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Q Quero dedicar a primeira edição deste novo boletim 
municipal do Crato ao Futuro. Um Futuro que é inscrito 
nestas páginas com letra maiúscula. É o primeiro nú-

mero com o primeiro editorial de 2021. É um novo elemento de 
comunicação da autarquia que pretende estar mais próximo de 
todos e tornar o Crato próximo de quem está longe, de quem nos 
quer visitar, dos que nos querem conhecer. Comunicar é uma 
forma de abrir portas para o Futuro. 
É um número dedicado à esperança na nova fase que enfrenta-
remos, com a vacinação a chegar faseadamente a toda a popu-
lação e portanto, o Futuro está também aqui, de olhos postos na 
saúde, na economia, no crescimento e na possibilidade de, cedo 
podermos conviver novamente, reestabelecer a normalidade pos-
sível nas nossas vidas, fazer planos e acreditar. Porque é o sonho 
que comanda a vida. 
No Futuro também porque, nestas páginas partilhamos muitos 
projetos a realizar brevemente. Mais do que alguma vez o Crato 
terá tido e isso revela muito sobre o que queremos para o concelho 
e para os cratenses. Um Futuro melhor.
Estes desafios, sem uma equipa de técnicos e administrativos 
tão talentosa e tão motivada não seriam alcançáveis. Sem falar 
do inestimável contributo e apoio de dezenas de funcionários 
operacionais, que em breve terão novas instalações dignas do 
trabalho que desempenham ao serviço da comunidade. Todos 
contribuem diariamente e acompanham estes sonhos para, jun-
tos, irmos mais longe – em direção ao Futuro.
Aquilo que passámos não nos permite euforias mas permite-nos 
projetar trabalho de forma séria, numa lógica de continuidade 
conhecendo cada passo com a segurança de que “enquanto houver 
estrada para andar, a gente vai continuar”*. Crato pelo Futuro. 
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Tema de capa 
Pormenor de maqueta do projeto do interior 
da reabilitação da varanda do antigo Palácio 
Grão-Prior, no Largo do Município, que 
será Centro Interpretativo do Urbanismo e 
História do Crato e Paços do Concelho.
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O processo de vacinação da população contra a covid-19 iniciou- 
-se dia 2 de março. O salão dos Bombeiros Voluntários do 
Crato foi o local escolhido para acolher a Estrutura Concelhia 

de Vacinação. A adaptação do espaço estava finalizada no início de feve-
reiro e, no dia 5 recebeu a vistoria da saúde pública que confirmou as 
condições do local. “Desde o início de fevereiro que aguardávamos o 
arranque da vacinação. Nesta primeira fase vacinaremos mais de 400 
pessoas, primeiro o grupo de pessoas com doenças que necessitam prio-
ridade e depois munícipes com mais de 80 anos, forças de segurança 
e bombeiros. É importante que a população confie e que esteja consci- 
ente de que esta á a única forma de controlar verdadeiramente a pan-
demia” referiu Joaquim Diogo, presidente da Câmara Municipal do  
Crato. Este centro de vacinação dispõe de quatro salas individuais de 
vacinação, uma sala comum de pós vacinação, uma sala de preparação 
das vacinas, um gabinete médico com um profissional em permanência, 
uma sala de espera ampla e que garante o distanciamento físico entre 
as pessoas e por fim, uma zona administrativa na entrada que fará os 
inquéritos iniciais.

  Vacinação comunitária
 inicia no Crato

“O nosso espaço está 
a postos para se iniciar 
o processo de vacinação 
tão aguardado no Crato.”

FUTURO

> Na fotografia o presidente da Câmara Municipal do Crato, Joaquim Diogo, e o presidente  e 
vogal executivo do Concelho de Administração da ULSNA, respetivamente Joaquim Araújo e Raúl 
Cordeiro no ato de vistoria que ocorreu no dia 5 de fevereiro.

CRATO PELA SAÚDE
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O novo Centro de Saúde do Crato abriu no dia 26 de janeiro com 
toda a equipa médica, de enfermagem e administrativa. O in-
vestimento total do Centro de Saúde cifrou-se em 876 143,66 €, 

já com equipamentos incluídos, sendo que a contribuição comunitária foi 
de 744 722,11 €, ficando a cargo da autarquia 65 710,77 €, “números que, 
por razões de transparência na gestão publica devem ser partilhados”, 
referiu Joaquim Diogo, presidente da Câmara Municipal do Crato.
Com este novo equipamento espera-se oferecer ao cidadão segurança, 
conforto e um serviço de excelência, conferindo maior acessibilidade à 
saúde de proximidade e de primeira linha, reduzindo custos de transporte 
para outras unidades de saúde e evitando um peso desmedido da rede de 
cuidados de saúde a jusante, como sendo os hospitais, por questões que 
são facilmente respondidas na área de residência do utente. 
Joaquim Diogo, que já tinha oportunamente agradecido o esforço 
e dedicação de todas as partes envolvidas na edificação do projeto, 
relembrou que “ter esta unidade de saúde com estas características, 
que também contribuirá para a melhoria da prestação de cuidados de 
enfermagem aos doentes no seu domicílio, é uma grande mais valia para 
o Crato, para os idosos, para as famílias e para a comunidade escolar, 
sobretudo no atual contexto em que a saúde se tornou a preocupação 
central da humanidade”. 

  Novo centro de saúde do Crato 
abre portas

INVESTIMENTO NA SAÚDE

CRATO PELA SAÚDE

> Presentes em ato simbólico em breve momento de boas vindas à equipa estiveram o Presidente 
do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, Joaquim Araújo, 
e o vogal da ULSNA Raul Cordeiro, o presidente da Câmara Municipal do Crato, Joaquim Diogo,  
Sandra Cardoso, presidente da Assembleia Municipal, a presidente da União de Freguesias de 
Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, Ana Izabel Merêces e o Deputado da Assembleia da 
República, Luís Moreira Testa. 



A Câmara Municipal do Crato vai reabilitar a varanda do antigo 
Palácio do Grão-Prior do Crato da Ordem de Malta, e o edifício 
aqui existente, para fazer nascer o Centro Interpretativo do Ur-

banismo e História do Crato e Paços do Concelho. 
O projeto surge lado a lado com a renovação urbanística do largo que o 
enquadra, a Praça do Município, o primeiro passo num projeto mais am-
bicioso de requalificação do centro histórico da vila. Estas obras estão 
orçamentadas num total de 1, 230 milhões de euros, com comparticipação 
de 80% pelos fundos do Portugal 2020 e iniciam-se já no primeiro se-
mestre deste ano. O piso térreo será destinado ao público em geral, com 
as valências de museologia destinadas ao entendimento da história 
e evolução urbanístico do concelho. O largo exterior será alvo de uma 
intervenção faseada que assenta em três grandes prioridades: a circulação 
privilegiada dos peões, a valorização do espaço público e a potenciação da 
atividade económica e turística. 
Uma das principais apostas da autarquia para este projeto passa pela 
regulamentação e modernização do parqueamento automóvel. A reno-
vação de três espaços para estacionamento público nas zonas Norte, 
Sul e Oeste da vila irá permitir retirar o parqueamento da Praça do 
Município, possibilitando que o largo se transforme num local de lazer,  
comércio e turismo.

 Crato: Reabilitação da varanda do 
antigo Palácio Grão-Prior e do Largo 
do Município

PATRIMÓNIO

O projeto surge lado a 
lado com a renovação 
urbanística do largo 
que o enquadra, 
a Praça do Município, 
o primeiro passo num 
projeto mais ambicioso 
de requalificação do 
centro histórico da vila.

CRATO PELO FUTURO 05

Tema de capa
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A Câmara Municipal do Crato tem condições para avançar em 
breve com a obra da requalificação das infraestruturas de um 
edifício novo para a extensão de Gáfete do Centro de Saúde, 

recuperando uma escola primária antiga, com a aprovação da candida-
tura de financiamento a 85 por cento, que a Unidade Local de Saúde do 
Norte Alentejano (ULSNA) conseguiu junto do Programa Operacional do 
Alentejo 2020, no dia 20 de novembro de 2020.
A Câmara Municipal do Crato será responsável, quer pela cedência do 
espaço a reabilitar, quer pelo pagamento de cerca de 17.700 euros, que 
correspondem a 50 por cento do valor não comparticipado (15 por cento 
do custo total da obra) que será suportado em partes iguais com a ULSNA.
As obras iniciam-se este ano e vão permitir a deslocalização dos cuidados 
de saúde primários das atuais instalações, para o edifício de uma antiga 
escola primária desativada, sita no Largo de S. Pedro. “É sobejamente 
conhecido dos portugueses que as escolas primárias construídas durante 
o período do Estado Novo são projetos arquitetónicos de relevo cultural e 
que, por todo o país, têm sido requalificados para os mais variados fins”, 
referiu Joaquim Diogo, presidente da Câmara Municipal do Crato. 
O protocolo para a deslocação e construção desta Extensão do Centro 
de Saúde já tinha sido assinado no final de 2019 pelo que a autarquia 
teve condições de avançar com a reabilitação do local. “A aprovação 
desta candidatura deixou-nos muito felizes: este novo edifício servirá 
a população da freguesia com um espaço muito adequado, moderno e 
preparado para o atendimento médico de proximidade para a prestação 
de cuidados de saúde primários tão necessários”, referiu o autarca.

  Extensão de Gáfete do Centro 
de Saúde será numa antiga 
escola primária

INVESTIMENTO NA SAÚDE

CRATO PELO FUTURO
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A Câmara Municipal do Crato contratou, no início de janeiro, 
o projeto de requalificação urbana total do Bairro D. Maria 
Inocência Lemos de Sá Nogueira, para a demolição das casas 

pré-fabricadas de madeira, que não reúnem condições necessárias 
para habitação e espaços verdes envolventes. Esta obra tem o valor total 
de 186.000,00 mil euros, com comparticipação de 85% pelo Portugal 
2020 e arranca ainda este ano. Ficará preparado e loteado para futura 
construção de novos fogos. 
O objetivo desta empreitada será a requalificação do espaço habitacional, 
criando condições para a futura construção de habitações com quali-
dade, bem como uma intervenção no espaço público que lhe serve de 
enquadramento. O projeto abrangerá uma área de 3132.00 metros qua-
drados, dos quais 1187,75 se destinam a novos fogos e que se prevê que 
venham a ser para habitação social.
Relativamente ao meio envolvente, o bairro será dotado de dois jardins. 
Um deles com cerca de 190 metros quadrados, fazendo também diálogo 
com uma cantina social, que se encontra no lado oposto da rua. O 
segundo jardim, com uma área de cerca de 715 metros quadrados e será 
desenvolvido na rua paralela à Rua do Convento, criando um espaço 
independente e privilegiado. Com o novo troço de rua definido, aparece 
também um pequeno estacionamento.

 Crato lançou empreitada 
de requalificação do bairro 
de casas  pré-fabricadas e aposta 
na envolvente

HABITAÇÃO

CRATO PELO FUTURO

O objetivo desta 
empreitada será a 
requalificação do 
espaço habitacional, 
criando condições para 
a futura construção 
de habitações com 
qualidade (…)
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A s obras de construção das novas Oficinas Municipais do Crato,  
na zona industrial, estão previstas para o início do segundo 
semestre deste ano. Serão um complexo agregador de diversos 

serviços municipais, com zonas sociais e apoio de refeitório e cafeteria, 
pensados para melhoria substancial das condições dos trabalhadores.
O espaço visa juntar os setores operacionais da autarquia de forma 
organizada e profissional, atendendo às condições de higiene e segu-
rança no trabalho. Será dividido por áreas distintas, com zonas de apoio 
separadas para que as equipas tenham ao seu dispor todas as condições. 
Agregará áreas como a serralharia, a carpintaria, a mecânica auto, a 
jardinagem - com uma estufa para conservação do património para 
jardins e espaços verdes - infraestruturas urbanas, e manutenção de 
águas e esgotos. Terá um armazém de pesados no exterior para ma-
teriais de construção, bem como uma zona específica de “parque 
de agregados” onde serão mantidos materiais como areia, pedra  
e outros, que poderão ser adquiridos em maior escala com uma gestão 
mais eficiente e menor desperdício. O projeto prevê ainda um armazém  
para todo o tipo de ferramentas e equipamentos de construção. Disporá 
de um parque estacionamento com estação de carregamento de viaturas 
elétricas para o parque automóvel da autarquia entre outras áreas. Todo 
o recinto será sustentado por uma gestão racional da energia e resíduos, 
cumprindo as normativas ambientais e energéticas. 
O espaço  será dotado de uma zona social, refeitório e cafetaria, salas 
de reunião, salas de pausa para motoristas e vestiários diferenciados 
por áreas operacionais. Terá uma única portaria para segurança  
e gestão da entradas e saídas no recinto da zona industrial. O projeto é  
da responsabilidade da Câmara Municipal do Crato, da autoria do Arqui-
teto Vasco Antunes. 

  Novas Oficinas Municipais 
do Crato

COMPLEXO MULTIFUNCIONAL



  Investimento de 280 mil 
euros na melhoria da 
circulação no Crato

NOVA ROTUNDA

A Câmara Municipal do Crato celebrou, no 
dia 22 de dezembro de 2020, o contrato de 
adjudicação da obra de substituição do atual 

cruzamento no centro da vila do Crato por uma 
rotunda e requalificação das ruas de acesso, visando 
a facilidade de confluência e segurança do tráfego.
Este projeto é cofinanciado pelo Portugal 2020 em 
85% e resulta de um investimento total de 289.995,21 
mil euros, a decorrer no mês de janeiro de 2021.
Por ser uma zona elevada circulação automóvel,  
a construção de uma rotunda na área urbanizada da 
vila do Crato é a solução mais eficiente, garantindo 
que o trânsito flui mais facilmente e, ao mesmo 
tempo, promove a circulação mais segura, garan-
tindo maior visibilidade e amplitude para quem 
conduz qualquer veículo.

 Novo Centro de Recolha 
de Animais de Companhia

F oi lançado procedimento concursal para a 
empreitada de construção de um Centro de 
Recolha Oficial de Animais de Companhia, 

no dia 3 de fevereiro de 2021, por parte da Câmara 
Municipal do Crato.
A obra do novo canil e gatil será financiada ao abrigo 
do “Programa de concessão de incentivos financeiros 
para a construção e modernização dos Centros de 
Recolha Oficial de animais de companhia”, lançado 
pelo governo. Prevê-se que tenha um custo global 
de cerca de 176 mil euros, em parte financiado pelo 
referido programa.
“A construção de uma infraestrutura deste tipo cons-
titui uma necessidade de saúde pública e de gestão 
adequada aos animais domésticos abandonados, da 
procriação não controlada, do abandono e da segu-
rança dos cidadãos, já que, em situações limite, a 
falta de intervenção nesta área pode acarretar sérias 
responsabilidades”, refere Joaquim Diogo, presidente 
da Câmara Municipal do Crato.
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EMPREITADA A CONCURSO PÚBLICO



 Município ao lado das IPSS. 
SETOR SOCIAL COM UM PAPEL FUNDAMENTAL

10 CRATO PELA SOLIDARIEDADE

A Câmara Municipal do Crato renovou o apoio financeiro mensal 
para 2021 às quatro instituições de solidariedade social (IPSS) do 
concelho, no valor total de 10 mil euros. 

Desde o início da pandemia, a autarquia tem mantido uma estreita 
colaboração com as associações providenciando mais de 40 mil másca-
ras e centenas de equipamentos de proteção individual. No dia 18 de 
dezembro de 2020, a Câmara Municipal interveio em ações de desinfeção 
especializada nos  lares da Santa Casa da Misericórdia de Gáfete e Vale 
de Peso levadas a cabo pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Crato, 
com o forte apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponte de 
Sor e com a cooperação dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, que 
disponibilizaram equipamento especializado.
“Estas medidas são formas de acompanhamento do setor social e de reco-
nhecimento pelo trabalho extraordinário que todas estas instituições 
levam a cabo, mesmo com fortes condicionantes, com redução de pes-
soal e com desafios crescentes nos tempos em que vivemos”, referiu 
Joaquim Diogo.
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 Testagem à Covid-19 como 
estratégia do Município
Diversas rondas de testagem ocorreram ao longo dos últimos cinco 
meses. Protocolo foi assinado com as IPSS para o efeito.

CONTENÇÃO DA PANDEMIA

A Câmara Municipal do Crato disponibilizou, no dia 14 de no-
vembro de 2020, 600 testes de despiste da covid-19 destinados 
aos funcionários do Município, das Freguesias, das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), da Proteção Civil e das Forças 
de Segurança do concelho. Nos meses seguintes a Câmara Municipal 
organizou novas testagens às mesmas entidades tendo incluído em 
janeiro a comunidade escolar.
Em 22 de dezembro do ano passado a Câmara Municipal do Crato 
celebrou um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia do Crato e de 
Gáfete, o Lar e Centro de Dia Nossa Senhora da Luz de Vale do Peso e 
a Associação Amizade à Infância e 3.ª idade da Aldeia da Mata com o 
objetivo de dar continuidade às ações de testagem à covid-19 que tinham 
iniciado em  outubro de 2020 e manter a testagem periódica de utentes 
e funcionários, como forma de garantir o controlo das transmissões do 
vírus SARS-COV-2.
A sucessiva testagem e a estreita articulação com as IPSS foi uma das 
medidas avançadas pela autarquia para contenção da pandemia, a par 
de outras que foram sendo tomadas. Os testes foram adquiridos num 
laboratório referenciado pela Direção Geral da Saúde. 

Ao todo já foram 
realizados cerca 
de 5000 testes 
rápidos fornecidos 
pelo Município e o 
Presidente da Câmara, 
Joaquim Diogo tem 
sublinhado o papel 
preponderante dos 
profissionais de 
saúde na estratégia de 
testagens sucessivas à 
covid-19 como basilar 
na gestão da crise da 
pandémica.
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C omeçou no dia 5 de janeiro a vacinação contra a Covid-19 no Lar 
de Grandes Dependentes da Santa Casa da Misericórdia do Crato. 
Foi das primeiras instituições do país elegíveis para vacinação já 

que o distrito de Portalegre era prioritário. 

As IPSS da Santa Casa da Misericórdia de Gáfete e Lar de Nossa Senhora 
da Luz em Vale do Peso ainda tinham surtos ativos da pandemia e só 
puderam iniciar a vacinação posteriormente.  Mas a 22 de janeiro a autar-
quia e a ULSNA registavam os melhores índices dos últimos 60 dias, e foi 
decretada a extinção dos surtos nas IPSS do concelho, o que possibilitou 
a gestão do processo de vacinação nas populações idosas residentes em 
instituições.

Felícia de Cunha e Sá Moutinho, de 101 anos, foi a primeira utente do 
Lar de Grandes Dependentes da Santa Casa da Misericórdia do Crato a 
receber a injeção que confere imunidade contra o novo coronavírus e o 
momento ficou simbolicamente registado com motivo de esperança, na 
presença de Joaquim Diogo, presidente da Câmara Municipal do Crato, 
do deputado Luís Testa, do Provedor da Santa Casa da Misericórdia do 
Crato, Mário Cruz e da presidente da União das Freguesias de Crato e 
Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, Ana Izabel Merêces.

Seguiu-se e Lar de Santo António da Aldeia da Mata e, no dia 20 de 
janeiro foram vacinados os 34 utentes e 19 funcionários na Santa Casa da 
Misericórdia de Gáfete.

 Vacinação nas IPSS do Crato
 e extinção dos surtos de Covid-19

CONTENÇÃO DA PANDEMIA

Felícia de Cunha e Sá 
Moutinho, de 101 anos, 
foi a primeira utente 
do Lar de Grandes 
Dependentes da Santa 
Casa da Misericórdia 
do Crato a receber a 
injeção que confere 
imunidade contra o 
novo coronavírus.



OMunicípio do Crato apoiou a Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários do Crato com a atribuição de um subsídio 
anual de 72 mil euros ao qual acresce uma verba de 26 mil euros 

para a Equipa de Intervenção Permanente da corporação e 10 mil euros 
para obras necessárias à manutenção e requalificação do quartel. A estes 
apoios soma-se a viatura de transporte de doentes oferecida no dia 15 de 
dezembro de 2021, no valor de 50 mil euros
Esta ambulância destina-se ao reforço da capacidade resposta no auxílio 
às populações, nomeadamente no transporte de doentes não urgentes, 
mas transforma-se rapidamente em viatura de emergência em caso de 
necessidade. Está equipada com manga de proteção no mapa, sistema 
de pressão negativa e sistema de desinfeção automática para rápida 
reutilização na situação pandémica vivida nos dias de hoje.
A entrega da viatura deu lugar a um ato simbólico e contou com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal do Crato, Joaquim Diogo, 
do Comandante dos Bombeiros Voluntários do Crato, Avelino Dias, do 
Vereador da Câmara Municipal do Crato, João Manuel Farinha assim 
como outros elementos da direção dos Bombeiros Voluntários do Crato.

 Câmara Municipal do Crato apoia 
Bombeiros em mais de 150 mil euros

APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
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A Câmara Municipal do Crato terminou a 1.ª fase de implemen- 
tação do projeto de fardamento dos trabalhadores operaci- 
onais do município, no final de novembro de 2020, bem como 

de equipamentos de proteção individual adequado ao desempenho das 
suas funções.
A instituição considerou fundamental adequar o fardamento dos 
profissionais operacionais ao tipo de trabalho que executam e, pela   
primeira vez na história do serviço público da autarquia, foi imple- 
mentada esta exigência. 
São operacionais expostos ao exterior ou com algum risco e que neces-
sitam de proteção, de equipamento, de farda específica para o desempe-
nho da sua função, que garantam conforto e resguardo, como é o exemplo 
do calçado apropriado, de fitas refletoras, de impermeáveis específicos.

 Trabalhadores operacionais 
receberam fardamento e
 equipamentos de proteção individual

CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO
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A  Câmara Municipal do Crato reforçou, no dia 28 de dezembro de 
2020, a sua frota com novos veículos de trabalho, substituindo 
ou aumentando o parque de existente, para a realização de di-

versas obras na via pública no município.
Além da escavadora e de um trator, foram adquiridas recentemente 
duas carrinhas, uma de cabine dupla, outra de cabine simples. Foi ain- 
da feito investimento num veículo 4x4 destinado exclusivamente à 
Proteção Civil e três carrinhas de transporte de crianças, para apoio ao 
transporte escolar. Em 2021 estão previstas mais aquisições de outros 
veículos e quatro outras viaturas através do Fundo Ambiental, mas 
estas totalmente elétricas, que permitirão iniciar a pegada ecológica da 
instituição ao nível da mobilidade.

 Renovação da frota de veículos para 
obras no concelho

INVESTIMENTO
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A Câmara Municipal forneceu almoço a alunos 
do escalão A e B do subsídio escolar durante 
a interrupção letiva e aulas à distância, em 

virtude do Estado de Emergência e consequente fe-
cho das escolas.
O Agrupamento de Escolas do Crato foi referenciado 
como Escola de Acolhimento dos filhos ou outros de- 
pendentes a cargo dos trabalhadores de serviços essen- 
ciais, para que estes pudessem desenvolver a sua ativi-
dade profissional tão útil no período em que vivemos. 

 Refeições para alunos 
e Escola de Acolhimento 
no Crato

PANDEMIA

A Câmara Municipal do Crato lançou, no dia 
26 de fevereiro, o Portal da Educação, uma 
plataforma abrangente com conteúdos e no-

tícias para os diferentes graus de ensino, concursos, 
ações de formação e ações de sensibilização.  Apresen-
ta ainda os acessos gratuitos a outros recursos didá-
ticos e informação diversa sobre a comunidade esco-
lar, a oferta educativa de AECS, e outras atividades 
socioeducativas, refeições e outros temas de interesse.  
É também um espaço dedicado ao conhecimento e 
estudo da comunidade escolar através da recolha de 
informação através de inquéritos, junto dos encar-
regados de educação. 
No início de fevereiro, a autarquia cedeu equipamen-
tos informáticos a alunos do Agrupamento de Escolas  
do Crato para acesso às aulas por videochamada 
durante o fecho das escolas, procurando nivelar o 
acesso ao ensino. Foi ainda disponibilizado às famí-
lias e encarregados de educação uma linha telefó- 
nica de apoio para esclarecimento de dúvidas sobre  
estes equipamentos e sobre as plataformas colabo-
rativas e de aprendizagem. 
(937 969 533 e-du.crato@cm-crato.pt)

 Equipamentos 
informáticos e Portal 
da Educação

ESTUDO EM CASA
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A  Câmara Municipal do Crato, à semelhança de ações similares 
em anos anteriores, preparou cabazes de Natal para famílias ca-
renciadas do concelho, sendo que em 2021 foi alargado o número 

de agregados abrangidos, para um total de 40. Estes conjuntos de bens 
foram constituídos de produtos regionais, adquiridos no comércio local. 
“Além de ser uma forma de garantir que as famílias que, por algum motivo 
estão a passar por momentos de maior dificuldade têm um reforço de pro-
dutos à sua mesa nesta quadra, também nos permite ativar o comércio 
e produtores locais, num momento tão importante para a economia do  
concelho”, referiu Joaquim Diogo, Presidente da Câmara Municipal do Crato.

 Cabazes de Natal para famílias 
com produtos do comércio local

SOLIDARIEDADE
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A   Câmara Municipal do Crato lançou, a 16 de dezembro de 2020, 
uma campanha de apoio ao comércio local na quadra natalícia 
denominada “Por tudo e por todos compre no comércio local”, 

incentivando ao consumo de produtos, bens e serviços de proximidade.
Tratou-se de um sorteio de prémios em que, para concorrer e habilitar-
-se ao prémio, o consumidor tinha que preencher cupões que lhe eram 
oferecidos no final das suas compras. Por cada 10 euros em compras no 
mesmo estabelecimento comercial, o consumidor recebia um cupão 
preenchia e depositava num recetáculo no estabelecimento onde lhe 
tinha sido atribuído o cupão.
Todos os cupões foram depois reunidos junto do comércio local para 
sorteio de extração direta por parte da Câmara Municipal do Crato. Foram 
atribuídos 17 prémios a 17 diferentes consumidores, num valor crescente 
e num total de 2.500 euros por sorteio. Os sorteios foram realizados a 22 
e a 2 de dezembro e a 5, 12, 19 e 26 de janeiro de 2021.

 Sorteio de Natal dinamizou 
comércio local

ECONOMIA

Aderiram 70 empresas 
à iniciativa com um resultado 
muito positivo da dinâmica 
gerada no comércio local, 
sobretudo em contexto de 
pandemia. Em média, foram 
gastos por semana, 9.120 
cupões de dez euros cada um, 
sendo que a campanha durou 
seis semanas, o que totaliza 
547 200 euros de compras, 
fora as que não foram 
trocadas por cupões.
A Câmara Municipal injetou 
ainda na economia local 15 
mil euros com a aquisição dos 
bens que foram sorteados, 
bem como todos os restantes 
gastos com a logística do 
concurso, como material 
diverso e equipamentos 
que foram todos adquirido 
localmente.

CRATO PELA ECONOMIA18
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C omo medidas gerais de apoio às famílias foi 
decretada a manutenção de determinadas 
isenções, como a de pagamento de tarifas 

fixas da fatura da água, ou a do pagamento de 
todas as taxas urbanísticas até ao final do ano. 
Estas medidas são complementares a outras que 
já se encontram em vigor, como o programa MA-
RES e diversos investimentos da autarquia em 
programas de rastreio comunitários à Covid-19 e 
fornecimento de equipamentos de proteção indi-
vidual à comunidade e a setores da economia local. 
Está previsto o ajuste de rendas de habitação social 
municipal a requerimento do arrendatário até 31 
de dezembro de 2021 e a atribuição de bolsas a 
jovens prevê uma majoração do seu valor em 10% se 
comprovada a quebra do rendimento do agregado 
familiar no ano de 2020. 

 Medidas de Apoio em 
contexto Covid-19

FAMÍLIAS

A Câmara Municipal do Crato constituiu um 
Fundo Emergência Municipal e Resiliência 
Empresarial com uma dotação de 100 mil  

euros que poderá ser alargado até 50%, destinado a 
mitigar o impacto económico da epidemia Covid-19  
nas micro e pequenas empresas, com sede no concelho. 
Este fundo vem complementar diversas medidas  
sociais e económicas destinadas às famílias e empre-
sas (redução da fatura da água, saneamento e resíduos 
sóli-dos urbanos, isenção do pagamento de diversas 
taxas, rendas e outros rendimentos). 
Este fundo vem disponibilizar apoios que variam en-
tre os 1000 e os 3000 euros, a empresários e empresas 
até 25 trabalhadores, incluindo administradores 
ou gerentes, com quebras de faturação igual ou su- 
perior a 15%, ou empresas que recentes, que 
tenham quebras elegíveis. Importa que não tenham 
quaisquer dívidas ao Estado ou tenham planos de 
pagamento aprovados. Para apoio mais direto ao 
comércio está disponível a tarifa fixa associada à 
fatura da água, com avaliação em junho, e a isenção 
de taxas de esplanada e publicidade, bem como de 
rendas comerciais de espaços municipais até um  
mês depois da imposição de encerramento.

 Fundo Municipal 
disponibiliza até 150mil 
euros para as empresas 

INVESTIMENTO



A  Biblioteca Municipal do Crato acolheu a exposição temporária 
“APAV, 30 Anos pelos Direitos das Vítimas, entre 19 e 26 de 
novembro. Esta exposição da Associação Portuguesa de Apoio 

à Vítima assinalou os 30 anos da instituição e reuniu imagens de 18 
campanhas de sensibilização da população, realizadas ao longo dos anos 
e que traduzem o trabalho da associação de apoio a vítimas dos mais 
variados tipos de crime.
Desde há três anos que a Câmara Municipal do Crato e o Gabinete de 
Apoio à Vítima do Alto Alentejo e Oeste trabalham em conjunto para a 
prevenção e sensibilização da população para a prática de crimes, bem 
como na proteção das vítimas. Os serviços de apoio psicológico, emoci-
onal, jurídico e de ordem prática que estão disponíveis para a população 
são gratuitos, confidenciais e prestados por técnicos especializados.
Não são apenas dirigidos a mulheres nem exclusivos da violência do-
méstica, abrangem todo o tipo de delitos criminais e procuram dar uma 
resposta de apoio global.

 APAV, 30 Anos pelos Direitos 
das Vítimas  

EXPOSIÇÃO
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O   Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa, no Crato, inaugurou 
com um concerto e espetáculo multimédia, no dia 4 de dezembro 
às 20 horas, a exposição “Bem-Vinda Sejas Amália”, que come-

morou o centenário do nascimento da fadista Amália Rodrigues. 
O evento foi transmitido a partir do Auditório da Câmara Municipal   
na página do Facebook da instituição.
A exposição em homenagem à Rainha do Fado esteve patente por um 
mês, até 4 de janeiro, e pôde ser visitada com entrada gratuita todos os 
dias. Foi produzida pela Fundação Amália Rodrigues e organizada em 
diferentes suportes gráficos. Encontrava-se dividida em quatro módulos, 
mostrando diferentes facetas da cantora, passando pelo seu sucesso 
mundial, pelo seu vanguardismo e arrojo artístico ao recanto do seu 
camarim, assim como curiosidades pouco conhecidas da sua carreira. 

 Concerto de fado abriu exposição 
do centenário de Amália

CULTURA EM TEMPOS DE PANDEMIA
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A    Câmara Municipal do Crato, ao abrigo do 
protocolo de apoio ao Grupo Desportivo Re-
creativo Gafetense, ofereceu equipamentos 

desportivos aos jogadores para a presente temporada 
de futebol, no dia 12 de dezembro de 2021. Esta foi 
uma forma de apoiar a associação que tem um papel 
importante na promoção da atividade desportiva. 
No ato simbólico de entrega estiveram presentes o 
Presidente da Câmara Municipal do Crato, Joaquim 
Diogo e o Presidente do Gafetense, Armando Coelho. 
Em janeiro foram também entregues os equipamentos 
ao Futebol Clube do Crato.

 Oferta de equipamentos 
desportivos para a 
temporada do Gafetense

FUTEBOL

O   “Bora Lá Treinar em Casa” desafia todos a 
praticarem exercício físico e a combaterem 
a inatividade, desta vez, direcionado para 

crianças e séniores. O objetivo desta iniciativa é evitar 
o sedentarismo, promover o bem estar e relembrar 
a importância do exercício físico mesmo durante o 
“confinamento”. Os treinos têm intensidade média 
e baixa e recorrem a objetos de uso doméstico para 
serem praticados em casa. Esta iniciativa teve a sua 
primeira edição no primeiro “confinamento” mas 
apenas destinado ao público sénior. O desafio passa 
por integrar toda a família! Participe! Bora lá!

 Treino em casa para 
crianças e séniores

CRATO PELO DESPORTO22
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O  Instituto Português do Sangue e 
da Transplantação está a apelar 

à dádiva de sangue em virtude das 
necessidades adicionais por causa da 
pandemia por covid-19.
A recolha de sangue no distrito de 
Portalegre pode ser feita no Hospital Dr. 
José Maria Grande, de segunda a quinta-
-feira das 08h00 às 13h00 e sexta-feira 
das 08h00 às 11h00. 

Faça uma inscrição prévia (obrigatória) 
através do número de telefone 245 301 
000. Uma vez atendida a chamada peça 
para ligar ao Banco de Sangue. Em caso 
de dúvidas contacte a Associação de 
Dadores Benévolos de Sangue de Por-
talegre pelo número 936 665 277. 

Consulte o guia do Serviço Nacional de 
Saúde para saber se está apto a dar sangue 
e como poderá fazê-lo em segurança. 

Dar sangue é seguro e está previsto nas 
exceções do confinamento. Por isso, se 
puder, ajude a salvar vidas!

Se puder, dê sangue

“O Teu Psicólogo”

N  o atual contexto de pandemia 
por covid-19, em que a restau-

ração ainda não pode abrir as suas por- 
tas e receber os seus clientes, a Câmara 
Municipal divulga em que estabeleci-
mentos da área da restauração podem 
ser adquiridas refeições em regime 
de “levar para casa” ou “take away” no 
concelho que, até à data, nos comu-
nicaram que estavam com este serviço. 
Solicitamos que, caso surja mais algum 
estabelecimento que nos contacte para 
atualização desta lista. 

O fornecimento de comida pronta pode 
ser uma solução útil para as famílias e 
a sua divulgação por parte da Câmara 
Municipal é simultaneamente uma for- 
ma de apoiar o setor. As ementas, o for-
necimento e a qualidade são da inteira 
responsabilidade dos privados.

Restaurante O Lagarteiro 
(sextas e domingos) 
245 790 113

Restaurante O Priorado 
(sextas e domingos)
245 990 057 

Restaurante O Recanto 
(segunda a sábado) 
245 996 112

Snack-bar O Caneco
(todos os dias)

Restauração em tempos 
de pandemia. 
Encomende e vá buscar!

D  esde final de janeiro e durante o 
período de encerramento ao pú- 

blico em virtude do Estado de emer-
gência, a Biblioteca Municipal do Cra- 
to faz o empréstimo de livros em “Take  
Away” através do catálogo online dis-
ponível no site da Câmara Municipal.  
– www.cm-crato.pt
Para fazer o empréstimo de livros, basta 
contactar a Biblioteca através do e-mail 
biblioteca@cm-crato.pt ou pelo telefone 
245 990 112, de 2. ª a 6. ª, das 10h às 12h e 
das 14h às 17h30.

Se tiver dificuldade na pesquisa, ligue, 
nós ajudamos.

Esperamos pelo seu contato!

Empréstimo de livros 
em “take away”

969 426 217/968 919 688

Snack-bar O Tropical JM 
(todos os dias)
910 022 715 

CRATO A FECHAR

A  Câmara Municipal do Crato dispo- 
nibiliza serviço de apoio ou enca- 

minhamento de Psicologia aos muní- 
cipes que sintam necessidade de acom-
panhamento em saúde mental em vir- 
tude da crise pandémica, de forma confi- 
dencial e gratuita.
Para tal, disponibiliza um e-mail 
oteupsicologo@cm-crato.pt ou contacto 
telefónico para o 932 070 055 nos dias 

úteis das 9h00 às 18h00.

Se precisar, peça ajuda. Podemos ajudar! 




