar os recursos aos desafios e responsabilidades do Município de Lagoa nas áreas
da fiscalização em matérias como a
proteção do ambiente, estabelecimentos comerciais, ocupação de espaço
público, trânsito e estacionamento, publicidade, acompanhamento de eventos
desportivos e culturais, sem esquecer
a vertente pedagógica numa lógica de
proximidade ao cidadão” está na base
da proposta apresentada por Luís Encarnação. Com a criação da Polícia Municipal, o concelho passará a dispor de
um corpo de 24 agentes acrescido de
um Subcomandante e um Comandante,
a quem caberá a missão prioritária de
fiscalizar, em toda área do concelho, o
cumprimento das leis e regulamentos
em vigor.
A Polícia Municipal será um serviço
de proximidade por excelência, essencial para a educação para a segurança,
e será o elemento central no cumprimento das normas e regulamentos,
imprescindível para uma coexistência
segura e responsável.

Comemorado Dia do Enoturismo
No dia 7 de novembro, o Município
de Lagoa associou-se às comemorações do Dia do Enoturismo, através do
lançamento de uma nova iniciativa de
promoção dos vinhos, o Lagoa Wine
Experiences.
Através do evento foi possível os
participantes conhecerem quintas e
adegas, contemplarem a paisagem vinícola e degustarem a gastronomia e
vinhos locais. Com as inscrições esgotadas em poucos dias, os participantes visitaram três produtores de vinho.
A primeira visita foi à Adega Cooperativa do Algarve - Única, uma das
mais antigas cooperativas de Portugal.
Seguiu-se um percurso até à Quinta da Palmeirinha, uma propriedade
que tem uma história fascinante, onde
se encontra a casta Negra Mole, a
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mais antiga do Algarve.
Para terminar, uma visita ao produtor Morgado do Quintão, um projeto onde o processo de vinificação

respeita um método com mais de 300
anos de execução e os conhecimentos vinícolas dos participantes foram
colocados à prova.

AÇÃO SOCIAL

Autarquia troca iluminações de Natal
por apoios diretos às famílias

A Câmara Municipal vai disponibilizar
102 mil euros para incentivar os munícipes a comprarem no comércio local e
desta forma estimular a economia do
concelho.
Neste ano tão atípico, a autarquia
tomou a decisão de redirecionar as verbas destinadas à iluminação de Natal,
que nos anos anteriores atingiram gastos entre os 50 mil e os 65 mil euros,
para um apoio direto de 102 mil euros
aos munícipes e comerciantes.
Este montante será introduzido
na economia local através dos cerca
de 1300 desempregados, inscritos no
IEFP, residentes no concelho de Lagoa,
que receberão em casa um voucher
para realizar compras no comércio local e através de sorteios a realizar no
final do mês de janeiro, fevereiro, mar-

ço, abril e maio.
Ao todo o Município irá distribuir
cerca de 52 mil euros pelos desempregados e sortear 50 mil euros pela
população, atribuindo prémios que irão
desde 1.500 euros até aos mais baixos,
que serão de 20 euros.
“Com esta decisão estamos a ajudar quem se encontra desempregado e
viu os seus rendimentos diminuírem, a
ajudar a população em geral e, principalmente, o comércio local.
O incentivo será realizado em duas
fases. Numa primeira em que incentivamos a população a comprar nos estabelecimentos aderentes, para ter direito aos cupões, e numa segunda fase
onde sorteamos ‘vouchers’ para que a
população volte a adquirir produtos no
comércio local”, afirma o Presidente da

Câmara, Luís Encarnação.
Para além deste incentivo, o Município de Lagoa reforçou os cabazes de
Natal que serão distribuídos pelas várias famílias referenciadas, contribuindo com bens alimentares essenciais
para que todos passem uma consoada
digna em família.
Para o autaca, estas são medidas
importantes e que tinham de ser tomadas: “face à conjuntura atual e às dificuldades que muitos Lagoenses estão a
passar, as luzes de Natal não poderiam
ser uma prioridade para o executivo.
Ter luzes de Natal muito bonitas, mas
a população e os comerciantes a passar por dificuldades não faria qualquer
sentido. Com esta decisão voltamos a
dar um sinal claro que não deixaremos
ninguém ficar para trás”, salienta.
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Assinalado Dia pela Eliminação
da Violência Contra as Mulheres

A Câmara Municipal de Lagoa assinalou, a 25 de novembro, o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra
as Mulheres através da entrega de uma
obra de arte à Comissão de proteção
de Crianças e Jovens de Lagoa (CPCJ),
bem como com a exposição de uma
obra no átrio dos Paços do Concelho.
Esta foi a forma simbólica da autarquia destacar esta data, ao mesmo
tempo que reconheceu, publicamente,
a excelente cooperação e trabalho que

as instituições realizam na abordagem
aos problemas de violência doméstica.
A obra entregue foi produzida, para
este efeito, pelos alunos e alunas da
Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues, em Lagoa, e ficará exposta nas
instalações da CPCJ, localizadas no CEFLA – Centro de Estudos e Formação
de Lagoa
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, instalada em Lagoa há 18
anos, é um dos principais parceiros do

Município no trabalho realizado com as
famílias, na identificação de situações
de risco e promoção de medidas de
proteção, promovendo a igualdade social, a inclusão e o bem-estar de todos
os cidadãos.
“O Município de Lagoa manifesta,
com este gesto simbólico, a enorme
consideração por todos os profissionais
que, através do seu trabalho, contribuem para a eliminação da violência
contra as mulheres. Salientamos ainda a excelente colaboração que existe
entre o Municipio de Lagoa e a CPCJ”,
afirmou Anabela Simão, vice-presidente da autarquia.

Paz foi comemorada por crianças e jovens
Cerca de 40 crianças e jovens do concelho meteram as mãos no barro, nas
tintas e em materiais que reciclaram,
para celebrar a paz. Na Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues tiveram lugar cinco momentos em que
pelo caminho das artes plásticas, os
jovens refletiram sobre direitos humanos e cidadania.
Nos dias 27 e 28 de julho, 17 e 18
de agosto e 21 de setembro 2020, os
participantes tiveram oportunidade
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de modelar barro, criar gravuras e
ilustração com materiais reciclados,
experimentar diferentes técnicas de
pintura, descobrir ferramentas e linguagens criativas, e assim comemorar o dia Internacional da Paz.
Estas atividades contaram com
a colaboração da jovem Domingas
Veiga, residente em Lagoa, que partilhou com os participantes a sua
experiência de modelo inspiradora e
de embaixadora da Paz e dos Direitos

Humanos em Portugal, bem como
o seu percurso pessoal e ambições
profissionais.
Associado à iniciativa 'Network of
Role Models – rede de modelos inspiradores' promovida pela Câmara Municipal de Lagoa, este programa de
sensibilização de jovens para os direitos humanos e para as artes plásticas
envolveu 39 crianças e jovens com
idades compreendidas entre os 6 e os
19 anos.

EFEMÉRIDE

Farol de
Alfanzina
comemora
100 anos
2020 fica marcado pelos 500 anos da
criação da povoação de Ferragudo e
pelo centenário do farol erguido no
Cabo Carvoeiro algarvio – o Farol de Alfanzina.
A 1 de dezembro de 1920, data simbólica que marca a Restauração da Independência e o mais antigo feriado
português, entrava em funcionamento
o farol estabelecido na Ponta de Alfanzina. Começado a construir em 1919, e
há mais de um século a orientar a navegação marítima ao largo do litoral barlaventino, este farol integra a linha dos
seis erguidos na costa algarvia entre o
Cabo de S. Vicente (Sagres, Vila do Bispo) e Vila Real de Santo António. É, a par
do da Ponta do Altar (Ferragudo), também ele centenário, um dos dois faróis
localizados no concelho de Lagoa.
De linhas racionais, seguindo os
parâmetros construtivos das escolas
de engenharia oitocentistas, é parte de
um vasto rol de equipamentos de alumiamento da costa portuguesa. Enquadra-se numa composição arquitetónica
simétrica em que se destaca a torre da
fonte luminosa ao centro de dois volumes horizontais anexos, com paralelo
em exemplares coevos como o da Ri-

beirinha, na Ilha do Faial, ou o do Cabo
Sardão, no concelho de Odemira.
De 1920 para cá, o Farol evoluiu e
foi intervencionado em algumas ocasiões de modo a não interromper a sua
missão de facho-guia da navegação noturna. Valorizar e dar a conhecer este
exemplar do património edificado faroleiro, explicando como seria a infraestrutura original e como ela chegou aos
dias de hoje, da eletrificação na década de 1950, à construção da estrada de
acesso na década seguinte ou à automatização e ligação à rede pública nos
idos anos 80, são propósitos implícitos
ao acontecimento per si materializados
no programa comemorativo ‘Centenário do Farol de Alfanzina (1920-2020)’,

iniciativa que o Município de Lagoa e a
Associação Sócio-Profissional dos Faroleiros se encontram a preparar.
Nestas comemorações, que contarão com o apoio da tutela e o envolvimento de entidades locais, cabe um
conjunto diversificado de atividades
de animação e mediação cultural, tais
como exposições, palestras e tertúlias,
publicações, performances artísticas e
visitas guiadas, entre outras.
O programa comemorativo, que
em breve se conhecerá, irá decorrer
ao longo de um ano, terminando a 1 de
dezembro de 2021 com a inauguração
de um memorial de homenagem aos
faroleiros que prestaram serviço em
Alfanzina.

Comemorações dos 500 anos
de Ferragudo adiadas para 2021
A Câmara Municipal de Lagoa e a Junta
de Freguesia de Ferragudo decidiram
adiar o Colóquio comemorativo do 5º
Centenário de criação da povoação de
Ferragudo – ‘Ferragudo 1520-2020:
500 anos a Viver o Mar’ para o próximo
ano de 2021, devido à pandemia. Agendada para outubro e remarcada para
novembro, a situação epidemiológica

no país e no concelho obrigou à tomada desta decisão. Ainda que o concelho
de Lagoa não esteja entre os que têm
mais restrições sanitárias a nível nacional, impõe-se a adoção de medidas
preventivas e condizentes com as que
estão em vigor no país. A nova data
será anunciada assim que a situação
epidemiológica seja mais favorável.
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‘Bem-Vinda Sejas Amália’
passou no Convento de S. José

A exposição ‘Bem-vinda Sejas Amália’
esteve patente no Convento de S. José
entre 24 de outubro a 21 de novembro,
numa organização da Fundação Amália Rodrigues. A mostra assume-se
como uma ‘tournée’ de Amália Rodrigues por todo o país e está integrada
no programa nacional de comemorações do centenário do seu nascimento,

que conta com o Alto Patrocínio de Sua
Excelência o Presidente da República.
Com esta exposição, os lagoenses tiveram a oportunidade de ver e conhecer
mais de perto o percurso e algumas histórias da fadista.
Em termos conceptuais a exposição
esteve organizada em quatro módulos (Amália Global, Amália em Priva-

‘As Faces da Natureza’
na Escola de Artes
A Galeria Manuela Vale, na Escola de
Artes Mestre Fernando Rodrigues,
recebeu entre 1 e 31 de outubro a
exposição de fotografia ‘The Faces of
Nature - As Faces da Natureza’, de
Ralph Torgardh.
A viver em Portugal há mais de
quatro anos, Ralph Torgardh convida-nos a desfrutar das diferentes
paisagens que retratou, procurando
transmitir ao público as mesmas
sensações que experienciou ao fotografá-las. Segundo o autor “Como
um fotógrafo de paisagens, eu procuro a composição, com as variações
da luz e do clima. Um dia cinzento,
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de tempestade e chuva são muitas
vezes mais interessantes do que somente um céu azul.”

do, Amália no Camarim e Amália Ela
Mesma), que procuram dar a conhecer
algumas das facetas de uma Amália impossível de ser apresentada e representada a não ser por ela própria.
A inauguração decorreu no dia 24
de outubro contando com a presença de
Ana Martins, vereadora da Câmara Municipal de Lagoa.

‘Expressões
de Cor’
de Ana Sota
As Celas Conventuais do Centro Cultural Convento de S.
José contaram entre 3 de outubro e 28 de novembro com a
Exposição ‘Expressões da Cor’,
da artista plástica autodidata
Ana Sota. A pintora apresentou
obras de arte em acrílico sobre
tela e vários tipos de madeira
e mdf. Sempre com muita cor,
mistura o brilhante e o opaco
num jogo em que utiliza ainda cores fortes, sem esquecer
também o onocromático.

CULTURA

Festival
de Guitarra
encerrou
em beleza

A cultura saiu à rua com
artistas do concelho
‘A Cultura Sai à Rua’, evento lançado
pela Câmara Municipal durante o verão,
entre julho e setembro, juntou mais de
1500 pessoas e cerca de 35 artistas,
técnicos e produtores, numa forma de
apoiar os artistas em tempo de pandemia e proporcionar alguns momentos
de cultura e lazer aos cidadãos.
Durante cerca de um mês e meio
realizaram-se 22 espetáculos, nos
quais participaram 1.509 espetadores.
Através da venda de bilhetes foi possível
garantir 5.268,35€ ao Centro Apoio Social de Porches, uma IPSS que assegura
valências sociais de apoio à população
local.

Os palcos ao ar livre, cumprindo todas as normas de segurança e higiene,
da DGS, reinventaram-se nas várias localidades e diferentes artistas e agentes culturais com raízes no concelho e
na região contribuíram para uma fusão
integradora de estilos e linguagens artísticas: da música ao teatro, da dança
à magia.
Saiu reforçada a marca de Lagoa
como território de cultura e de patrimónios, importante para quem aqui vive e
trabalha, mas também relevante para
a retoma económica, bem como para o
reforço de Lagoa enquanto destino turístico privilegiado.

Foi ao som do extraordinário
Concerto Andaluz de Joaquin
Rodrigo, interpretado pelo
Quarteto de Guitarras Concordis e a Orquestra Bontempo, no
dia 1 de outubro, Dia Mundial
da Música, que terminou o 7º
Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, evento que decorreu entre 12 de setembro e
1 de outubro. Da programação
sobressaiu o convite a excelentes intérpretes de guitarra
para 13 concertos, na procura
das mais diversificadas influências musicais. Os espetáculos realizam-se cumprindo
com todas as normas de segurança e higiene, em recintos ao
ar livre, ainda que delimitados,
de acordo com as normas da
DGS e planos de contingência
criados para o efeito.

Convento recebeu recital
de Voz & Acordeão
A Capela do Centro Cultural Convento de S. José foi palco, a 11 de outubro, do Recital de Voz & Acordeão
‘Zarzuelas, Malaguenas Y Outras
Danzas’.
Os protagonistas foram a sopra-

no Carla Pontes e o acordeonista
Gonçalo Pescada que, em conjunto,
interpretaram zarzuelas, milongas
e outras danças, através de obras
de Joaquim Rodrigo, Agustin Lara e
Francisco Barbieri, entre outros.
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DESPORTO

Campeonatos
Nacionais de Clubes
em atletismo
A pista de Atletismo do Estádio Municipal da Bela Vista recebeu, a 15 de agosto,
a final da 1ª, 2ª e 3ª Divisões dos Campeonatos Nacional de Clubes, numa organização da Associação de Atletismo do
Algarve, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.
Realizadas sem público, as provas
envolveram quatro equipas do Algarve. Na 3ª Divisão competiu a equipa da
casa, a Associação Académica da Belavista.
As limitações impostas pela covid-19 implicaram que a realização de

competições de atletismo cumpra um
conjunto de regras específicas que conjugam as orientações da Direção Geral
da Saúde (DGS) e do Instituto Português
do Desporto e Juventude (IPDJ) para
utilização de recintos desportivos e realização da prática desportiva.
Assim, para minimizar deslocações,
necessidades de alojamento e refeições
fora do local de residência de atletas,
treinadores, dirigentes, juízes e pessoal
de apoio, os Campeonatos Nacionais de
Clubes 2020 realizaram-se em vários
locais do país.

Piscinas Municipais reabriram com restrições
A época 2020/21 das Piscinas Municipais de Lagoa começou a 14 de setembro para utilização livre, mas com
restrições, necessárias em tempo de
pandemia, na redução de horário e
limitações no tempo de permanência nos balneários. O novo horário de
abertura das piscinas, para utilização
livre, ao público prolonga-se das 8h00
às 17h00, de segunda a sexta-feira.
Entre as medidas de precaução
destacam-se a utilização de máscara
no interior das instalações, exceto na
água; a permanência nos balneários
por períodos máximos de cinco minutos; a abstenção de duche nos termos

habituais, com obrigatoriedade de
passagem por água no lava pés, antes de entrar e sair do cais das piscinas. Por outro lado, a sauna, o banho
turco e o jacuzzi ficam encerrados.
De acordo com as diretrizes da
DGS, não é permitida a utilização das
piscinas municipais por utentes com
mais de 65 anos.
O Município alerta para a possibilidade das medidas adotadas neste
inicio de temporada poderem vir a
ser alteradas a qualquer momento.
Mais informações através do 282
380 446 e piscinamunicipal@cm-lagoa.pt.

Portugal confirmou presença no Europeu de sub-21em Lagoa
A Seleção Nacional de sub-21 garantiu,
a 15 de novembro, o apuramento para
o Campeonato da Europa do escalão,
ao vencer o Chipre, por 2-1, em encontro disputado no Estádio da Bela Vista.
Os golos lusos foram apontados por
Gedson Fernandes e Diogo Queirós.
Além de Portugal e Holanda, estão
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igualmente apurados para o Euro-2021
a Itália, a Suíça, a Inglaterra, a França,
a Rússia, a Espanha, a Dinamarca e
ainda Hungria e Eslovénia, países organizadores. Mais uma vez, devido às
boas infraestruturas do concelho, Lagoa foi escolhida como palco dos jogos
das seleções jovens.

DESPORTO

Estádio da Bela Vista melhorado
para estar entre os melhores

A Câmara Municipal vai arrancar na Primavera de 2021 com obras de renovação no Estádio da Bela, nomeadamente
na pista de atletismo, com a criação de

rampas de treino, intervenção que colocará aquela infraestrutura entre as melhores a nível nacional para a prática da
modalidade.

“Vamos acrescentar uma nova valência, as rampas de treino, que vão
tornar esta pista numa das melhores
do nosso país”, afirmou Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa, no
anúncio desta obra.
Para além das três rampas de treino, dotadas de diferentes níveis de inclinação, que conferem diferenciação a
este equipamento, a pista de atletismo
vai também receber um novo piso. Estão igualmente previstos arranjos exteriores de baixa manutenção, recorrendo
para isso a relva artificial, acrescentou
o presidente.
Após uma década de intensa utilização, o Município de Lagoa prevê que
as obras possam começar antes da
primavera de 2021. O prazo de execução de 180 dias e valor definido para
estas obras de requalificação é de 602.
668,00€.

Benfica escolhe concelho como centro de Estágio

O concelho está a acolher, durante
os fins-de-semana e até ao final de
dezembro, os atletas dos escalões
de sub-13 até sub-16 do Sport Lisboa e Benfica, nas suas instalações
desportivas e unidades hoteleiras
do concelho.

São 14 atletas que, em condições
normais, estariam no Benfica Campus - Centro de Estágios do Benfica,
no Seixal, mas que devido à atual
pandemia foram obrigados a regressar às suas localidades de origem.
Para dar resposta ao atual contexto

de pandemia, o clube desenvolveu
um plano de intervenção para a
realização de estágios de formação em dois pontos do país: um a
Norte e outro a Sul, no concelho de
Lagoa, onde todas as sextas-feiras
se reúnem atletas da região sul do
país.
Este plano de intervenção desenvolvido pelo SLB exige uma
forte componente de planeamento e logística, tornando-se apenas
possível, nomeadamente a sul, por
via das parcerias com a Câmara
Municipal de Lagoa e com unidades
hoteleiras locais que asseguram o
alojamento e refeições.
Luís Encarnação congratula-se
com a escolha do Benfica, relembrando que um dos eixos estratégicos do Plano Desportivo do Município é ‘Lagoa Acolhe Grandes
Eventos’, numa aposta forte no turismo desportivo, para combater a
sazonalidade da região.
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NOTÍCIAS

Lagoa mantém cuidados
no combate à covid-19
Lagoa entrou a 23 de novembro na
lista de concelhos que fazem parte do
segundo nível de risco – risco elevado – de quatro níveis de risco para a
transmissão do novo coronavírus e
consequente propagação da pandemia
de covid-19.
Na altura, a entrada nesta lista
aconteceu devido à existência de 69
casos no concelho, nos 14 dias anteriores, seguindo os critérios de avaliação em vigor.
Com a pandemia a registar mais
casos na região e nos concelhos vizinhos, Lagoa ficou obrigada a um conjunto de restrições, nomeadamente
a manutenção da proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e
as 5h00, ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório e
uso obrigatório de máscara nos locais
de trabalho. No início de dezembro a
situação epidemológica melhorou e
Lagoa chegou a estar abaixo dos 55
casos por 100 mil habitantes, deixando
assim ser concelho de risco elevado.
Com o cenário instável pouco por
todo o país, a autarquia apela à responsabilidade dos lagoenses e ao

cumprimento das regras definidas
pela Direção-Geral da Saúde, de modo

a evitar o agravamento da crise pandémica.

Formalizado compromisso com o Aliança ODS Portugal
A agenda 2030, lançada pela Organização das Nações Unidas, definiu 17
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), que incluem 169 metas
para áreas estratégicas, como a saúde, educação, redução das desigualdades, energia e água, entre outras.
Para potenciar programas e ações
concretizadoras daqueles objetivos,
surgiu a ‘Aliança ODS Portugal’, criada
pela ‘Global Compact Network Portugal’ que é constituída por uma rede de
diferentes entidades, nomeadamente
da Administração Local, empresas e
associações. A inscrição do Município
de Lagoa nas plataformas da Aliança
ODS Portugal posiciona o concelho
como parte interessada e parceira, ao
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nível da partilha de boas práticas para
o desenvolvimento sustentável.
Esta estratégia municipal, articulada com os planos nacional e interna-

cional, apoia-se em três pilares: o da
sustentabilidade social, da sustentabilidade económica e da sustentabilidade ambiental.

NOTÍCIAS

Município Selo ‘Comunidades
Pró-Envelhecimento 2020/2021’

A Câmara de Lagoa recebeu, a 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, o Selo
‘Comunidades
Pró-Envelhecimento
2020/2021’, atribuído pela Ordem dos
Psicólogos Portugueses a entidades
que apresentam políticas, programas,
planos estratégicos e práticas que demonstram um compromisso forte e efe-

tivo com a promoção do envelhecimento
saudável e bem-sucedido ao longo de
todo o ciclo de vida.
A iniciativa, apesar de ter sido lançada antes da atual pandemia, tornou-se ainda premente uma vez que reforçou a necessidade de se perspetivar as
comunidades como contextos de vida

de excelência para a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido,
com o objetivo de construção de uma
sociedade coesa, equitativa, inclusiva,
saudável e segura, que promova o bem-estar e a contribuição cívica de todos
os cidadãos, durante todos os momentos do ciclo de vida.

Mantêm-se abertas inscrições para apoios a alunos
Continuam abertas as candidaturas
a auxílios económicos, transportes
escolares e prolongamentos de horários para alunos do pré-escolar e
1º ciclo das escolas públicas do concelho.
Para realizarem pedidos de
apoios escolares, os encarregados
de educação devem
- aceder à plataforma SIGA através do link https://siga1.edubox.pt

(para tal, devem solicitar o código
de acesso através do email gabinete.
educacao@cm-lagoa.pt ou requerê-lo junto da respetiva secretaria do
Agrupamento de escolas);
- recorrer aos Serviços Administrativos na escola sede do Agrupamento de escolas ou a Unidade de
Educação da Câmara Municipal de
Lagoa.
Para mais informações sobre es-

tas candidaturas, pode ser consultado o ‘Guia Plataforma Digital’ em
https://www.cm-lagoa.pt/.../guiaPlataformaDigitalv2.pdf ou contactada
a Unidade de Educação da Câmara
Municipal de Lagoa por e-mail (gabinete.educacao@cm-lagoa.pt ), por
telefone ( +351 282 380 455) ou presencialmente (com agendamento
prévio) nas instalações do Convento
de São José.

Informação Útil
CENTROS DE SAÚDE
Lagoa
Carvoeiro
Estômbar
Parchal
Ferragudo
Porches

282 340 370
282 357 320
282 432 665
282 418 081
282 461 361
282 381 005

LINHAS DE APOIO
Linha do Cidadão Idoso
Linha de Apoio ao Turista

800 203 531
808 781 212

SERVIÇOS DO MUNICÍPIO

CIDADE DE LAGOA

Câmara Municipal
Arquivo Municipal
Auditório Municipal
Biblioteca Municipal
Convento S. José
Piscina Municipal

282 380 400
282 380 435
282 380 452
282 380 436
282 380 434
282 380 446

URGÊNCIAS
Número Nacional de Socorro
Bombeiros Voluntários
GNR
Posto Territorial Lagoa
Posto Territorial Carvoeiro
Brigada Fiscal Carvoeiro

112
282 352 888
282 380 190
282 356 460
282 357 705

Piquete Águas
808 202 274
Nº Nacional Socorro p/ Incêndios
117
Intoxicações
808 250 143
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