
Balanço do 2º ano do 3º mandato do Executivo da Câmara Municipal de Alcanena 
 
 
Assinala-se hoje, dia 15 de outubro de 2019, o segundo aniversário da tomada de posse do 3º 
mandato do atual executivo municipal, liderado por Fernanda Asseiceira. 
 
Ao longo dos últimos 10 anos, tem prevalecido o rigor da Gestão Autárquica, sendo de destacar 
a redução do passivo da autarquia em mais de 14 milhões de euros, desde 2009, prevendo-se 
que, em dezembro de 2019, o endividamento do município seja inferior a 5.600.000,00€, 
bastante abaixo dos cerca de 20 milhões de euros atingidos em 2009. 
 
Ainda na área da gestão autárquica, destaque também para a redução da dívida de empréstimos 
a médio e longo prazo, que, em dezembro de 2018, se cifrou abaixo dos 4.900.000,00€, e para a 
redução da dívida a curto prazo que, no final de 2018, se cifrava em 950 mil euros, tendo 
atingido, em 2008, 6.951 milhões de euros. 
 
Referência também para o prazo médio de pagamento que, a 31 de dezembro de 2018, se 
situava nos 11 dias, tendo o mesmo sido superior a um ano, em 2010. 
 
Relativamente ao endividamento líquido, a autarquia deixou de estar em incumprimento a partir 
de 2011, registando-se, no final de 2018, um valor de -11.386.230,50€, o que representa uma 
redução de mais de 24 milhões de euros face aos 12.992.999,94€, registados no final de 2009.  
 
No que concerne à preparação do Orçamento para 2020, foram realizadas reuniões com todas 
as Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia, assim como com os vários serviços da autarquia, 
tendo sido avaliados todos os contributos recolhidos.  
 
De referir também o Orçamento Participativo Jovem, contemplado com uma verba de 
20.000,00€. Em 2019 foram apresentados 9 projetos, 7 dos quais reuniram condições para 
serem votados. O projeto vencedor foi “Sreet Workout ao Ar Livre” (Moitas Venda e Casais 
Robustos), com um valor de 19.947,90€, que permitirá a instalação de equipamentos de “Street 
Workout” naquelas localidades. 
 
Relativamente às taxas dos impostos municipais a aplicadas em 2019, manteve-se a 
participação variável do município no IRS nos 5%, a taxa de derrama em 1,5% e a Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem em 0,25%.  
 
Quanto ao IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, foi aprovada a redução da taxa do imposto 
para os 0,41% em 2019, estando assumido o compromisso de descer anualmente a taxa do 
imposto em 0,005%, até aos 0,4%, em 2021. Para além desta redução, há ainda um incentivo à 
recuperação de imóveis degradados, com reduções até aos 30%. Por outro lado, foi também 
estabelecida uma majoração de 30% para os edifícios que apresentem estado de degradação 
avançado. Ainda no que concerne ao IMI, foi também fixada uma redução da taxa de imposto, de 
acordo com o número de elementos dependentes do agregado familiar, nos casos de imóveis 
destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, 
coincidente com o domicílio fiscal, assim definido: 
- 1 dependente a cargo: dedução de 20€; 
- 2 dependentes a cargo: dedução de 40€; 
- 3 ou mais dependentes a cargo: dedução de 70€. 
 



No que respeita a obras, a Câmara Municipal de Alcanena tem em marcha, entre outras, três 
grandes empreitadas na sede de concelho. As obras que se encontram a decorrer visam 
contribuir para a melhoria da qualidade do espaço público, dotando-o de melhores 
infraestruturas: 
- Requalificação do Mercado Municipal de Alcanena (empreitada no montante de 1.706.337,45€, 
financiada a 85%); 
- Requalificação do Terminal Rodoviário e zona urbana envolvente (no valor de 549.703,58€, 
comparticipada a 85%) – ambas as intervenções no âmbito do PARU – Plano de Ação de 
Regeneração Urbana; 
- Centro Escolar de Alcanena (investimento total de 4.065.500,93€, financiada a 85% pelo Centro 
2020). 
 
Já concluída está a empreitada do Posto Territorial da GNR, uma obra da responsabilidade do 
MAI, que representou um investimento total de 426.122,80€ e que veio dotar de condições 
dignas as instalações da GNR de Alcanena. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE VALORIZA O AMBIENTE 
 
O executivo camarário continua a assumir a valorização do ambiente como uma das suas 
principais preocupações. Nesse sentido, foi criado, em 2018, o Observatório Ambiental de 
Alcanena, cujos objetivos específicos são: 
- Elaborar e aprovar, anualmente, Planos de Ação para a Valorização Ambiental e 
Sustentabilidade Territorial, garantindo a execução e monitorização das ações propostas; 
- Criar, organizar e divulgar uma plataforma de informação relevante e estruturada; e 
- Partilhar conhecimento e estabelecer sinergias para melhor conhecer o território e as suas 
dinâmicas e resolver as suas problemáticas ambientais. 
 
Destaque também para a criação da AQUANENA – Empresa Municipal de Águas e Saneamento 
de Alcanena, SA, que, desde 6 de julho de 2019, assume a gestão do Sistema de Alcanena. 
 
Referência, ainda, para a monitorização ambiental em Alcanena, através de contrato de 
aquisição de serviços à empresa Agroleico, Lda, para levantamento da qualidade do ar com um 
referencial de 4 campanhas (1 por trimestre), utilizando 18 pontos de amostragem (mais 2 
brancos) para aa monitorização de H2S, considerando que os valores de NH3 obtidos eram 
considerados como não representativos. Este contrato tem o valor de 11.200,00€ (+ IVA). 
 
Ainda na área do ambiente, destaque também para a Rede de Saneamento de Covão do Coelho 
e Vale Alto, em execução, um investimento total de 2.656.481,51€, com comparticipação de 
85%; para a Rede de Saneamento de Carvalheiro, com um investimento total de 1.110.542,65€, 
financiado a 85%; e para a Requalificação do Sistema de Tratamento de Águas Residuais 
Domésticas de Covão do Feto, Monsanto, um projeto da autarquia, no valor de 12.700,00€ (+ 
IVA). 
 
Referência, também, para o Festival da Biodiversidade, cuja terceira edição se realizou em 2019, 
num conjunto de ações que pretende valorizar o ambiente, em geral, e a biodiversidade, em 
particular. 
 
 
UM MUNICÍPIO COM PLANEAMENTO ESTRATÉGICO, DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO 



 
No que respeita ao PDM – Plano Diretor Municipal, a empresa projetista encontra-se a elaborar o 
conteúdo documental da proposta final, com vista à sua validação pelo Município e respetiva 
remissão à CCDR, para emissão de parecer e posterior agendamento da Discussão Pública do 
documento. 
 
Já aprovados estão os termos de referência para elaboração do Plano de Pormenor do Parque 
Empresarial de Alcanena, no nó da A1/A23, encontrando-se em fase de aprovação as peças do 
procedimento (caderno de encargos e programa de concurso), seguindo-se o lançamento de 
contratação pública, no âmbito do Código dos Contratos Públicos, para elaboração do Plano de 
Pormenor e Avaliação Ambiental Estratégica. 
 
 
UM MUNICÍPIO PARA TODAS AS FREGUESIAS 
 
No que concerne à área de intervenção “Um Município para Todas as Freguesias”, o executivo 
continua a defender as 10 freguesias para o concelho de Alcanena, aguardando-se a alteração à 
Lei 11-A/2013, de 28 de janeiro. 
 
No que respeita aos Acordos de Execução, para o ano de 2019 foram aprovados novos acordos, 
com o valor global de 400.000,00€, verificando-se um aumento de 50.000,00€ relativamente a 
2018, tendo sido assumido pelo atual executivo um aumento anual de 50.000,00€, perfazendo, 
em 2021, o total de 500.000,00€. Os referidos acordos de execução concretizam a delegação 
nas Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia do concelho das seguintes competências da 
Câmara Municipal: 
- Apoio ao funcionamento; 
- Espaços Verdes; 
- Percursos Pedestres e BTT; 
- Escolas; 
- Vias e espaços públicos. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE PROMOVE O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
 
No âmbito do Desenvolvimento Humano e Social, a autarquia tem vários serviços disponíveis, 
nomeadamente Atendimento Social, Banco de Recursos Sociais, CLAIM – Centro Local de 
Apoio à Integração de Migrantes, Gabinete de Inserção Profissional, Projeto CLDS – Crescer e 
Desenvolver Alcanena, Balcão da Inclusão, Plano Municipal para a Igualdade, Rede Social e 
Teleassistência. 
 
Destaque para o Cabaz “Bebé Feliz”, implementado em 2016, tendo sido entregues, até ao 
momento, 286 cabazes aos bebés nascidos no concelho de Alcanena, cujos agregados 
familiares residam no concelho, num valor total de 143.000,00€. 
 
Referência também ao Projeto Infância Feliz, implementado em 2018 e que visa apoiar 
agregados familiares carenciados, com filhos/as até aos 3 anos de idade, residentes no concelho 
de Alcanena e que se encontrem em situação comprovada de carência socioeconómica, e que 
apoia, atualmente, 17 crianças, provenientes de 17 agregados familiares, num valor total de 
cerca de 3.150,00€. Desde o início do projeto, até à data, foram apoiadas 30 crianças, 
provenientes de 28 agregados familiares. 



 
De salientar também o importante trabalho da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Alcanena, que acompanha, atualmente, 69 processos. 
 
Ainda no âmbito do Desenvolvimento Humano e Social, destaque para a Academia Sénior do 
Concelho de Alcanena, projeto implementado em 2012, em parceria com a Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira e com a ARPICA – Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alcanena, que, no ano letivo 2019/2020 
conta com 34 alunos/as inscritos/as, reunindo um conjunto de 12 disciplinas e 10 professores/as. 
  
Referência também para o Cartão Sénior, que oferece descontos no acesso a equipamentos 
municipais, condições especiais de acesso a atividades ou eventos promovidos pelas 
associações do concelho aderentes e descontos em produtos e/ou serviços oferecidos pelas 
empresas aderentes. 
 
No que concerne à Habitação Social, tem vindo a ser efetuada a manutenção e reabilitação 
permanente do Parque Habitacional Social do concelho, tendo sido submetida uma candidatura 
no âmbito da Eficiência Energética para Fogos de Habitação Social, para o Bairro Dr. Anastácio 
Gonçalves e para o Bairro da Cantina, num investimento total de 344.603,58€, financiados a 
85% pelo Centro 2020. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE CONTINUARÁ AO SERVIÇO DOS MUNÍCIPES 
 
O município continua empenhado na prestação de um serviço público mais eficiente, tendo sido 
implementado o programa de gestão documental e estando em curso a engenharia de 
processos. Está também implementado, desde 2018, o programa de Contabilidade de Custos e 
foram criados Espaços do Cidadão, com disponibilização de balcões multisserviços e acesso 
facilitado a diferentes serviços, nas 10 localidades do concelho. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE PROMOVE A REQUALIFICAÇÃO DO SEU TERRITÓRIO 
 
Neste domínio, estão já aprovadas 5 delimitações de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), 
nomeadamente, Alcanena, Minde, Louriceira, Malhou e Espinheiro. 
 
Em 2019, foi publicado em Diário da República o PERU – Programa Estratégico de Reabilitação 
Urbana das Operações de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática de Louriceira, Malhou, 
Espinheiro e Minde, que vigorará por 15 anos, e que vem operacionalizar as delimitações das 
ARU aprovadas até então. 
 
Está em curso a elaboração da redelimitação da ARU de Alcanena, de forma a incluir um 
conjunto de edificado degradado que não tinha sido considerado anteriormente. 
 
Encontram-se a ser elaboradas as Plantas e a Memória Descritiva e Justificativa das 
delimitações de ARU de Vila Moreira, Bugalhos e Pousados, Monsanto, Moitas Venda e Serra de 
Santo António, pretendendo-se que sejam aprovadas ainda em 2019. 
 



De destacar também o Regulamento Municipal Reabilita Habita, que aguarda publicação em 
Diário da República e que prevê a aceitação, pelo município, de imóveis degradados, que serão, 
posteriormente, atribuídos a jovens que pretendam reabilitá-los. 
 
De referir, igualmente, o Projeto Reabilitar Alcanena, um inventário permanente com 
identificação das casas degradadas e em ruínas no concelho, notificando os proprietários para a 
sua manutenção/reabilitação, sendo que, em caso de incumprimento, estão a ser aplicadas as 
medidas definidas na legislação, nomeadamente as majorações de IMI. 
 
No que diz respeito às intervenções no âmbito do PARU – Plano de Ação de Regeneração 
Urbana, está em fase de conclusão a Requalificação do Terminal Rodoviário de Alcanena e zona 
urbana envolvente (549.703,58€), estando também a decorrer a Requalificação do Mercado 
Municipal de Alcanena (1.706.337,45€). As duas obras representam um investimento total de 
2.256.041,03€, com comparticipação de 85%. 
 
Quanto às intervenções no âmbito do PDR – Programa de Desenvolvimento Rural 2020, está a 
decorrer a Requalificação do Miradouro Joaquim Ramos Vieira, em Alcanena, no montante de 
185.178,84€, comparticipados a 50%. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE PROMOVE A ACESSIBILIDADE E A MOBILIDADE PARA TODOS 
 
Nesta área, a autarquia tem vindo a apostar na requalificação da rede viária do concelho, tendo 
sido efetuadas as seguintes intervenções, em 2019: 
- Requalificação do Pontão da Ribeira da Várzea – Espinheiro (174.470,46€ + IVA; obra 
inaugurada a 7 de julho de 2019); 
- Requalificação da rede viária na Louriceira (212.819,44 + IVA; obra concluída); 
- Requalificação da Estrada Municipal Alcanena/Moitas Venda (15.056,30€ + IVA; obra 
executada); 
- Pavimentação da Rua da Chousa da Riba, em Serra de Santo António (19.396,96 + IVA; obra 
executada); 
- Acompanhamento da evolução do projeto de Requalificação da ER 361, Troço Amiais de Cima 
– Alcanena, pela Câmara Municipal de Alcanena e pela Junta de Freguesia de Monsanto, 
empreitada consignada a 26 de setembro de 2019 e que representa um investimento total de 
3.200.000,00€ da Infraestruturas de Portugal, IP. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE ASSUME UMA POLÍTICA JOVEM 
 
Na área da Juventude, referência ao projeto Jovens Ativos, um projeto de ocupação de tempos 
livres lançado em 2018 e que visa a integração e participação de jovens em projetos a 
desenvolver no concelho de Alcanena, destinado a jovens com idades compreendidas entre os 
13 e os 25 anos e que contempla diversas áreas de intervenção. O período de apresentação de 
candidaturas decorre até final de dezembro de 2019, para atividades a realizar no ano de 2020. 
 
Mantém-se em funcionamento o Conselho Municipal da Juventude, órgão consultivo do 
município sobre matérias na área da política de juventude. 
 
Destaque também para o Cartão Jovem Municipal, que dá descontos no acesso aos 
equipamentos municipais, condições especiais no acesso a atividades e/ou eventos promovidos 



pelas associações do concelho aderentes e descontos em produtos e/ou serviços oferecidos 
pelas empresas aderentes. 
 
Mantém-se a realização do Fórum da Juventude, com atividades direcionadas para os jovens, 
tendo a oitava edição decorrido em 2019. 
 
No que respeita ao Apoio aos Estudantes do Ensino Superior, no ano letivo foram 2018/2019 
foram apoiados 100 estudantes, com o valor total de 84.000,00€. Nesse ano letivo, procedeu-se 
ao aumento do valor mensal por escalão (Escalão A – 150,00€; Escalão B – 100,00€; Escalão C 
– 60,00€), valores que se mantêm para o presente ano letivo (2019/2020), decorrendo as 
inscrições até ao próximo dia 15 de outubro de 2019. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE ASSUME A EDUCAÇÃO 
 
Relativamente à área da Educação e Qualificação, a Câmara Municipal de Alcanena continua a 
assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular, refeições escolares, transportes 
escolares, apoios escolares, mantendo o Conselho Municipal da Educação e as várias parcerias 
estabelecidas neste âmbito. 
 
Nesta área, destaque para o Centro Escolar de Alcanena, obra iniciada em 2018, cujo 
investimento total ascende a mais de 4 milhões de euros, com uma comparticipação de 
3.347.601,55€. 
 
Quanto ao Centro Escolar de Minde, foi adjudicada a elaboração do Projeto, através da 
requalificação da atual EB1, com integração do pré-escolar, à empresa BeAbstrat, Lda., pelo 
valor de 31.518,50€ (+ IVA), estando o projeto em fase de avaliação, para posterior aprovação 
em Reunião de Câmara. 
 
A autarquia tem vindo a proceder, continuamente, à beneficiação dos edifícios do Parque 
Escolar Municipal, nomeadamente Jardins de Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
tendo despendido, em 2019, mais de 24.000,00€. 
 
Referência também à Universidade de Verão, com atribuição de bolsas a 12 alunos do ensino 
secundário, para frequência da Universidade de Verão, em 2018, nas Universidades de Aveiro e 
Coimbra.Com este apoio, a autarquia despende um valor total de cerca de 2.220,00€ 
 
Ainda no domínio da educação, destaque para o Projeto Intermunicipal de Promoção do 
Sucesso Escolar e Combate ao Abandono Escolar e para a elaboração do PEEM – Plano 
Estratégico Educativo Municipal, através da constituição de uma Equipa Pluridisciplinar. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE ASSUME A SAÚDE 
 
No âmbito da saúde, salienta-se a participação no Programa Nacional de Saúde Oral, que 
contemplou um total de 388 alunos/as, desde a assinatura do protocolo, em 2013. 
 
Em setembro de 2018, foi assinado um Protocolo de Colaboração entre o Município de Alcanena 
e a ARSLVT, para implementação de consultas de Saúde Oral no Serviço Nacional de Saúde, 
nos cuidados de saúde primários, no concelho de Alcanena. A autarquia, no mês de setembro de 



2019, apresentou uma candidatura, de modo a obter financiamento de até 40.776,54€, para a 
aquisição de equipamento técnico, prevendo-se um investimento total de 55.227,00€, 
 
A 28 de novembro de 2019, foi assinado o Protocolo entre a Associação Dignitude e o Município 
de Alcanena, tendo por objetivo a colaboração para o prosseguimento dos objetivos do 
Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. Este programa tem por objetivo garantir o 
acesso ao medicamento por parte de qualquer cidadão que se encontre numa situação de 
carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados, que 
sejam prescritos por receita médica. Este programa representa uma comparticipação anual, pelo 
Município, de 100,00€, para o financiamento da abem, por cada beneficiário identificado e 
registado pelo mesmo, até ao limite anual de 2.000,00€, ficando os restantes montantes a cargo 
do Fundo Solidário Abem. Atualmente, beneficiam deste apoio 4 utentes. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE PROMOVE A CULTURA, O DESPORTO E O LAZER 
 
Nesta área, mantêm-se os vários projetos existente na área da cultura, nomeadamente, eventos 
em rede, apoio às festas populares, Ciclo Cultura, Arte e Património, dinamização do Grupo de 
Teatro “Alcanena em Cena”, Encontro Nacional de Colecionadores, Festival Internacional de 
Folclore, Gala Novos Talentos / Talentos Novos, Jogos Florais. 
 
Mantém-se também a aposta numa programação cultural regular nos equipamentos municipais 
(Biblioteca Municipal, Cine-Teatro São Pedro e Galeria Municipal Maria Lucília Moita. 
 
No que concerne à melhoria dos equipamentos desportivos, destaque para a Requalificação do 
Estádio Municipal Joaquim Maria Baptista, cujo projeto de requalificação se encontra em fase de 
avaliação. 
 
No âmbito desportivo, referência para atividades como o Alcanena Walking Festival – Encontro 
Nacional de Pedestrianistas, Caminhas pelo Concelho, Centro Municipal de Marcha e Corrida, 
Centros de Condição Física, Seniores Ativos, Trail Serras de Aire e Candeeiros. 
 
O Município de Alcanena continua a apoiar as associações do concelho, tendo sido assinados 
Contratos Programa Culturais no valor de 46.000,00€, Contratos Programa Desportivos no valor 
de 51.850,00€ e atribuídos outros apoios no valor superior a 81.000,00€, para além de apoio 
técnico/administrativo. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE VALORIZA A PROTEÇÃO CIVIL 
 
Neste âmbito, especial referência para o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo 
Gabinete Técnico Florestal, pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta, pela Comissão 
Municipal de Proteção Civil e através da colaboração com o GIPS da GNR. 
 
Encontra-se em análise o processo de transição para a carreira/categoria de Bombeiro Sapador 
de 11 Assistentes Técnicos (carreira de regime especial). 
 
Mantém-se a equipa de Sapadores Florestais, com apoio ao Fundo Florestal Permanente, tendo-
se procedido à integração, por tempo indeterminado, dos 5 elementos que constituem a equipa, 
no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Alcanena, em agosto de 2018. 



 
A autarquia continua a apoiar anualmente a Associação Liga dos Amigos dos Bombeiros 
Municipais de Alcanena, através de um protocolo anual, no valor de 75.000,00€. 
 
Continua também o apoio à Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde, através de um 
protocolo anual, no valor de 75.000,00€.  
 
Em 2018, foi assinado um protocolo de constituição e funcionamento de uma Equipa de 
Intervenção Permanente na Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde, sendo a equipa 
constituída por 5 elementos, que exercem a sua função de forma permanente, por um período 
semanal de 40 horas, durante 3 anos (2018-2021). Este protocolo representa um investimento 
de 99.239,71€. 
 
Em maio de 2018, foi aprovada a constituição de mais 3 Unidades Locais de Proteção Civil – 
Moitas venda, Monsanto e Serra de Santo António -, que se vieram juntar à ULPC de Bugalhos. 
A autarquia atribuiu a estas unidades apoios para a aquisição de kits de 1ª Intervenção, no total 
de 18.600,00€ (+ IVA). 
 
Em setembro de 2019, foi constituída a ULPC da União das Freguesias de Malhou, Louriceira e 
Espinheiro, estando em constituição a ULPC de Minde, tendo sido efetuada candidatura para a 
aquisição de kits de 1ª Intervenção para as mesmas. 
 
O Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras tem vindo a ser dinamizado em todo o concelho, 
tendo sido identificados e sinalizados os locais de abrigo e refúgio. Foram também designados 
os oficiais de segurança e respetivos suplentes para os 24 aglomerados populacionais do 
concelho de Alcanena. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE QUER MAIS SEGURANÇA E JUSTIÇA 
 
Tribunal de Alcanena 
- A partir de outubro de 2018, o Magistrado do Ministério Público passou a fazer atendimento, 
sob marcação prévia, nas áreas de Família e Menores.  
- Na reunião de Câmara de 2 de setembro de 2019, foi aprovado um Protocolo de Colaboração a 
estabelecer entre a Câmara Municipal e a Direção-Geral da Administração da Justiça, para 
definição e enquadramento das pequenas intervenções a realizar na conservação das 
instalações do Tribunal. 
 
Quartel da GNR de Alcanena 
Foi inaugurado, a 9 de julho de 2019, o novo Posto Territorial da GNR de Alcanena, um 
investimento total de 426.122,80 (+ IVA), da responsabilidade do Ministério da Administração 
Interna. 
 
 
UM MUNICÍPIO QUE VALORIZA O SEU PATRIMÓNIO 
 
Neste domínio, a autarquia tem vindo a apoiar a recuperação do património religioso do 
concelho, tendo atribuído apoio monetário no valor total de 57.000,00€ para recuperação da 
Igreja Matriz de Louriceira e um apoio no valor de 3.000,00€ para o projeto de construção da 
Capela de Carvalheiro – Louriceira. 



 
Destaque também para a salvaguarda do património imaterial, com o projeto Documentar 
Alcanena, que consiste na criação de plataforma digital para disponibilização de vídeos, fotos e 
outros documentos em suporte digital e realização de 10 vídeos sobre diversos temas de artes e 
ofícios e algumas das tradições mais emblemáticas do concelho, num investimento total de 
27.244,50€, com uma comparticipação de 12.392,25€. 
 
Referência também para os festivais gastronómicos que se realizam, anualmente, no concelho, 
designadamente, o Festival da Cachola e da Morcela e o Festival do Azeite e das Ervas 
Aromáticas. 
 
No que concerne ao Centro Ciência Viva do Alviela, é de ressalvar o reforço de recursos 
humanos e reforço do apoio anual até 50.000,00€. 
 
Está em fase de avaliação o projeto de Ordenamento do Parque de Estacionamento e de 
Melhoria dos Acessos Pedonais à Praia Fluvial dos Olhos de Água. 
 
 
 
O executivo da Câmara Municipal de Alcanena agradece, uma vez mais, a todos os que 
colaboram com a autarquia na concretização de todos os projetos e ações que o executivo tem 
vindo a desenvolver, com determinação e empenho. 
 
 
 
 
 


