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BIRRE MEDICAL CLINIC
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Desejamos Boas Festas
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Na Amadora
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29 anos a informar
Desejamos um 2018

com AMIZADE
nas PESSOAS

Desejamos um 2018
com AMIZADE
nas PESSOAS

Miguel Ângelo

"Natal é sempre
em 
família"

Parque Aventura 
foi cenário 
para simulacro
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A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Oeiras assi-
nalou os seus 127 anos de existência, 
com uma cerimónia realizada frente 

ao quartel, tendo como destaque a ho-
menagem aos bombeiros que lutaram 
contra o fogo do Chiado, que deflagrou 
cerca das cinco horas da manhã do dia 

25 de Agosto de 1988, nos 
Armazéns Grandella, em 
lisboa, propagando-se 
rapidamente e consu-
mindo 18 edifícios, sen-
do atribuída a estes 28 
bombeiros, a Medalha de 
Abnegação Grau Ouro. 
Também nesta cerimónia 
tomou posse do novo ad-
junto de comando, Bruno 
Miguel Santos.
Rama da Silva em re-
presentação da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, 
dei os parabéns a todos 

os bombeiros, com referência aos que 
estiveram no incêndio do Chiado e aos 
que ao longo destes 127 anos contribuí-
ram para engrandecer esta corporação 
e já não estão entre nós. Enalteceu a 
presença dos bombeiros de Oeiras na 
manifestação em lisboa, dizendo que 
“os bombeiros não são dados a mani-
festações mas a sua indignação não 
cala”, porque não concordam com o 
que o Governo está a fazer.
Rama da Silva anunciou a entrega de 
dois Crachás de Ouro, para homena-
gear os mais de 36 anos de serviço, do 
subchefe Rui Rato e do subchefe José 
António.
A presidente da União de Freguesias 
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço 
de Arcos e Caxias, Madalena Castro, 
deu os parabéns a todos os elementos 
da corporação, nomeadamente aos que 
receberam condecorações, deixando 
uma palavra de apreço pelo trabalho 
que realizam em prol das populações e 
pelo sacrifício das famílias, esperando 
que continuem a ter força para prosse-
guirem nesta missão de voluntariado.
A vereadora da Proteção Civil, da 
Câmara de Oeiras, Joana Batista, ex-

Bombeiros de Oeiras festejam 127 anos

E-mail: magdajoias@hotmail.com | Tel. 21 410 88 83  

Av. dos Comb. da Grande Guerra, 110-B  Algés  
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pressou o gosto por estar presente 
nesta cerimónia e por ser madrinha de 
uma das viaturas a serem inauguradas, 
porque, disse, isso significa investi-
mento que valoriza os bombeiros e a 
Autarquia.
O presidente da Junta de Freguesia de 
Porto Salvo, Dinis Antunes, deu os pa-
rabéns à corporação e agradeceu o tra-
balho que os bombeiros têm realizado.
Joia da Silva, presidente dos bombei-
ros, diria que a Liberdade, Igualdade e 
a Fraternidade foram o motivo da gran-
de revolução em França, e que nós hoje 
“temos Liberdade, até para fazer dis-
parates, mas não temos Igualdade em 

todos os sentidos”, e referiu-se à mani-
festação realizada em Lisboa, que con-
sidera ter um grande peso político, mas 
não esteve a pedir nada mais, apenas 
igualdade, acrescentando que foi uma 
honra ter assistido a essa manifestação.
Depois de agradecer o trabalho e as 
ofertas feitas por bombeiros e entida-
des, Joia da Silva agradeceu às famílias 
dos bombeiros. 
O comandante José Manuel Pereira, 
usou da palavra para agradecer aos 
bombeiros pelo seu trabalho e aos fa-
miliares pelo apoio, desejando a todos 
um bom Natal.
Foram entregues nesta cerimónia, oito 
equipamentos individuais de proteção 
para ataque a incêndios oferecidos pe-
los elementos do Quadro de Honra e 20 
coletes de alta visibilidade oferecidos 
pela empresa Tratolixo, tendo sido atri-
buído ao Quadro de Honra e a Tratolixo 
o Galardão de Agradecimento.
Estiveram presentes nesta cerimónia 
representantes de diversas associações 
de bombeiros e foram inauguradas três 
novas viaturas, encerrando a comemo-
ração do aniversário com um almoço 
de confraternização.

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

A Associação Humanitária de 
Bombeiros dos Estoris (AHBE) recebeu, 
no passado dia 24 de Novembro, duas 
ambulâncias e 85 equipamentos de 
protecção individual para a sua corpo-
ração de voluntários. As novas viaturas 
e material foram adquiridos no âmbito 
do Orçamento Participativo de Cascais 
2017.
A cerimónia de entrega dos novos 
equipamentos de socorro e segurança 
decorreu no quartel da AHBE e con-
tou com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Cascais, Carlos 
Carreiras, e da vereadora da autarquia 

cascalense, Joana Balsemão.
Durante o evento, o presidente da au-
tarquia aproveitou para agradecer aos 
bombeiros e ao proponente do projec-
to que acabou por beneficiar a AHBE 
no Orçamento Participativo de 2017. 
A proposta apresentada por Filipe 
Mendes acabou por registar 3010 votos 
e reunir um montante de 262 mil euros.
“Queria dar os parabéns ao Filipe 
Mendes, que foi a razão de estarmos 
aqui hoje, e a todos os bombeiros que 
todos os dias estão disponíveis a todas 
as horas para proteger os nossos”, refe-
riu Carlos Carreiras.

O Salão Preto e Prata do Casino Estoril 
recebeu, no passado dia 16 de Outubro, 
a III Gala Solidária dos Bombeiros do 
Estoril, um evento solidário destinado 
a angariar fundos para apoiar uma ins-
tituição quase centenária.
Organizada pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros do Estoril, 
a gala contou com a participação de 
vários artistas, entre os quais Mico da 
Câmara Pereira, Cuca Roseta, Paula 
Teixeira, Fernando Pereira, Anjos e 
Luís Represas. 

Bombeiros 
do Estoril
recebem
novos equipamentos
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A Câmara Municipal de Cascais (CMC) assinou três im-
portantes protocolos que visam definir o futuro do PAR-
QUE NATURAL SINTRA-CASCAIS com o ojectivo de 
recuperar de forma rápida e qualificada a área ardida 
na sequência do violento incêndio ocorrido em Outubro 
passado. A medida insere-se no âmbito de um Projecto 
de Restauração Ecológica pós-fogo Peninha/Cresmina, 
apresentado na mesma ocasião. Entre os três protocolos 
assinados no passado dia 23 de Novembro, destaca-se 
um acordo firmado entre a CMC e o Instituto da Con-
servação da Natureza e das Florestas,  a autarquia passa 
a assumir uma maior responsabilidade na gestão desta 
área protegida. Os outros dois protocolos estabelecidos 
com a CMC referem-se a um acordo de Cooperação 
Científica com o Centro de Ecologia Aplicada Professor 
Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia e a um 
protocolo de colaboração com a Agência para a Gestão 
Integrada de Fogos Rurais, que vai acompanhar a imple-
mentação do Plano de Recuperação Ecológica e Gestão 
da Paisagem da Peninha/Cresmina.

O MU.SA – Museu das Artes de Sintra foi palco para mais uma 
cerimónia de entrega dos prémios da XIV EDIÇÃO DO PRÉMIO 
DE PINTURA E ESCULTURA DE SINTRA- D. Fernando II e da 
IV Edição do Prémio de Fotografia, esta terça-feira.
O prémio de fotografia, no valor de dois mil euros, foi atribuído 
a Ivo Vitorino Relveiro pela obra fotográfica “Sem Titulo (Da on-
tologia do Ser)”. O vencedor do prémio de pintura, no valor de 
três mil e quinhentos euros, foi Ana Maria Avilez de Bilbao do 
Nascimento pela obra “A bit of a bay V”.
O Prémio de Escultura, no valor de três mil e quinhentos euros, 
foi entregue a José Miguel Taborda Mamede Marques Vicente 
pela obra “Realidade”.
A artista Joana Paiva Menezes de Sequeira foi a vencedora do 
Prémio Revelação - D. Fernando II, no valor de dois mil e qui-
nhentos euros, pela obra “Degelo”. Estes prémios têm por obje-
tivo promover, difundir e apoiar a atividade plástica e fotográfi-
ca, bem como divulgar a identidade cultural e artística única de 
Sintra. A cerimónia marcou também a abertura da exposição dos 
trabalhos selecionados pelo júri, que ficam patentes até dia 13 de 
janeiro, no MU.SA- Museu das Artes de Sintra.

Por alturas do São Martinho é normal 
ver em diversos locais do Concelho de 
Oeiras pequenas locomotivas a fume-
gar, não por ainda andarem a vapor 
mas por serem usadas como assadores 
de castanhas.
Maria Manuela Modesto é uma das 
pessoas que se dedicam a esta ativi-
dade de assar e vender castanhas, e 
há muitos anos que exerce a ativida-
de de vendedora, inicialmente junto à 
Estação de Oeiras, onde vendeu fruta, 
roupas e flores, até que surgiu a pos-
sibilidade de se candidatar a lugares 
cedidos pela Câmara de 
Oeiras, para vender cas-
tanhas, sendo-lhe atri-
buído um lugar junto à 
Estação de Oeiras e a seu 
marido junto ao Centro 
Comercial das Palmeiras. 
Seu marido não se adap-
tou muito bem ao lugar 
que lhe foi atribuído e 
desistiu, continuando 
Maria Manuela, nesta 
atividade.
Quando a Câmara de 
Oeiras colocou a con-
curso a aquisição das 
locomotivas para os ven-

dedores de castanhas, Maria 
Manuela candidatou-se e ad-
quiriu um destes veículos, onde 
ainda hoje assa as castanhas.
Com a aquisição da locomoti-
va foi-lhe atribuído lugar jun-
to ao Centro Comercial Oeiras 

Parque, quando este entrou em funcio-
namento, verificando que não era um 
lugar muito rentável e teve que optar 
por outros, estando hoje estacionada 
hoje junto à Estação de Algés.
Sendo a venda das castanhas, sazo-
nal, Novembro a Dezembro, durante 
o resto do ano vende outros produtos, 
como flores, balões ou fruta e aprovei-
ta as diversas festas que se realizam no 
Concelho.  
Refere Maria Manuela que este ano a 
castanha é mais cara, mas compensa 
em relação ao ano passado em que apa-

recia muita estragada e este ano isso 
não se verifica, ficando portando os 
clientes mais bem servidos.
Assar castanhas requer algum saber, 
uma vez que é necessário manter a tem-
peratura certa para que fiquem assadas 
e não queimados ou cruas, pelo que, 
explica Maira Manuela, que um dos 
segredos deste processo é o fogareiro e 
a mistura dos dois tipos de carvão que 
usam, antes de assar ou cozer as casta-
nhas, convém fazer um pequeno corte 
na pele, para evitar que rebentem. O 
carvão é hoje obtido através de uma 
empresa sedeada no Porto, sendo ne-
cessário encomendar grandes quanti-
dades para se tornar mais rentável.
Maria Manuela gosta da sua profissão, 
também faz voluntariado, já pertenceu 
a uma instituição mas hoje faz isso par-
ticularmente, entregando mobílias ou 
roupas a pessoas que precisam ou a co-
laborar em eventos, como, a propósito 
do dia de São Martinho, assando as cas-
tanhas para os funcionários da União 
de Freguesia de Oeiras.
A venda de castanhas Junto à estação 
de Algés é feita das 10h00 às 21h00, de 
segunda à sexta, ao sábado e domingo, 
se o tempo estiver bom, está no Porto 
de Recreio de Oeiras. 
A castanha é rica em amido, tem um 
elevado teor de fibras, vitaminas e sais 
minerais, quando assada deve ser bem 
mastigada para facilitar a digestão. A 
castanha pode ser utilizada em culiná-
ria, acompanhando assados ou até em 
sopas.  

Junto à estação de Algés vende-se 
a quentinha castanha assada

A Direcção ACECOA
e os seus funcionarios

desejam-lhe
BOAS FESTAS

e um ótimo 2019
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A jovem atleta DIANA GOMES da Associa-
ção CDR D. Carlos I/Clube Top Spin con-
quistou a dobradinha no X Torneio Nacional 
Tiago Apolónia de Ténis de Mesa ao vencer 
nos escalões de Cadetes e Juniores em sin-
gulares. Em plano de evidência estiveram 
ainda Matilde Reis (3º lugar em Juniores 
singulares), Henrique Cruz (3º lugar em 
Cadetes singulares) e as equipas de Juniores 
femininos (1º lugar na classificação coletiva) 
e de Cadetes masculinos (2º lugar na classifi-
cação coletiva). A décima edição do Torneio 
Tiago Apolónia, evento pontuável para a 
Classificação Nacional de Atletas (Tipo B), 
teve lugar em Mafra no Pavilhão do Com-
plexo Desportivo Municipal nos dias 24 e 
25 de novembro e contou com 189 inscritos 
oriundos de 20 clubes, provenientes de 6 As-
sociações Distritais e de Ilha, dos escalões de 
Juniores, Cadetes, Infantis e Iniciados.

O ciclismo é uma ati-
vidade que pode ser 
praticada de forma 
autónoma e com enor-
me valor utilitário, 
ecológico e económico. 
Pedalar é uma com-
petência que deve ser 
adquirida entre os seis 
e os 10 anos de idade, 
dado que é nesta faixa 
etária que se encontra 
o período crítico para 
a aprendizagem desta 
competência básica.
A Junta de Freguesia de 
Queluz e Belas, devida-
mente enquadrada pela 
“Estratégica Nacional 
para a Promoção da 
Atividade Física, da Saúde e do Bem-
estar“ da Direção Geral de Saúde, e 
a Federação Portuguesa de Ciclismo 
(FPC) assumiu o desafio de promover o 
ensino das técnicas básicas do ciclismo 
junto dos alunos mais jovens, em con-
junto com o Agrupamento de Escolas 
da Freguesia, fomentando um estilo de 
vida ativo, promotor da saúde e bem-
-estar físico e mental.
Neste sentido, a EB n.º 2 de Queluz e 
a Escola Básica n.º 1 Mário da Cunha 
Brito, acolheram este projeto, que se 
revelou muito feliz, considerando a 
elevada adesão de muitas crianças que 
não sabiam pedalar.
Atualmente as aulas ministradas pela 
junta decorrem nos seguintes horários, 
EB nº2 de Queluz, à segunda e sexta-

-feira  das 9h45 às 10h45 e das 15h30 
às 16h30. Escola Básica nº1 Mário da 
Cunha Brito, à quarta e quinta-feira das 
15h30 às 16h30. O projeto está a ser um 
sucesso e conta com a participação de 
cerca de 1030 alunos.
Esclarece-se, que a Junta de Freguesia 
de Queluz e Belas é proprietária de 30 
bicicletas com os respetivos capacetes, 
encontrando-se as mesmas divididas 
nas duas escolas do projeto, sendo ain-
da a manutenção de todo o material 
desportivo assegurado pela respetiva 
junta, lamentando-se que, por lapso, 
tenha ficado patente na entrevista com 
o clube Sporpontocome, publicada na 
edição do mês de Outubro, que as bici-
cletas eram propriedade do treinador, 
Paulo Pais.

A Artfeist, produtora de 
Henrique Feist, actual 
concessionária do Audi-
tório Casino Estoril, refor-
çou as suas linhas estraté-
gicas em 2018, aliando-se 
a novos parceiros e au-
mentando a sua presença 
no mercado.
Os resultados estão à vis-
ta, batendo novo recorde 
de visitantes, chegando 
quase às 40000 pessoas na 
segunda semana de no-
vembro.
O Auditório Casino Estoril é já conside-
rado dos melhores pólos culturais para 
eventos e Espectáculos de pequena e 
média dimensão a nível nacional. Hen-
rique Feist, actor e encenador, apresen-
ta todos os anos Espectáculos inéditos, 
onde a crítica não podia ser melhor, ten-
do sido fulcrais para o sucesso da pro-
gramação desta sala de espectáculos. 
Um claro investimento por uma cul-
tura melhor, João de Oliveira Pereira, 
produtor executivo daquela concessio-
nária, confirma que viram nos últimos 
meses um aumento de procura pela 
sala do Casino Estoril, tanto por espec-

tadores como por produtores a nível 
nacional como internacional. O mês de 
Outubro é prova disso. O auditório, só 
nesse mês, recebeu 5 Espectáculos dife-
rentes, um deles de uma companhia de 
Londres e outro de um grupo de Espa-
nha! Em novembro, o auditório volta a 
ser notícia, com a estreia do novo Es-
pectáculo de Natal de Henrique Feist, 
“White Christmas”, onde conta com 
Mariana Pacheco, Diogo Leite, Valter 
Mira e 6 músicos ao vivo, sob direção 
musical de Nuno Feist. Numa viagem à 
origem das grandes músicas de Natal, 
fica o convite para vir, ouvir e cantar!

Auditório do Casino com
novo recorde

União de Freguesias Queluz/Belas
promove o ciclismo

R. José Afonso  (ao lado da Auto Lavagem Sucesso nº 30-A)
Telm 964950477  leninha.correia@live.com.pt

Casal das Quintelas - Queluz 

* Manicure * pedicure  * limpeZa facial * 
BuÇo * sobrancelhaS * unhas gel *gelinho 
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Desejamos 
Boas Festas

Parque Aventura foi
cenário para simulacro

Desejamos 
Boas Festas

Em novembro foi simulada, na Amado-
ra, uma situação de cheia na Ribeira da 
Falagueira, no Parque Aventura. Luís 
Carvalho, Comandante Operacional 
Municipal da Proteção Civil, explicou 
que “com base nos eventos de 1967 e 
1983 testamos um cenário de arrasta-
mento de viaturas para o leito da ribei-
ra e a necessidade de evacuação de resi-
dentes, na área envolvente, para a Zona 
de Concentração e Apoio à População 
definida para o efeito”. 
24 vítimas (duas graves, sete com 
apoio-psicossocial e  quinze evacua-
das). A ação teve um balanço “franca-
mente positivo, visto todos os objetivos 
terem sido alcançados. As diferentes 
situações subjacentes ao cenário testa-

do (resgate de vitimas em viaturas; eva-
cuação de população; cooperação entre 
entidades) foi conseguida”. O Coman-
dante acrescentou que “correu tudo 
com normalidade e com uma resposta 
de eficácia e eficiente que é caracterís-
tica para este tipo de cenários. Mesmo 
as situações inesperadas que surgiram 
durante o exercício foram ultrapassa-
das e resolvidas com o empenho das 
entidades que estavam no terreno”.
No entanto, Luís Carvalho sublinha 
que “existem aspetos a melhorar no 
processo de evacuação da população 
para os abrigos (Zona de Concentração 
e Apoio à População), visto exigirem 
vários níveis de resposta (psicossocial, 
logística, gestão de abrigo), e pequenos 

acertos ao nível da comunicação e arti-
culação entre as entidades”. No terreno 
estiveram presentes 89 operacionais 
e 22 veículos de diferentes agentes de 

socorro.
Denominado “FFLood2018” este exer-
cício teve como objetivo “testar os pro-
cedimentos previstos no Plano Prévio 

Desejamos 
Boas Festas
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Rua Elias Garcia, 187 - E | 2700-317 Amadora | Telf. 21 491 03 00

Amadora

Amadora aprova orçamento
Com cerca de 94 milhões e 400 mil eu-
ros, o Orçamento e Grandes Opções do 
Plano, para 2019, da Câmara Municipal 
da Amadora, foi aprovado, sendo um 
Orçamento superior em 4% relativa-
mente a 2018.
Com este Orçamento pretende-se re-
forçar a coesão social e territorial da 
Cidade, sendo objetivo  da Autarquia, 
desenvolver uma série de políticas nas 
áreas da Educação e da Ação Social, 
ferramentas essenciais para reforçar a 
coesão social. Continua com o “Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano da Amadora”, que contem es-
tratégias para a Regeneração Urbana da 
Venda Nova ou a Mobilidade Urbana 
Sustentável, e volta a refletir o investi-
mento da Autarquia na erradicação de 
núcleos degradados do Concelho e da 
estratégia municipal de reabilitação.
As GOP 2019 consagram a elaboração 
de um diagnóstico educativo munici-
pal com vista à construção de um Plano 
Estratégico Educativo, a construção de 
um plano concelhio da rede de oferta 
formativa, a continuação da promoção 
de uma resposta inclusiva para crianças 

com necessidades educativas especiais.
O Fundo de Coesão Social, instrumento 
de apoio às famílias, vai mante-se em 
2019, bem como o Plano Estratégico 
para o Envelhecimento Sustentável 
e a implementação da Plataforma de 
Gestão Integrada de Serviços Sociais 
e de Saúde. Entre as obras previstas 
para 2019, destaque para a conclu-
são de duas unidades de saúde, a da 
Reboleira e a da Buraca, nas freguesias 
da Venteira e Águas Livres. 
São definidas neste Orçamento uma sé-
rie de políticas de promoção da susten-
tabilidade ambiental do Concelho.
Pela 9ª vez, e na ótica de fomento da 
democracia participativa através da 
adoção de práticas inovadoras de boa 
governação, de aproximação com os 
munícipes e da sua integração de uma 
forma direta no processo de tomada 
de decisão quanto à vida da cidade, a 
Câmara Municipal da Amadora pro-
moveu o Orçamento Participativo. 
A Amadora é o concelho mais pequeno 
da Área Metropolitana de Lisboa, com 
cerca de 24 quilómetros quadrados, 
onde habitam cerca de 176 mil pessoas.

de Intervenção – Condições Meteoro-
lógicas Adversas 2018 (PPICMA2018), 
ao nível:
- da comunicação e articulação entre os 
Agentes de Proteção Civil e Organis-
mos e Entidades de Apoio;
- da resposta de equipas especializadas 
para intervenção em cenários de fenó-
menos meteorológicos extremos;
- dos principais constrangimentos de 
resposta em situação de exceção”.
A ação resultou de uma operação con-
junta entre o Serviço Municipal de 
Proteção Civil (SMPC); os Bombeiros 
Voluntários da Amadora (BVA); a Polí-
cia de Segurança Pública (PSP); a- Cruz 

Vermelha Portuguesa – Delegação Lo-
cal da Amadora (CVP); a Policia Muni-
cipal (PM); o SIMAS Oeiras Amadora 
(SIMAS); a Divisão de Equipamentos 
Mecânicos – Câmara Municipal da 
Amadora (DEM); a Divisão de Serviços 
Urbanos – Câmara Municipal da Ama-
dora (DSU); o Departamento de Educa-
ção e Desenvolvimento Sociocultural 
(DEDS); o Departamento de Obras Mu-
nicipais (DOM); a Junta de Freguesia 
de Falagueira/Venda Nova (JFFVN) 
e a Academia Sénior – Proteção Civil 
Amadora (ASPCA). 
 

Texto:  Leonor Noronha
Fotos: Paulo Rodrigues

Desejamos 
Boas Festas

As lojas Teresa Silveira desejam Boas Festas
 a todos os clientes e amigos
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Escola de Boxe recebe
Bandeira da Ética

Freguesia
Massamá e Monte Abraão

e um próspero ano novo 2019

A uniao das freguesias

massama e monte abraao 

deseja-lhe

Boas Festas

Boas Festas

Largo do Mercado Nº9A

A Escola de Boxe, António Ramalho 
“Boxing Spirit”, sedeada em Carnaxide, 
no Concelho de Oeiras, recebeu no dia 
21 de Novembro, a Bandeira da Ética, 
passando a fazer parte de um grupo de 
21 entidades e projetos reconhecidos 
com esta certificação. 
André Carvalho do Plano Nacional de 
Ética no Desporto, no ato de entrega 
da Bandeira da Ética à Escola António 
Ramalho, explicou que a Bandeira da 
Ética é atribuída pelo Plano Nacional 
de Ética no Desporto, do Instituto 
Português do Desporto e da Juventude 
(IPDJ), e é o culminar de um processo 
de certificação dos valores éticos no 

desporto, dirigido a clubes, escolas, 
projetos ou entidades que queiram ver 
reconhecido e certificado o seu trabalho 
de promoção dos valores éticos no des-
porto. 
No caso da Escola de Boxe, António 
Ramalho depois de avaliada a can-
didatura e o trabalho que vem a de-
senvolver, foi decidida atribuição da 
Bandeira da Ética, dando por isso, 
André Carvalho, os parabéns à Escola 
e desejando que o potencial educativo, 
de Ética do Desporto e de escola de 
vida, se mantenha firme, contribuindo 
para a formação das crianças e jovens, 
fazendo-os crescer enquanto pessoas e 

enquanto cidadãos.
O vereador do Desporto da Câmara 
de Oeiras, Pedro Patacho, expressou o 
orgulho da Câmara de Oeiras em tra-
balhar com um projeto como o desta es-
cola, porque, referiu, não é apenas uma 
escola de Boxe e uma escola de vida, 
com uma grande influência na comuni-
dade da Outurela, com impacto sobre 
a vida de muitas crianças, estando por 
isso a Câmara disponível para traba-
lhar com este projeto e outros idênticos.
António Ramalho, em declarações a 
este jornal, disse que concorreram a 
este prémio porque representa os valo-
res desta escola, nomeadamente, o res-
peito pelos outros, o não à violência, ao 
racismo, à xenofobia, à discriminação 
social e também pelo “fairplay”, tendo 
o Plano Nacional de Ética analisado 
essa candidatura e concedido à Escola o 
selo da Ética, que passará a figurar nos 
documentos e a bandeira, que ficará ex-

posta no ginásio da Escola de Boxe.
Quando foi dada a conhecer aos atle-
tas a atribuição desta distinção, diz 
António Ramalho, que foi recebida 
com alegria e até em alguns casos com 
emoção.
Antes de receber o prémio, António 
Ramalho disse estar muito orgulhoso 
de a Escola receber este prémio, pois os 
atletas desta Escola marcam a diferença 
pelo seu comportamento e pelo exem-
plo que são para os outros.
A cerimónia de entrega da Bandeira 
contou ainda com a presença do 
Presidente da União de Freguesias 
de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira 
e dos responsáveis pela Divisão de 
Desporto da Câmara de Oeiras, Carla 
Ribeiro e Rui Pinto.
António Ramalho é natural de Lisboa, 
começou a praticar Boxe, com cerca de 
14 anos, na escola do Clube de Futebol 
Os Belenenses, fazendo mais de 100 



12 Dezembro 2018 9O CORREIO DA LINHA Boas Festas

Oeiras apoia a Dança

Desejamos Boas Festas
e um sorridente 2019

geral@ocorreiodalinha.pt | www.ocorreiodalinha.pt 
 E ocorreiodalinha

Reconhecendo a importância que a 
Dança tem junto das crianças, influen-
ciando de forma positiva e construti-
va o seu crescimento, o Município de 
Oeiras vai disponibilizar uma segunda 
comparticipação financeira, no mon-
tante de 3.500,00€, à FOLKZITAS – As-
sociação de Dança Popular, de modo a 
permitir que mais oito turmas do con-
celho, designadamente dos Jardins de 
Infância do Alto de Algés e Luísa Du-
cla Soares, possam usufruir 
do projeto Folkzitas Escolas, 
que promove a divulgação da 
Dança Tradicional.
Este projeto já está a ser de-
senvolvido junto de 37 turmas 
do concelho desde o início 
deste ano letivo, num total 
de cerca de 950 crianças, 37 
educadores da rede pública 
do Concelho de Oeiras e Pais 
e Encarregados de Educação. 
Para o efeito, a Câmara Muni-
cipal disponibilizou, em julho 
de 2018, uma comparticipação 

financeira no valor de 15.400,00 € à re-
ferida associação.
O Município investiu um total de 
18.900,00€, para que 45 turmas do pré-
-escolar do concelho de Oeiras possam 
usufruir do Projeto Folkzitas Escolas 
neste ano letivo.
No final do ano, a Folkzitas promo-
ve um encontro onde todas as turmas 
envolvidas fazem uma apresentação à 
comunidade do trabalho desenvolvido.

combates, conseguindo vencer diversos 
torneios nacionais e ganhar uma meda-
lha de prata num torneio internacional.
Começou a sua carreira como treinador 
em 1982, ainda no Belenenses, tendo 
treinado a Seleção Nacional de Cadetes. 
Quando, há cerca de 20 anos, foi morar 
para o Bairro da Outurela, criou uma 

escola de Boxe no Futebol Clube da 
Outurela e há cerca de três anos criou 
a Escola de Boxe, António Ramalho-
Boxing Spirit, que está a funcionar 
em instalações cedidas no Complexo 
Desportivo Carlos Queiroz.

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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A ARPIMS – Associação de Reforma-
dos, Pensionistas e Idosos de Mira-Sin-
tra, foi fundada a 12 de abril de 1990, 
por Maria de Lurdes Récio e surgiu 
num contexto de bairro em Mira-Sintra. 
Falamos de um espaço ocupado maio-
ritariamente por pessoas vindas das co-
lónias e onde não existia comércio, nem 
qualquer tipo de rede social. Muitas 
das instituições em Mira-Sintra surgi-
ram da Associação de Moradores, que 
se uniu com o intuito de criar institui-
ções que dessem apoio à comunidade 
que aqui residia. Conforme nos explica 
Rita Pereira, presidente da Direção da 
ARPIMS, “a instituição começou numa 
loja, em frente ao local onde nos encon-
tramos hoje. Mais tarde a Câmara Mu-
nicipal fez a cedência de um espaço de 
r/c do fundo de um prédio. Em 2006, 
viemos para este edifício, também ce-
dido pela Câmara Municipal de Sintra, 
construído para ser cedido à ARPIMS e 

aqui estamos desde então.” 
Esta instituição tem duas valências, o 
centro de dia, com 60 utentes e o apoio 
domiciliário, com 30 utentes. Os idosos 
do apoio domiciliário são à partida pes-
soas mais dependentes e os mais autó-
nomos, com uma vida social mais ativa, 
encontram-se no centro de dia. Além 
dos idosos é também dado apoio a pen-
sionistas, pessoas mais novas. Existe 
ainda um plano de atividades anual.
“A lógica da instituição foi sempre tra-
balhar contra o isolamento e para que 
os seniores tivessem um envelhecimen-
to ativo e para que tenham objetivos 
diários. Temos um animador a tempo 
inteiro, temos vários professores que 
desenvolvem atividades durante a se-
mana. Temos a «Oficina das Marias», 
que é um projeto de costura criativa, 
que decorre todos os dias da semana, 
com professores diferentes e com técni-
cas diferentes – temos tricô, confeção de 

bonecas, bijuteria, entre ou-
tros. Temos dança, Tai Chi, 
Yoga, teatro. O calendário 
de atividades semanal está 
sempre cheio e existe ainda 
um passeio semanal”- expli-
ca-nos Rita Pereira. Foi no 
contexto destes passeios que 
surgiu o projeto «Volta ao 
Mundo», em 2017. “Os nos-
sos idosos diziam que tínha-
mos de começar a viajar para 
fora do país porque aqui em 
Lisboa já conheciam muita 
coisa. Quando elaborámos o 
plano de atividades lembrei-
-me que temos muitas comu-
nidades do mundo em Por-
tugal, somos um país de acolhimento. 
Então porque não abrirmos a nossa ins-
tituição não só à comunidade local mas 
também ao mundo e proporcionarmos 
aos nossos idosos conhecimentos que 
nunca tiveram?”, conta-nos a presiden-
te da Direção. “Foi quando nos lembrá-
mos de organizar almoços temáticos, 
onde tentaríamos ao máximo recriar o 
país, com decoração, menu e souvenirs. 
Começámos com a Índia e correu muito 
bem. O evento começou a ser conheci-
do pela comunidade e as pessoas come-
çaram a pedir para abrirmos o evento 
aos sócios e à comunidade. Já fizemos 
países como o Brasil, Espanha, Argen-
tina ou a China. Nos últimos almoços 
temos tido o interesse das Embaixadas, 
que têm estado presentes. Tiveram co-
nhecimento e voluntariaram-se para 
prestar apoio. Os grupos de 
dança também têm-nos apoiado, 
estando presentes. O projeto já 
atingiu o seu auge, falamos de 
100 pessoas e não temos capaci-
dade para trazer mais pessoas. 
O último almoço foi da Argen-
tina. A Embaixada divulgou o 
evento e tivemos 3 famílias que 
vieram da Argentina e estiveram 
presentes no almoço”. O menu 
é confecionado na pela própria 
equipa da instituição. No almoço 
da Argentina foi o Chef Chakall 
que nos deu apoio. Muitos dos 
utentes têm restrições alimenta-

res. Os nossos utentes estão em primei-
ro lugar e quando abrimos o evento, o 
público-alvo continua a ser eles”. Em 
função do menu, os idosos decidem se 
o querem comer ou se querem a refei-
ção normal do refeitório e têm depois 
lugares reservados no espetáculo.
“Temos um grupo de idosas muito 
ativo. Estes eventos são delas. A nossa 
instituição, o básico que tem para fazer 
já faz há muitos anos e faz bem – como 
as higienes, ou o serviço das refeições. 
Mas as pessoas não são só um corpo, 
mas também uma alma. O sentirem que 
são a instituição, que a festa é para elas, 
é uma grande felicidade” – conta-nos 
Rita Pereira. “Temos menos homens. É 
mais fácil encontrar atividades que sa-
tisfaçam as senhoras do que os homens, 
sobretudo nesta faixa etária. Muitas 

Rita Pereira - Presidente da ARPIMS

"A lógica da instituição foi sempre 
trabalhar contra o isolamento"
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Boas Festas

Maria de Lourdes e Rita Pereira a fundadora 
e a presidente

Jorge Serafim, Rita Pereira e Carlos Casimiro
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destas pessoas trabalharam desde a 
infância e não tiveram muito lazer. In-
clusive, confrontam-se com o lazer pela 
primeira vez aqui no centro. Temos 
um projeto também pensado para os 
«Maneis». Temos uma horta na nossa 
varanda. É uma horta suspensa, pensa-
da em altura para pessoas com pouca 
mobilidade. É uma ocupação muito 
procurada pelos senhores. A Câmara 
Municipal de Sintra, no âmbito das hor-
tas sociais, também nos cedeu um espa-
ço da horta do Cacém. Fazem também 
a carpintaria, as ferragens e pintura de 
placas. Na elaboração das festas tam-
bém ajudam mais nestas áreas. Partici-
pam também nos passeios. Por norma 
são pessoas que vão mais à rua, muitos 
frequentam a Sociedade Filarmónica 
que fica aqui em frente. O Centro de 
Dia é uma resposta aberta, os utentes 
podem sair e voltar quando quiserem”.

A Parques de Sintra ven-
ceu, pelo sexto ano con-
secutivo, o World Tra-
vel Award de “Melhor 
Empresa do Mundo em 
Conservação”. Numa ce-
rimónia que decorreu este 
sábado, 01 de dezembro, 
em Lisboa, no Pátio da 
Galé, e que contou com 
concorrentes de todo o 
mundo, a empresa por-
tuguesa voltou a ser dis-
tinguida com o galardão 
que reconhece a eficácia 
da sua gestão dos valores 
naturais e culturais que lhe foram con-
fiados. De salientar ainda que, uma vez 
mais, foi a única entidade europeia no-
meada nesta categoria.
Considerados internacionalmente os 
“óscares do turismo”, os World Travel 
Awards visam reconhecer, premiar e 
celebrar a excelência em todos os seto-
res da indústria do turismo. Os prémios 
representam uma das distinções mais 
importantes que as empresas do ramo 
turístico podem receber, sendo a marca 
reconhecida globalmente como selo de 
qualidade. A votação é realizada pelo 
público em geral e por profissionais do 
Turismo. Este ano, Lisboa estreou-se 
como cidade anfitriã da grande final, 
acolhendo a celebração do 25º aniversá-
rio do evento que todos os anos reúne 
os representantes mais significativos do 
setor.
O sexto World Travel Award atribuído 
à Parques de Sintra é mais um contri-
buto para reafirmar 2018 como um ano 
de reconhecimento da qualidade do 
trabalho conduzido pela empresa na 
recuperação e restauro dos parques e 
monumentos sob sua gestão. Em maio, 
o projeto de reconstituição histórica do 
Jardim Botânico de Queluz venceu o 
Prémio da União Europeia para o Patri-
mónio Cultural / Prémios Europa Nos-
tra 2018, na categoria de Conservação e 

Restauro, tendo voltado a ser galardoa-
do, em junho, com o prémio Escolha do 
Público, também Europa Nostra 2018, 
conquista inédita para Portugal. Para 
Sofia Cruz, Presidente do Conselho de 
Administração da Parques de Sintra, 
“sermos considerados os melhores do 
mundo no que fazemos, pelo sexto ano 
consecutivo, é uma honra e reforça a 
nossa convicção de que o modelo de 
gestão que temos seguido, único a nível 
nacional, é o que melhor serve a nossa 
missão primordial, que é a de adminis-
trar o valioso património mundial que 
está à nossa responsabilidade, dignifi-
cando-o e potenciando a sua valência 
turística. 
A Parques de Sintra é uma empresa de 
capitais públicos que não recebe do-
tação do Orçamento de Estado e que 
mantém, recupera e coloca à disposição 
do público o património sob sua gestão 
apenas com as receitas que gera (bi-
lheteiras, cafetarias, lojas e aluguer de 
espaços). À sua guarda estão: o Parque 
e Palácio Nacional da Pena; os Palácios 
Nacionais de Sintra e de Queluz; o Cha-
let da Condessa d’Edla; o Castelo dos 
Mouros; o Palácio e Jardins de Monser-
rate; o Convento dos Capuchos e a Es-
cola Portuguesa de Arte Equestre. Em 
2018, estes monumentos e parques já 
ultrapassaram os 3 milhões de visitas. 

Rita Pereira - Presidente da ARPIMS Parques de Sintra venceu prémio

"A lógica da instituição foi sempre 
trabalhar contra o isolamento"

A 13 de novembro, Jorge Serafim, hu-
morista e contador de histórias, ini-
ciou um novo projeto na ARPIMS, o 
«Almoços com Humor». “Vamos ter 
convidados regularmente, para termos 
uma terapia de riso e tardes animadas, 
para que possamos puxar essa energia 
que está dentro dos nossos utentes. 

Queremos puxar pela emoção 
das pessoas, mesmo as que têm 
demência. Queremos despertar o 
que muitas vezes está adormeci-
do dentro das pessoas”.
Rita Pereira deixa ainda o apelo 
de que a instituição “está sem-
pre recetiva a voluntários para os 
projetos das Marias e dos Maneis, 
para que a instituição receba mais 
pessoas de fora, com novas ideias. 
Gostamos que as pessoas venham 
à ARPIMS”.

Texto:  Lara Faria
Fotos: ARPIMS e LF 

Encontra-se aberto, até 20/12, concurso para exploração do 
Bar da União Mucifalense, a partir de 1 de Janeiro de 2019. 
Os potênciais interessados poderão recolher as condições 

inerentes, junto da Secretaria do clube tel.219281371 ou para 
o e-mail geral@uniaomucifalense.pt 

Abertura de Concurso

Rita Pereira - Presidente da ARPIMS | Embaixador da Argentina - Oscar 
Moscariello | Vereador Eduardo Quinta Nova | Presidente da Junta Agualva e 

Mira Sintra - Carlos Camsimiro | chefe "Chakall"

Grupo Espirito Latino

Walter Hidalgo

Um grupo de seniores sempre prontas e com um sorriso a ajudar a ARPIMS
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Quase a comemorar
35 anos de carreira artística

Miguel Ângelo

“Dizem que vai chover... / Mas eu sei 
que irá nevar / Tudo o que tenho a per-
der / É o tempo que eu levar / A ser 
um dia... / O teu Natal”. Este é o início 
da letra da canção ‘O Teu Natal’. Quem 
assina este tema, lançado em 2013, é 
Miguel Ângelo, antigo vocalista dos 
Delfins, uma das bandas mais emble-
máticas da cena pop-rock nacional, que 
se manteve em actividade durante 25 
anos, entre 1984 e 2009. Actualmente, o 
cantor prossegue uma carreira a solo e 
integra também o projecto Resistência, 
que lançou recentemente o quarto ál-

bum de estúdio, ‘Ventos e Marés’. 
Nascido e criado na vila de Cascais, este 
artista multifacetado tem na Escrita e 
na Arquitetura outras das suas paixões 
maiores, com passagens pelo Teatro 
e pela Televisão, onde participou em 
vários programas. Outra das suas fa-
cetas artísticas passa por ter ‘empres-
tado’ a voz a diversas personagens da 
Disney, como por exemplo nos filmes 
‘Pocahontas’, ‘Hércules’, ‘O Corcunda 
de Notre Dame’ e ‘Pocahontas II – 
Viagem a Um Mundo Novo’. E ainda 
na série de produções ‘Toy Story’ lan-

çada pelos estúdios Pixar.
Pai de três filhos (Máxima, de 27 anos, 
Martim, de 24, e Glória, com apenas 
três), o músico/escritor, que completou 
52 anos em Abril, recorda com prazer 
os Natais passados e prepara-se para 
celebrar 35 anos de carreira artística 
com a promessa de voltar a surpreen-
der. Pelo caminho tem construído um 
percurso sólido marcado por inúmeros 
êxitos e pelo gosto de experimentar no-
vas sonoridades, como acontece com o 
seu mais recente EP, ‘Grotesco’, lança-
do recentemente.
Em relação à época festiva que atra-
vessamos, Miguel Ângelo, por motivos 
familiares, costuma passar a Noite da 
Consoada em Cascais e o almoço do 
Dia de Natal no Porto. “Sempre em 
reunião de família”, diz, assinalando 
que os Natais que recorda com maior 
prazer são “aqueles com crianças pe-
quenas, que felizmente continuam”. 
Sobre a magia da data, o cantor man-
tém bem presente nas memórias da 
sua infância “o ‘aparecimento’ de um 
castelo medieval com ponte levadiça, 
à meia-noite, num quarto dos fundos 
com a janela aberta e os cortinados ao 
vento...”  
“Por acaso gosto muito mais de 
dar do que receber”, confessa 
o antigo vocalista dos Delfins 
quando questionado sobre pren-
das. Nesta matéria, recorda um 
passado recheado de boas me-
mórias, nomeadamente quando 
“ia de pijama ter com os presen-
tes da noite anterior” na manhã 
do dia 25 de Dezembro. Em ter-
mos de ementa, a Consoada pre-
ferida do cantor inclui o impres-
cindível bacalhau. “Na 
minha infância, para os 
mais novos era assado e 
com batatas fritas”. Além 
disso, “uns sonhos são 
também indispensáveis”, 
garante.
Depois do tema “O Teu 
Natal”, lançado em 2013, 
Miguel Ângelo poderá, 
eventualmente, vir a es-
crever outras letras e/ou 
gravar outras músicas so-
bre o Natal. “Felizmente 
já começa a existir essa 
tradição na música por-

tuguesa”, comenta numa altura em 
que tem já na forja o álbum ‘Terceiro’ 
de uma trilogia a solo, da qual fazem 
parte os já editados ‘Primeiro’ (2012) 
e ‘Segundo’ (2015). “’Terceiro’ é um 
trabalho muito ambicioso que a seu 
tempo será revelado. É muito provável 
que ainda saia alguma coisa nova antes 
disso, mas para já é surpresa...” 

PASSAGEM DO ANO EM VISEU 

Com uma carreira musical bem preen-
chida e recheada de êxitos, o ex-Delfins 
gosta de experimentar coisas novas. 
Quando questionado sobre o que gos-
taria de fazer na Música que ainda não 
fez, responde: “Ao longo de 35 anos já 
fiz realmente muita coisa. Talvez ve-
nha a fazer algo muito directamente 
ligado às novas tecnologias, que não 
tenha sido ainda feito.” Quanto a um 
eventual regresso dos Delfins, não se 
compromete com um ‘sim’ nem com 
um ‘não’. Diz, simplesmente: “Quem 
sabe?”
Num futuro mais imediato e com 
a Música sempre presente, Miguel 
Ângelo prepara-se para ter uma 
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Restaurante Churrasqueira

Especialidades:
Peixes e Carnes  

grelhados no carvão
• Massada de Gambas
• Açorda de Gambas
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Encerra ao Sábado

Desejamos Boas Festas  
a todos os clientes,  
amigos 
e fornecedores

A coletânea de contos 
"Elogio da Infertilidade", de 
Cláudia Andrade Fernandes, 
venceu a edição deste ano do 
Prémio Ferreira de Castro de 
Ficção Narrativa, entregue 
pelo presidente da Câmara 
de Sintra, Basílio Horta. 
O júri atribuiu ainda 
"menção honrosa", por 
unanimidade, aos romances 
"Amazona Portuguesa", de 
Mário Silva Carvalho, 
"Danação", de Luís Pimentel, 
"O Privilégio dos Mortos", 
de Whisner Fraga, e ao 

sinergia de todos seria possível. Muitos 
pais procuram-nos para que os lhos 
joguem aqui. Meninos de Torres 
Vedras, Santarém, Carcavelos, Palmela, 
Vila Franca, Montijo… Este é o nosso 
orgulho e o nosso brio nesta atividade.

CL: Que aspirações têm para este ano?
HA: Ir o mais longe possível a nível 
nacional. Temos a ambição de chegar 
às nais nacionais, tanto no masculino 
como no feminino. Não pretendemos 
ser campeões de nada, pretendemos 

estar nos pontos altos. 
Somos campeões 
nacionais há 4 anos e 
não recebemos nada 
por isso. Ser campeão 
faz bem a nível de ego 
mas é só isso. Se 
ganharmos ótimo, 
senão não há problema 
nenhum.
AN: Este ano, a nível 
distrital, estamos 
encaminhados para ter 
uma equipa a competir 
a nível distrital em 
todos os escalões. Será 
a primeira vez que isto 
irá acontecer. 
HA: É algo de que não 
existe registo na 
história do basque-
tebol, tal como há 2 
anos, quando fomos 
campeões nacionais de 
masculino e feminino, 
no mesmo dia, à 
mesma hora, com uma 
equipa a jogar em 
Setúbal e outra em 
Aveiro.

Texto: Lara Faria
Fotos: J.R. e Arquivo

original de contos "Como Desmontar 
uma Nuvem", de José Eduardo 
Mendonça Umbelino Filho. 
Além do prémio pecuniário de cinco 
mil euros, "Elogio da Infertilidade" será 
editado pela Câmara de Sintra com 
uma tiragem de mil exemplares.  
Basílio Horta refere que “este prémio 
foi entregue pela última vez há nove 
anos e tem um valor pecuniário de 
cinco mil euros. Em 2018 a atribuição 
deste prémio assinala os 120 anos do 
nascimento do escritor Ferreira de 
Castro”.
“Em 2018 para além deste Prémio 
Literário Ferreira de Castro de Ficção 
Narrativa, vai existir também o Prémio 
Literário de Sintra Ruy Belo que 
premeia a obra poética publicada nos 
últimos dois anos (o último prémio foi 
entregue há dez anos)”, concluiu 
Basílio Horta. 
O júri do Prémio Ferreira de Castro de 

nossa atividade à nossa dimensão. 
Temos um projeto desenhado por um 
dos pais CBQ, que é arquiteto, onde 
gostaríamos de ter um pavilhão onde 
desenvolvêssemos a prática desportiva 
e onde os alunos pudessem praticar 
desporto durante o dia, principalmente 
quando chove. Gostaríamos que este 
projeto fosse desenvolvido nesta 
escola, que tem 600 alunos. É a maior 
escola do ensino básico do concelho de 
Sintra. Nós não temos dinheiro para 
construir este pavilhão mas com a 

Câmara de Sintra entrega
prémio Ferreira de Castro

Ficção Narrativa/ 2017 foi constituído 
por Annabela Rita, em representação 
da Associação Portuguesa de 
Escritores, Liberto Cruz, pela 
Associação Portuguesa dos Críticos 
Literários, e Ricardo António Alves, 
pela Câmara de Sintra.
Os Prémios Literários de Sintra têm 
como objetivo enaltecer as guras e 
obras dos autores sintrenses, por 
nascimento ou adoção, tais como 
Ferreira de Castro ou Ruy Belo.
De acordo com o critério do júri do 
Prémio Ferreira de Castro atribuído à 
coletânea de contos “Elogio da 
Infertilidade”, de Cláudia Andrade 
Fernandes – que com o nome literário, 
Victória F., assinou já dois romances – 
a obra agora distinguida revela, ao 
longo das 18 narrativas breves de que é 
composta,  grande maturidade 
estilística, servindo um registo irónico, 
por vezes cáustico.

Boas Festas

• Pernil assado no forno
   à 3.ª feira

• Cozido à Portuguesa
   à 5.ª feira e domingo
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Miguel Ângelo

Novo disco do projecto Resistência

Passagem de Ano no palco em concer-
to na cidade de Viseu com o projecto 
Resistência, do qual foi um dos mú-
sicos fundadores em 1990 ao lado de 
outros nomes sonantes da música por-
tuguesa provenientes de bandas com 
diferentes sonoridades. Para o cantor, 
este projecto tem um significado muito 

especial na sua carreira. “É uma reu-
nião, um pouco como o Natal, o melhor 
de vários mundos musicais”, sublinha.
Sobre os músicos com quem gostaria 
de actuar e com quem ainda não co-
laborou, o cantor responde sem hesi-
tações: “Felizmente os Delfins e o pro-
jecto Resistência fizeram-me trabalhar 

com muitos músicos que admiro. E isso 
enche-me as medidas.” Medidas que 
ficam também cheias com a Música na 
altura de escolher a sua paixão maior, 
deixando a Literatura (tem vários li-
vros editados) e a Arquitectura (curso 
de formação académica) para uns hon-
rosos segundos planos.
Numa altura em que a Música recorre 
a novas formas de divulgação e edição, 
sobretudo com o lançamento de novos 
trabalhos nas plataformas digitais dis-
poníveis na internet, Miguel Ângelo 
não descura também as renascidas edi-
ções em vinil, que parecem estar a recu-
perar espaço junto de uma franja cada 
vez mais significativa de audiófilos. “O 
vinil está de volta a uma pequena esca-
la, mas para um público especial e im-
portante. O digital é de facto o meio de 
difusão por excelência, mas por acaso 
há bandas novas a lançar músicas no-
vamente em cassete!”, realça.

TALVEZ A MAIS NOVA SIGA 
AS PISADAS DO PAI

Com uma vida essencialmente dedica-
da à Música, o cantor revela que não 
tem para já seguidores no seio familiar 
entusiasmados com a ideia de prota-
gonizarem uma carreira artística nessa 
área. “Até agora, nenhum dos meus 
três filhos mostrou tendência para se-
guir as pisadas do pai. Enfim, talvez 
a mais nova...”, avalia o ex-Delfins e 
elemento fundador dos Resistência, 
que reside em Cascais, vila que o cativa 
profundamente. “Viver nesta região é 
viver perto de tudo: mar, serra, capital, 
Norte e Sul. Ideal”.
Entre os mais e os menos de viver em 
Cascais, onde nasceu a 3 de Abril de 
1966, Miguel Ângelo revela que, além 
de estar perto de tudo, gosta da pró-
pria vila. “Gosto dos seus recantos e 
das suas características, que se mantêm 

O novo disco dos Resistência, ‘Ventos 
e Marés’, foi lançado em Outubro des-
te ano, e inclui um total de dez temas, 
com canções dos GNR (‘Sete Naves’), 
Quinta do Bill (‘Se Te Amo’), Delfins 
(‘Se Eu Pudesse Um Dia’), Santos e 
Pecadores (‘Não Voltarei a Ser Fiel’), 
Xutos & Pontapés (‘Tonto’), Clã (‘Sopro 
do Coração’), Jorge Palma (‘Estrela do 
Mar’ e ‘A Gente Vai Continuar’) e Luís 
Represas/João Gil (‘Zorro’).  
Integram este projecto musical os se-
guintes elementos: Alexandre Frazão 

(bateria), Fernando Cunha (guitarra 
e voz), Fernando Júdice (baixo), José 
Salgueiro (percussões), Mário Delgado 
(guitarra), Miguel Ângelo (voz), Olavo 
Bilac (voz), Pedro Jóia (guitarra) e Tim 
(voz e guitarra).  O colectivo Resistência 
conta na sua discografia com seis ál-
buns editados, quatro gravados em es-
túdio (‘Palavras ao Vento’/1991, ‘Mano 
a Mano’/1992, ‘Horizonte’/2014 e 
‘Ventos e Marés’/2018) e dois regista-
dos ao vivo (‘No Amazém 22’/1993 e 
‘Em Lisboa’/2016).

apesar de todos os avanços do progres-
so. É também uma questão geográfica 
e urbanística.” No sentido inverso, o 
artista formado em Arquitectura pela 
Faculdade de Belas Artes de Lisboa, 
onde terminou o curso em 1989, admi-
te: “Gosto menos do edifício Villa, à en-
trada de Cascais, por exemplo”.
Quase a comemorar 35 anos de carreira 
artística, o que acontecerá no próximo 
ano, o cantor promete festejar a data 
com concertos e algumas surpresas, 
“que não poderei ainda revelar”, expli-
ca. À pergunta ‘O que gostaria de fazer 
e que ainda não fez na sua carreira’, res-
ponde, sem querer levantar uma ponta 
do véu para o que aí vem: “O que vou 
fazer em 2019”. Entretanto, para o ano 
que está quase a chegar, o ex-Delfins 
alimenta um desejo bem especial: “Que 
os anos passem cada vez mais devagar, 
para que se viva com tempo e prazer”. 
Assinamos por baixo.

Texto:  Luis Curado
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O Clube Escola de Ténis de Oeiras 
(CETO), inaugurou, em 24 de Junho, a 
reabilitação do espaço desportivo, no 
Jardim de Oeiras junto à Praia de Santo 
Amaro, depois de obras que dotaram 
este espaço de cobertura para os dois 
cortes de ténis e passou a ter também 
dois campos de miniténis, balneários 
para homens e senhoras, um gabinete 

18

Carlos Falcão Presidente do CETO

''É possível olhar para o futuro''
de sioterapia e um bar restaurante.
Carlos Falcão, presidente da Direção 
do CETO, recordou ao “O Correio da 
Linha”, que foi neste espaço 
desportivo, em Santo Amaro de Oeiras, 
que nasceu o clube, na sequência da 
criação naquele local de uma escola de 
ténis que, com o seu desenvolvimento, 
teve a necessidade de se organizar, 

vindo a constituir o clube em 1977.
Em 1982, iniciou-se o processo de 
expansão do clube, pois, segundo o seu 
presidente, o número de alunos, que já 
atingia os 400, tornava difícil de gerir 
as aulas com apenas dois campos 
disponíveis. No terreno 
disponibilizado pela Câmara de Oeiras, 
na Alameda Conde Oeiras, em Nova 
Oeiras, iniciou-se a construção do 
complexo desportivo que contou com 
ajudas estatais e da Câmara de Oeiras.  
Inauguradas em 1988, as novas 
instalações permitiram um grande 
crescimento do CETO, “mantendo-se 
sempre a sua gestão de uma forma 
equilibrada sem problemas 
nanceiros” e passando a dispor de 
nove campos, seis de pó de tijolo e três 
de piso rápido, hoje de relva sintética e 
o edifício sede, onde se encontram os 
serviços de gestão do clube e da Escola 
de Ténis, um ginásio, uma zona de 
restaurante, balneários loja de desporto 
e espaços para armazenamento.
Mas, refere Carlos Falcão, existiu 
sempre uma lacuna que não foi fácil de 
solucionar, a falta de um campo 
coberto, para o que foram apresentados 
vários projetos, mas face às exigências 
arquitetónicas do bairro onde estão 
inseridos e onde se respeita o projeto 
do arquiteto Ribeiro Teles, não foi 
possível dar solução ao problema. 
Perante a necessidade de reabilitar o 
polo de Santo Amaro, aproveitaram a 
oportunidade para fazer um projeto 
que previsse a cobertura dos campos, 
projeto que foi concretizado pelos 
serviços da Câmara de Oeiras, tendo 
agora o CETO dois campos cobertos.
Há alguns problemas a resolver 
naquela construção, que se prendem 
com o escoamento das águas das 
chuvas, já têm solução, estão a 
procurar nanciamento para a 
execução da obra.
Inaugurados também 
em Junho, no dia 17, 
dois campos de 
Padel, respondendo à 
solicitação dos 
muitos praticantes 
desta modalidade, 
sendo a sua gestão 
atribuída a um 
concessionário, cons-
tituindo a renda paga 
uma importante 
mais-valia para o 
CETO.
Neste momento o 
CETO, com os giná-
sios a funcionar, 
tendo em média de 
400 praticantes, com 
cerca de 300 no Padel, 
e a escola de Ténis, 

“Cunha e Silva Tennis Academy”, com 
cerca de 100 praticantes, está, o clube, a 
recuperar da crise, que nas palavras de 
Carlos Falcão, ao longo dos últimos 
anos afastou muitos praticantes.
A par destas obras nos cortes de ténis, 
foram realizadas alterações nos 
serviços prestados, como a gestão do 
restaurante, que mudou, o 
“Restaurante Tugas”, tem um espaço 
renovado e acolhedor, com um serviço 
de sucesso, sendo por vezes difícil 
arranjar mesa sem marcação, integrado 
no serviço do ginásio há Fisioterapia no 
Desporto e Medicina Tradicional 
Chinesa com Acupunctura, Fitoterapia 
e Massagem Tui Na e continua a loja 
de artigos de desporto. 
A escola de ténis, “Cunha e Silva 
Tennis Academy”, proporciona tudo o 
que diz respeito ao ténis, não só no 

Rua 7 de Junho, 6 (junto à C.M.O.) - Oeiras - Tel.: 21 441 75 71 - Tlm: 915 804 952

Quinta e Domingo venha Saborear
o nosso Cozido á Portuguesa

Encerrados dia 25 e dia 31 ao jantar

Servimos almoços
dia 1 de Janeiro 

Abel (O Benfiquista de Oeiras)
e toda a sua equipa

desejam a todos
os Clientes e Amigos

BOAS FESTAS

Boas Festas

Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa
Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa

Encerra à 2º feira

15 Dezembro 2017 | O CORREIO DA LINHA

A Banda de Música da Sociedade 
Filarmónica Comércio e Indústria da 
Amadora, (SFCIA) no Concurso 
Internacional de Bandas Filarmonia 
D'Ouro 2017, realizado em Santa Maria 
da Feira, no dia 2 de Dezembro, con-
seguiu o primeiro lugar da sua seção, 
que tinha em concurso sete bandas.
Segundo Sérgio Monteiro presidente 
da SFCIA, este concurso era 
constituído por 3 secções, tendo a 
SFCIA concorrido à 2.ª secção.

22

Banda de Música ganha prémio
Neste concurso, “os pontos fazem 
escalonamentos, relativamente aos 
prémios, que se vão atingindo, 
conforme os pontos que se adquirem, e 
só chega ao 1.º prémio quem atinge 
mais de xx pontos”, a banda da SFCIA, 
conseguiu os pontos necessários, 
cando “no 1.º prémio em segundo 
lugar”, o que consideram muito 
importante, “tendo em atenção que os 
concorrentes tinham todos elevado 
grau de qualidade”.

Natal”, no dia 1 de dezembro, com 
partida do Palácio Nacional de Queluz, 
que reuniu cerca de 205 participantes 
estando representados 10 grupos do 
Concelho de Sintra, estando presente o 
grupo de motards de Faro, o Pai Natal 
viajou no jipe dos B V de Queluz.
O Reino de Natal é cenário ideal para 
celebrar esta quadra, contando com 
diversos espaços de animação 
permanente, como a Ocina dos 
Duendes, a Casa do Pai Natal e o 
Mercado de Natal, de 1 a 23 de 
dezembro.
O Parque da Liberdade será o 
verdadeiro Reino do Natal com 
cenários de encantar, povoado de 
fadas, duendes, bonecos de neve e 
renas, que irão proporcionar a todos os 
visitantes momentos inesquecíveis, 
aliando o cenário natural às estrelas e 
brilhos das decorações natalícias. E 
claro que não faltará o Posto do 
Correio e respetivo marco, onde todos 
podem escrever e colocar a sua carta ao 
Pai Natal.

Motards abrem
Reino do Natal

À semelhança dos anos anteriores, e 
como forma de assinalar a chegada do 
Pai Natal ao Reino do Natal, realizou-
se o desle solidário de motards “Pai 
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Associação de Dadores Benévolos

de Sangue da Paróquia de Queijas

Direção, Comando, Funcionários
e Operacionais

Desejam

Direção, Comando, Funcionários
e Operacionais

Desejam
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A Câmara Municipal de Oeiras apre-
sentou, no dia 15, de Novembro, no 
Templo da Poesia, no Parque dos 
Poetas, os “Jogos de Oeiras”, um proje-
to desportivo que irá promover um ca-
lendário anual de competições despor-
tivas, de participação gratuita, em 15 
modalidades, focadas em especial nas 
crianças e jovens, dos seis e os 12 anos.
Nesta cerimónia, que contou com 
a apresentação do jornalista Carlos 
Albuquerque, estiveram presentes, 
o secretário de Estado do Desporto e 
Juventude, João Paulo Rebelo, o pre-
sidente da Câmara de Oeiras, Isaltino 
Morais, os presidentes das juntas de 
freguesia de Oeiras, vereadores, os ex-
-atletas Rosa Mota e Nuno Delgado e 
representantes de diversas federações, 
associações desportivas e clubes. 
O secretário de Estado, na sua interven-
ção, referiu-se às entidades desportivas 
presentes, para dizer que isso mostra a 

importância deste projeto. Disse tam-
bém, a propósito da violência no des-
porto, que é preciso evitar que “grupos 
organizados de criminosos se aprovei-
tem do desporto, para fazer a sua vida”, 
e se o governo faz a sua parte, entende 
que nós enquanto cidadãos temos que 
fazer a nossa parte e no caso da Câmara 
de Oeiras, considera que está a fazer 
a sua parte, promovendo este jogos, 

“está desde a mais tenra idade a criar 
hábitos de prática desportiva, de vida 
saudável, está a transmitir os supremos 
valores do desporto”.
O presidente da Câmara de Oeiras lem-
brou o professor Noronha Feio, que 
foi vereador e o professor José Manuel 
Constantino, que foi diretor e chefe de 
divisão, por terem sido as primeiras 
pessoas a alerta-lo para a importância 
do desporto e da atividade física, dei-
xando um legado de sensibilidade na 
Câmara para desenvolver iniciativas na 
área da atividade física e do desporto.
No que se refere a este programa, 
Isaltino Morais, não tem dúvidas quan-
to ao seu sucesso, espera mesmo que 
supere as expetativas.  
O vereador do pelouro da Educação 
e Desporto, da Câmara de Oeiras, 
Pedro Patacho, apresentou o projeto 
dos “Jogos de Oeiras”, começando por 
dizer que, “são de todos, para todos e 
precisam de todos, para promover a 
atividade física, a partir do local onde 
estão e onde trabalham, participando 
no esforço coletivo de promover a ati-
vidade física e o desporto para todos”.
Disse também, que a prática desportiva 
é hoje tida como importante para a saú-
de e a qualidade de vida das pessoas, 
e “as crianças fisicamente ativas geram 
comunidades mais felizes, pessoas 
mais competentes, hábitos de vida mais 
saudáveis e adultos ativos”, é por isso 
considera necessário quebrar este ciclo 
de inatividade física.
Natação, atletismo, futsal, voleibol, 
basquetebol, badminton, skate, BTT, 
são algumas das modalidades disponí-
veis nesta primeira edição dos “Jogos 
de Oeiras”, que arranca em Janeiro, 
estimando-se em mais de sete mil e 
500 os participantes, neste novo pro-
grama gratuito de incentivo à prática 
desportiva em Oeiras, que vai decor-
rer ao longo de 2019, com mais de 34 
competições, podendo qualquer pessoa 
inscrever-se, a partir do próximo dia 26 
de Novembro, através da plataforma, 
“www.jogosdeoeiras.pt”, onde consta-
rá também todo o calendário competiti-
vo e respetivas normas de participação.
Os Jogos de Oeiras concretizam-se em 
três vertentes, a primeira, “Encontros 
Regulares”, destinados a crianças e jo-

vens dos seis aos 12 anos, disputa-se 
em formato de torneios regulares por 
modalidade, sendo a classificação final 
a acumulação de pontos obtidos em 
cada um dos encontros, de acordo com 
as normas específicas de cada modali-
dade. 
As modalidades incluídas nos 
Encontros Regulares serão determina-
das no início de cada edição pela comis-
são organizadora e serão divulgados 
através do site “www.jogosdeoeiras.
pt”. 
A segunda vertente, “Encontros 
Pontuais”, aberta a diversas faixas etá-
rias, disputa-se em formato de torneio 
único por modalidade, tendo associada 
uma vertente de demonstração e expe-
rimentação.
A terceira vertente, “Liga das 
Freguesias”, envolve as freguesias nos 
jogos e é considerada fundamental pela 
sua proximidade com as populações e 
associações locais e também pela sua 
capacidade em apoiar e captar partici-
pantes.
Esta “Liga das Freguesias” pretende 
destacar a participação de cada uma 
das freguesias e uniões de freguesia nos 
Jogos, através de um ranking de parti-
cipações que será atualizado após cada 
competição. 
Fazem parte das “Modalidades 
Regulares” da 1ª edição dos “Jogos 
de Oeiras”, Andebol, Basquetebol, 
Futebol, Futsal, Atletismo e Natação, 
das “Modalidades Pontuais” da 1ª edi-
ção dos “Jogos de Oeiras”, Badminton, 
Voleibol, Ténis de mesa, Padel, BTT, 
Escalada, Skate, Parkour.

Texto e fotos:  Alexandre Gonçalves

 

Oeiras organiza actividades
desportivas gratuitas

27 de Dezembro de 2018
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Rotary realizam
Hípica Solidária

Hospital cria novo parque

15 Dezembro 2017 | O CORREIO DA LINHA

“Quem a viu e quem a vê”, diz quem 
conheceu a Taberna da Tia Rita antes e 
depois de passar para as mãos de João 
Santos e da sua esposa.
A taberna estava fechada há cerca de 
três anos e meio e, em 2015, o casal 
Santos pegou no negócio e deu-lhe 
uma volta: “Tentámos recuperar o 
conceito de tasca ibérica, respeitando a 
História. Quisemos abrir como taberna, 
indo buscar as origens do vinho em 
pipa de carvalho e da água-pé, que é o 
ex-libris da casa e sempre foi - há mais 
de 60 anos que vêm aqui buscar água-
pé”. 
É uma casa antiga, com história, que o 
proprietário conhece bem: “Esta casa 
tem muitos anos, data de 1847. Era 
uma carvoaria. As primeiras tabernas, 
criadas em 1903, eram casas de 
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Na Amadora
Taberna da Tia Rita é uma
casa antiga com história

negócios como os do carvoeiro, 
petrolino ou sapateiro, que começaram 
a vender vinho zurrapa. Penso que esta 
é a casa mais antiga, a única que se 
mantém aberta como taberna desde 

essa data. Está muito ligada à história 
da Porcalhota”. Diz ainda que, ao lado 
da sua carvoaria, cava a famosa casa 
do “Pedro dos Coelhos”, a que Eça de 
Queiroz se refere nos Maias: “Há uma 
passagem em que ele vem à Porcalhota, 
ao lado da carvoaria, que é a nossa 
taberna, comer um coelho que era feito 
pelo Pedro dos Coelhos”, um prato 
muito famoso na Amadora, já desde 
esse tempo. 
A História e a tradição continuam pelas 
paredes acima. Numa parte há discos 

de música popular e fado: 
“Desde o primeiro dia que 
zemos questão que o 
conceito desta casa fosse a 
música portuguesa, então, 
estamos sempre a ouvir 
fado”. Noutra parte há 
imagens antigas que 
retratam a história da 
Porcalhota: “É a parte 
mais interessante e de que 
me orgulho”. Apesar de 
“haver três temas 
proibidos na Taberna, 
“política, a religião e o 
futebol”, têm um quadro 

do Estrela da Amadora, “como não 
podia deixar de ser”, que ganhou a 
Taça de Portugal em 1990 e um do 
primeiro presidente da República, 
Manuel de Arriaga, quando visitou o 
fontanário na Amadora. 
Aqui não há jantares, nem ementas 
turísticas. Pagam todos o mesmo e 

servem petiscos tradicionais, em 
especial alentejanos, apesar de o casal 
ser beirão: “porque esta zona sofreu 
muita imigração do Alentejo para 
virem trabalhar nas fábricas. A 
Porcalhota era uma cidade industrial 
importante, nos anos 60-70 e estas 
casas eram muito frequentadas, porque 
vinham à hora do almoço aquecer as 
marmitas, beber o seu copinho três e 
até mesmo para levarem a sua 
barricazinha de vinho para o jantar”.
Em cada dia da semana há um petisco 
diferente que pode variar, mas às 
terças-feiras fazem questão de ter o 
peixe selvagem do mar com açorda de 
gambas, cuja receita está no segredo 
dos deuses: “É a minha esposa que 
faz”. E depois há o prato mais 
conhecido, à sexta-feira, que são as 
caras de bacalhau.  “Acompanha com 
grelos salteados com grão, cebola e 
salsa picada à parte para polvilhar, e 
batata e ovo cozidos. É servido com um 
paninho com água quente, porque as 
caras não devem ser comidas, mas 
chupadinhas”. 
No nal serve-se uma “malandrice”: 
um licor de poejo servido num copo 
que muda de gura ao deitar-se o 
líquido e que “Para já só temos a 
versão masculina, mas vamos ter a 
versão feminina”. 
Aos ns-de-semana, quinzenalmente, 
há cozido alterna com pernil assado, 
favas guisadas, leitão de negrais - “vêm 
trazê-lo quente à hora de almoço” - ou 
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 • IMPLANTES DENTÁRIOS
• PORCELANAS ESTÉTICAS DENTÁRIAS

• FLAP LESS SURGERY (CIRURGIA SEM CORTES OU SUTURAS)
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• EMERGÊNCIAS E DESVITALIZAÇÕES
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Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Queluz

Boas Festas

O Rotary Club Cascais Estoril, com o 
apoio do Centro Hípico da Costa do 
Estoril, promoveu no passado dia 24 de 
Novembro uma Poule Hípica Solidária 
com o objectivo de angariar fundos 
para entregar à Associação de Apoio 
Social Nossa Senhora d’Assunção.
Criada em 1983, esta Instituição 
Particular de Solidariedade Social com 

sede na Malveira da Serra tem como 
missão a prestação de serviços à co-
munidade na área do envelhecimento, 
dependência e infância e juventude, 
disponibilizando respostas inovadoras 
que vão ao encontro das necessidades 
dos seus utentes.
O evento organizado pelo Rotary Club 
Cascais Estoril, que opera em Cascais 
desde 1971, contou com o patrocínio 
de várias entidades, nomeadamente da 
Nucase, do Centro comercial Cascais 
Villa, da HelpPhone e das clínicas 
Olívio Dias.
A Poule Hípica Solidária decorreu 
nas renovadas instalações do Centro 
Hípico da Costa do Estoril, localizado 
na Malveira da Serra. No total, partici-
param no evento 40 cavaleiros, sendo 
que parte do valor da inscrição rever-
teu para o cheque entregue à AISA.
Além da receita de mil euros doada 
à Associação de Apoio Social Nossa 
Senhora d’Assunção, foram também 
recolhidos durante a iniciativa solidária 
promovida pelo Rotary Club Cascais 
Estoril roupa e brinquedos que serão 
entregues a famílias carenciadas que 
residem no concelho de Cascais.

As lojas Teresa Silveira desejam Boas Festas 
a todos os clientes e amigos

Linda-a-velha

A Câmara Municipal da Amadora vai 
construir 348 novos lugares de estacio-
namento junto ao Hospital Fernando 
da Fonseca (Hospital Amadora-Sintra), 
numa zona que já era utilizada há cer-
ca de 10 anos como parqueamento pú-
blico informal, embora não reunisse as 
condições de segurança necessárias, 
por não estar pavimentado.

Com esta intervenção para dotar o es-
paço com mais segurança, que se prevê 
estar concluída já no final do próximo 
mês de Janeiro, a autarquia pretende 
salvaguardar o estacionamento para os 
utentes dos serviços de urgência, bem 
como para os veículos de emergência 
e transporte de doentes, que tem sido 
insuficiente para a procura.
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A dupla formada por Paulo Neto e Vítor Hugo, ao 
volante de um automóvel Citroen DS3 R3T, venceu 
o RALI DAS CAMÉLIAS, uma prova automobilística 
extra disputada no passado dia 1 de Dezembro que 
encerrou a temporada de ralis a nível nacional.
Depois de 27 anos de ausência, aquele que chegou 
a ser um dos eventos desportivos mais emblemáti-
cos do panorama automobilístico nacional regressou 
finalmente com assinalável sucesso às estradas de 
Sintra, Cascais e Mafra, que voltaram a encher-se de 
público interessado em seguir a prova em directo.

Com o primeiro lugar do pódio entregue a um piloto 
da casa, o sintrense Paulo Neto, cronometrado com o 
tempo de 46m25,5s, seguiram-se na classificação fi-
nal Gil Antunes/Diogo Correia (Renault Clio R3T), a 
12,3s, e Pedro Clarimundo/António Conde (Peugeot 
208 R2), a 1m04,6s. “Confesso que não tínhamos pro-
priamente definidos grandes objectivos desportivos 
para esta prova, a não ser fazer um bom rali numa 
região que para mim é muito importante, pois é onde 
eu resido e trabalho”, comentou no final o vencedor 
do rali disputado em sete especiais.

Presidente condecorou primeiro-ministro

O Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, condecorou no 
dia 5 de Dezembro o primeiro-ministro 
de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, 
durante uma visita ao concelho, reco-
nhecido pela  política de geminações e 
de cooperação descentralizada.
Durante a visita, Ulisses Correia e Sil-
va foi condecorado por Isaltino Mo-
rais numa “justa homenagem”, pelo 
“reconhecimento e consideração que o 
Município tem pela comunidade cabo-
-verdiana e pelo seu contributo no de-

senvolvimento do concelho”.
Para o primeiro-ministro cabo-
-verdiano, a condecoração mu-
nicipal recebida foi “uma sur-
presa e uma grande satisfação”.
“Há uma grande amizade e 
cumplicidade na relação entre 
Cabo Verde e Portugal atra-
vés e Oeiras, um concelho que 
sempre acolheu bem a comu-
nidade cabo-verdiana e eu sei, 
por experiencia própria, que os 
cabo-ver-
d i a n o s 
se sen-

tem oeirenses, 
sentem-se parte 
desta comunida-
de maior”, sus-
tentou.
De acordo com 
dados do INE 
relativos a 2017, 
a comunidade 
cabo-verdiana re-
sidente em Oeiras 
representa 20% 
dos estrangeiros 

residentes no concelho.
Atualmente, a Câmara de Oeiras está a 
desenvolver um projeto para um centro 
CERCI (centro social de apoio a pessoas 
com deficiência) na Cidade da Praia e 
a construção de um polidesportivo no 
Mindelo, em São Vicente.
Quando Ulisses Correia da Silva era 
ainda presidente da Câmara Municipal 
da Praia, assinou um protocolo de coo-
peração com o Município de Oeiras que 
se mantém ativo e com vigor.

O Município de Oeiras vai atribuir uma 
comparticipação financeira, no mon-
tante de 25.784,39€, à Instituição “Casa 
de Betânia”, para aquisição de uma via-
tura de nove lugares para transporte 
dos seus utentes, jovens e adultos com 
deficiência intelectual, já que o veículo 
que atualmente possui, já com 23 anos 
de utilização, está impossibilitado de 
circular na maior parte das localidades 
devido ao seu desgaste. A Associação 
“Casa de Betânia” é uma IPSS, cuja 
missão é a integração familiar, social 
e profissional de jovens e adultos com 
deficiência intelectual. Em termos de 
valências a Associação tem três residên-
cias disponíveis no concelho de Oeiras: 
a Casa de Betânia (Queijas) onde habi-
tam nove residentes; a Casa do Farol 
(Oeiras) onde habitam oito residentes e 
a Casa da Fonte (Queijas) onde habitam 
cinco residentes. Tem ainda um Centro 
de Recursos Sociais desde janeiro de 
2001, espaço onde é prestado Apoio 
Psicológico aos residentes e onde é rea-
lizado o Atendimento e Apoio Social às 
famílias que procuram este recurso.

Casa Betânia 
recebe apoio
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Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014
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A Câmara Municipal da Amadora (CMA) lançou um 
programa para entregar Ecobags a ESCOLAS PÚBLI-
CAS do município, no âmbito da Semana Europeia 
de Prevenção de Resíduos, que decorreu entre 17 e 
25 de Novembro.
A iniciativa foi assinalada com uma entrega simbóli-
ca de Ecobags na Escola Básica 1/JI Sacadura Cabral, 
protagonizada pela presidente da autarquia, Carla 
Tavares, e pelo vereador do Pelouro do Ambiente, 
Luís Lopes.
Os Ecobags, fornecidos à CMA pela Valorsul no 
âmbito do Programa Ecovalor, são sacos com capa-
cidade para 50 litros de cor azul, amarela e verde, e 
destinam-se à deposição selectiva de resíduos no es-
paço escolar.

Arriba Sul
da Praia Grande
sem acesso

Nova clínica abre em Sintra

A queda de um bloco de rocha levou as 
autoridades a interditarem o acesso à ar-
riba Sul da Praia Grande, no concelho de 
Sintra, mais concretamente na escadaria 
situada junto à escarpa com as famosas 
pegadas de dinossauros.
De acordo com informação avançada pela 
Autoridade Marítima Nacional, o alui-
mento da arriba que levou à queda do blo-
co de rocha ocorreu no passado dia 30 de 
Novembro, por volta das 15h00. A mesma 
fonte precisou que o aluimento de terras e 
rochas danificou a vedação e a plataforma 
junto à zona das pegadas, pelo que a in-
terdição será mantida até estar reposta a 
segurança no local.
O presidente da Câmara Municipal de 

Sintra, Basílio Horta, justificou a decisão 
com a necessidade de “salvaguardar a 
segurança pública” no acesso à arriba Sul 
de uma das praias mais emblemáticas do 
concelho. Antes de ocorrer o aluimento, o 
acesso à escadaria que permite o acesso à 
praia estava já encerrado por decisão da 
autarquia após ter sido detectado o risco 
de colapso de um bloco fracturado junto 
às pegadas de dinossauro.
Segundo Basílio Horta, o aluimento de 
terras e a consequente queda do bloco de 
rocha deve ser encarado com uma “gran-
de lição”. 
O autarca sublinhou que se o acesso não 
tivesse sido interditado poderiam ter 
ocorrido “outro tipo de danos”.
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Localizada no centro histórico da vila 
de Sintra, abriu uma nova clínica de 
hemodiálise,  na Avenida General José 
Estevão de Morais Sarmento nº 1, esta  
unidade aposta no tratamento da insu-
ficiência renal crónica, e na aproxima-
ção dos cuidados de saúde às popula-
ções.
Com esta  clínica de hemodiálise, a Da-
Vita Portugal pretende, asse-
gurar os serviços de diálise 
aos doentes com insuficiên-
cia renal crónica e doença 
renal em fase terminal, sejam 
estes residentes, turistas ou 
visitantes. “Este novo cen-
tro de hemodiálise reflete 
a nossa missão de inovar e 
acrescentar valor à prestação 
de cuidados renais, contri-
buindo para a melhoria da 
qualidade de vida das pes-

soas a quem foi diagnosticada doença 
renal crónica e que residem no conce-
lho. Por outro lado, devido à sua loca-
lização estratégica, mesmo no centro de 
Sintra, queremos também que seja um 
ponto de referência para os doentes re-
nais que pretendam ter Portugal como 
destino de férias”, refere Paulo Dinis, 
Diretor-Geral da DaVita Portugal. 

E porque o Natal é mágico para as crianças, a Oeiras Viva la nça uma 
campanha solidária na Oeiras Marina e nas Piscinas Municipais, até 
ao dia 6 de Janeiro, onde pode colocar livros, bonecos, jogos 
usados, roupa, mantas ou cobertores, junto a cada árvore de Natal. 

No final da campanha, os brinquedos serão entregues a instituições 
de solidariedade social do concelho de Oeiras.

No final da campanha, todo o material será 
entregue a instituições de solidariedade 

social do concelho de Oeiras.

E porque o Natal é mágico para as crianças, 
a Oeiras Viva lança uma campanha solidária
na Oeiras Marina e nas 3 Piscinas Municipais,  
até ao dia 6 de janeiro, onde colocar livros, 
bonecos e jogos usados, mantas, cobertores
ou roupa.
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O Selo de Qualidade Exemplar de Água para consu-
mo humano, foi atribuído pela Entidade Reguladora 
dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), aos 
SIMAS DE OEIRAS E AMADORA.
Esta atribuição é integrada nos objetivos estatutários 
da ERSAR e visa identificar, distinguir e divulgar 
casos portugueses de referência, relativos à presta-
ção dos serviços de abastecimento público de água, 
saneamento de águas residuais urbanas e gestão de 
resíduos urbanos, avaliada nos termos dos vários ci-
clos de regulação da ERSAR. A seleção das entidades 
distinguidas é feita nos termos constantes do regu-
lamento “Prémios e Selos dos Serviços de Águas e 
Resíduos.  Os SIMAS evidenciaram-se por assegura-
rem o cumprimento, no último ano regulatório, de 
um conjunto de critérios, previstos no regulamento, 

para cada categoria. 
A Cerimónia Solene de Entrega dos Prémios realizou-
-se no dia 22 de Novembro, no segundo dia da 13ª 
Expo Conferencia da Água. 

Prémio Infante D. Henrique

Junta de Freguesia apresenta
campanha em instituições

Vinte jovens voluntários alunos da 
Escola Secundária Ferreira Dias, em 
Agualva-Cacém, foram homenagea-
dos com o Prémio Infante D. Henrique 
(a versão portuguesa de ‘The Duke 
of Edinburgh’s Award’ fundado na 
Grã-Bretanha em 1956, pelo Duque de 
Edimburgo), durante uma cerimónia 
que decorreu no passado dia 14 de 
Novembro no Palácio de Valenças, em 
Sintra.
Este prémio, que celebra 30 anos de 
existência, consiste num programa 
nacional e internacional de desenvol-
vimento pessoal e social destinado a 
apoiar actividades voluntárias e não 

competitivas, dirigido a jovens entre os 
14 e os 24 anos, que os encoraja a serem 
cidadãos activos e participativos atra-
vés de uma contribuição positiva para 
a sociedade.
A cerimónia de entrega dos Prémios 
Infante D. Henrique contou com as 
presenças do presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, Basílio Horta, 
do fundador e presidente de Honra 
do Prémio, o Duque de Bragança, D. 
Duarte Pio, e do presidente executivo 
da associação do Prémio, Miguel Horta 
e Costa, que entregaram os diplomas e 
medalhas de prata e bronze aos jovens 
estudantes.

A presidente da União de 
Freguesias de Oeiras, Paço de 
Arcos e Caxias, (UFOPAC), 
Madalena Castro, visitou, no 
dia 20 de Novembro, diversas 
instituições de educação, sedea-
das nas freguesias da UFOPAC, 
para se associar à Campanha 
Nacional “Estendal dos 
Direitos das Crianças”, como a 
Associação Popular de Paço de 
Arcos, APPA, Vitamina Escola 
Dionísio Santos Matias, Escola 
do Arco Associação Ajuda de 
Mãe, EB General Gomes Freire 
de Andrade, Núcleo de Instrução e 
Beneficência, NIB, e Casa de São Bento.
A Campanha Nacional “Estendal dos 
Direitos”, pretende envolver organi-
zações e cidadãos, através da exposi-
ção de mensagens sobre os Direitos da 
Criança no espaço público, procurando 
aumentar a consciência pública acer-
ca da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, aumentar a consciência das 
crianças e jovens sobre os seus direitos 
e facilitar a integração plena das crian-

ças e jovens no processo de desenvolvi-
mento dos seus direitos.

O Município de Oeiras deliberou atribuir um total 
de 52.500,00€ às sete Associações Humanitárias de 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO, 
para aquisição de fardamento e equipamentos de 
proteção pessoal. Cada corporação receberá o mon-
tante de 7.500,00€.
As Associações de Bombeiros, pessoas coletivas 
sem fins lucrativos, desempenham uma relevante 
atividade social que tem como escopo principal a 
proteção de pessoas e bens, designadamente o so-
corro de feridos, doentes ou náufragos, e a extinção 
de incêndios. Atendendo ao fim social destas Asso-
ciações e ao interesse municipal das suas ativida-
des, o Município de Oeiras tem vindo a apoiá-las, 
nomeadamente através de apoio financeiro.
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A Câmara Municipal de Oeiras aprovou a transfe-
rência de uma verba superior a 137.7 mil euros paras 
as FREGUESIAS DE TODO O CONCELHO, corres-
pondente a despesas correntes no 3.º e 4.º bimestre 
de 2018 e ações concretizadas no âmbito do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de Competências.
Para a Junta de Freguesia de Porto Salvo, a verba to-
tal de transferência é de cerca de 23 mil euros.
Para Barcarena, a verba destinada totaliza 1.929 mil 
euros. Já para a União das Freguesias de Oeiras, 
S.J.B., Paço de Arcos e Caxias, a verba aprovada foi 
de 55.5 mil euros Para União de Freguesias de Carna-
xide e Queijas, aprovou-se a transferência financeira 
de 32.7 mil euros. À União de Freguesias de Algés, 
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/ Dafundo a verba 
total destinada foi de 24 mil euros.

O CRAMOL-GRUPO DE CANTO TRADI-
CIONAL, de mulheres da Biblioteca Operária 
Oeirense, realiza, como já é tradicional, no 
dia seis de Janeiro, pelas 16h00, o concerto 
de Janeiras, na Igreja Matriz de Oeiras, a que, 
ano após ano, o público responde, enchendo 
por completo a Igreja.  Neste concerto há sem-
pre um grupo convidado, que este ano será 
o Chorus Up, de Loures. Após o concerto, o 
público cantoras e cantores, partilham o can-
tar de janeiras pelas ruas da vila.   Neste pro-
grama de concertos, O Cramol inclui também 
o canto das Janeiras, na Igreja de Carcavelos, 
no dia 12 de Janeiro às 17h00 e estará ainda, a 
convite do coral Dacapo, no espaço Criarte, em 
Carcavelos, na noite de dia 26 de Janeiro.

A direção 
deseja

a todos os 
atletas, 
sócios,

amigos e 
colectividades

votos de 
um excelente 

Natal
e um Feliz 

Ano de 2019

 executivo municipal que lidera a Câ-
mara de Oeiras em diversas localidades 
do concelho, a alertar a população para 
SOS Isolamento, um programa desen-
volvido pela autarquia e que pretende 
sinalizar as pessoas que estão isoladas 
e prestar-lhes a assistência necessária.
 O isolamento da população, principal-
mente a mais envelhecida, é um pro-
blema das sociedades mais modernas. 
Os últimos dados recolhidos pela GNR, 
no âmbito da Operação Censos Sénior 
2017, dão conta de 45.516 idosos a vive-
rem sozinhos ou isolados em Portugal.
A Câmara de Oeiras quer contrariar 
este flagelo e, por isso, apela a todos 
os cidadãos que conheçam pessoas em 
situação de isolamento para que comu-
niquem a situação através do e-mail so-
sisolamento@cm-oeiras.pt ou da linha 
telefónica 214 408 300.
O programa SOS Isolamento possui 
uma equipa e um “gestor” para acom-
panhar cada caso sinalizado. A partir 

daí, é feita uma avaliação sobre a condi-
ção dessa pessoa e é-lhe garantida toda 
a assistência necessária.
A linha SOS Isolamento está disponível 
de segunda a sexta-feira,  das 09:00 às 
17:30.
Os mais vulneráveis que vivem sozi-
nhos agora têm quem os ajuda e acom-
panha.

Oeiras luta
contra o isolamento

Sintra aposta no reforço
da Segurança Pública

Deseja a todos 
um santo natal e feliz 2019

Rua Elias Garcia - 87/A  Amadora-Falagueira
Tel. 927549394

A Câmara Municipal de Sintra assinou, 
no dia 10 de dezembro, um protoco-
lo de cooperação institucional com a 
Guarda Nacional Republicana e a Polí-
cia de Segurança Pública, para cedência 
de veículos automóveis, num investi-
mento de 276 mil euros. Basílio Horta, 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra refere que “trata-se de mais uma 
estreita colaboração com Ministério da 
Administração Interna. Uma matéria 
tão essencial como a segurança é um 
dever, proteger os cidadãos tem de ser 
o dever da autarquia”. O protocolo visa 
a cedência de quatro veículos automó-
veis à GNR e oito à PSP com vista a ga-
rantir a segurança e bens no concelho 

de Sintra. “Não podemos conviver com 
esquadras sem carros, não pode ser, 
a Câmara tem de ajudar e este inves-
timento de 276 mil euros é um dever, 
desde que estejam em causa interesses 
para a nossa população que é a segu-
rança das nossas comunidades”, decla-
ra o edil. A secretária de Estado Adjun-
ta e da Administração Interna, Isabel 
Oneto, afirma que “este protocolo é de 
grande importância para as forças de 
segurança em Sintra, que consolida o 
trabalho conjunto entre a Administra-
ção Interna e o Município de Sintra em 
termos de segurança, e é um reforço da 
capacidade de resposta das forças de 
segurança do concelho”.
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Câmara de Sintra apresenta
concurso para desempregados

SMAS assinam contracto
para remodelação de condutas

COOPERATIVA AGRICOLA DE SINTRA, C.R.L.
Rua do Alecrim, 3   -   2710-348 Sintra
Telef. 219 105 803  -  Fax 219 105 805

mail :coopsintra@mail.telepac.pt
www.coopsintra.pt

Ao Serviço da Agricultura desde 1952

Cereais
Rações
Adubos

Agroquimicos
Sementes

Maq. Agricolas
Ferramentas e Alfaias

Prod. Vinicolas
Pet Food

Material Rega

LOJAS VENDA AO PÚBLICO

Albarraque; Arneiro
Carenque; Colares

Mem Martins
Sabugo e Sintra

Boas Festas

A Câmara Municipal de Sintra, a Fun-
dação Aga Khan e a Academia de Có-
digo lançaram o curso “Code For All_
Sintra” para os jovens do concelho de 
Sintra que não estão a trabalhar, a es-
tudar ou a frequentar formação profis-
sional. “A formação dos nossos jovens, 
em todas as suas vertentes, faz parte da 
estratégia que temos para encarar Sin-
tra como um território educativo onde 
ninguém é esquecido”, referiu Basílio 
Horta, presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra, sobre o projeto.
As inscrições são gratuitas e estão aber-
tas para jovens que residam em Sintra, 
entre os 18 e 29 anos, e que aceitem o 
desafio de adquirir conhecimentos para 
iniciar uma carreira como programado-
res na área das tecnologias de informa-

ção.
O “Code For All_Sintra” é um projeto-
-piloto educativo que resulta de uma 
parceria entre a Câmara Municipal de 
Sintra, a Fundação Aga Khan e a Aca-
demia de Código.
O objetivo é proporcionar aos jovens do 
concelho de Sintra que não estão a tra-
balhar, estudar ou a frequentar forma-
ção profissional, a oportunidade de em 
14 semanas realizarem uma formação 
gratuita e intensiva em programação.
No final desta formação os jovens estão 
aptos a entrar no mercado de trabalho e 
iniciar uma nova e promissora carreira 
como “Junior FullStack Software Deve-
lopers”. As inscrições estão abertas até 
30 de dezembro e o curso começa a 14 
de janeiro.

A magia do Natal chega ao centro 
histórico de Sintra, de 1 a 23 de de-
zembro, proporcionando a todos os 
visitantes momentos inesquecíveis 
de partilha e encantamento, alian-
do o cenário natural do Parque da 
Liberdade a cenários de encantar.
Aqui os visitantes têm todos os mo-
tivos para se deixar inebriar pelo 
espírito natalício.
Fadas, duendes, seres fantásticos e 
o próprio Pai Natal transformam este 
espaço um verdadeiro Reino de Natal, 
onde os visitantes são convidados a en-
tregar um donativo (bem alimentar não 
perecível) ou um valor simbólico em 
numerário que reverte posteriormente 
na compra de alimentos para as famí-
lias mais carenciadas do concelho de 
Sintra.
Todo o parque é cenografado, sendo a 
brincadeira, as atividades desportivas, 
os ateliês, os concertos, diversos espa-
ços de restauração e o artesanato uma 
constante ao longo dos dias do evento, 
dos quais tantos miúdos como graúdos 
podem usufruir ao máximo.
À semelhança do acontecido no ano 
passado, e como forma de assinalar a 

Os Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento (SMAS) de Sintra assi-
naram o contrato de remodelação das 
condutas no troço instalado sob o IC19, 
na União de Freguesias de Cacém e São 
Marcos, no valor de 234 mil euros.
O contrato prevê a remodelação da con-
duta adutora ao reservatório do Cotão 
(DN500) e da conduta distribuidora ao 
Cacém (DN400) no troço instalado em 
galeria sob o IC19, numa extensão de 50 
metros. O presidente da Câmara Muni-

cipal de Sintra, Basílio Horta refere que 
“estes investimentos que têm vindo a 
ser feitos pelo concelho todo são muito 
importantes e a Câmara orgulha-se de 
manter o preço da água, pois estes in-
vestimentos permitem, nomeadamen-
te, reduzir as perdas de água”.
Esta obra consiste no prolongamento 
do túnel sob o IC19, para o exterior dos 
limites das barreiras sonoras, por forma 
a possibilitar o seu acesso sem limita-
ções ou condicionantes

chegada do Pai Natal ao Reino do Na-
tal, realizou-se o desfile solidário de 
motards “Pai Natal”, no dia 1 de de-
zembro, com partida do Palácio Nacio-
nal de Queluz, 
Este ano, apela-se novamente para a 
sensibilização dos bons tratos aos ani-
mais, bem como para a adoção cons-
ciente através do Gabinete Médico-
-Veterinário de Sintra e da Associação 
Animais de Rua.
Ao longo dos oito anos o Reino de Na-
tal já recebeu cerca de 300 mil pessoas, 
foram angariados cerca de 50.627 bens 
alimentares e 311 sacos de ração para 
animais.
A animação musical será uma constan-
te com a atuação de diversos grupos.

Reino do Natal
volta a Sintra

Boas Festas

Boas Festas
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Carrinha apreendida por 
despejar entulho em Sintra

Desejamos a todos
os crentes e habitantes

de Queluz, votos de um Feliz
e Santo Natal e um ano de 2019 na Paz de Deus

Rua 9 de Abril Nº19 A/B Queluz

Amadora
recebe 
magia 
do Natal
O coração da cidade da Amadora é in-
vadido, por estes dias, pela magia do 
Natal!
A par da iluminação natalícia junta-se 
agora, entre os dias 7 e 29 de dezembro, 
no Parque Delfim Guimarães, o Merca-
do de Natal, que promete fazer as delí-
cias de toda a família.
Doçaria, chocolate, guloseimas, bebi-
das espirituais, produtos regionais por-
tugueses, artesanato, bijutaria e artigos 
para crianças... Há muito por onde es-
colher, neste mercado que já é tradição 
visitar.
A animação, como sempre, não vai fal-

tar. Música, pinturas faciais, palhaços, 
momentos de magia, andas e malaba-
res e modelagem de balões são algumas 
das atividades previstas. Mas, como 
sempre, a visita mais aguardada será a 
do senhor de barbas brancas...
Neste local, estará ainda patente, entre 
os dias 7 e 21 de dezembro, das 10h00 
às 20h00, a Exposição de Sónia Sintra 
“Algures entre o abstrato”, de entrada 
gratuita.
Esta iniciativa é promovida pela Junta 
de Freguesia da Venteira e conta com 
o apoio da Câmara Municipal da Ama-
dora.

A Câmara Municipal de Sintra apreen-
deu, pela primeira vez, um veículo cujo 
o proprietário estava a preparar-se para 
depositar lixo de obras e entulho na via 
pública.
A Polícia Municipal apreendeu uma 
carrinha no Alto do Forte, em Rio de 
Mouro, uma zona usada com regulari-
dade para este tipo de depósitos ilegais 
e já tinha sido assinalada como uma 
zona de vigilância prioritária, de acor-
do com a autarquia.
As autoridades já estavam 
a observar o carro há algu-
mas horas, até que decidiram 
aproximar-se do local. Quando 
o fizeram, os dois suspeitos fu-
giram. O veículo acabou por 
se apreendido ainda com uma 
parte do lixo.
Basílio Horta afirmou, na as-
sembleia municipal, que com 
todos os serviços de recolha e 
depósito de lixo disponíveis 
não é aceitável que alguns pos-
sam colocar em causa o ambi-
ente do município.
Desde setembro deste ano, mês 
em que as operações de fiscalização so-
freram um reforço, e até domingo, dia 
25 de novembro, foram aplicados 44 
autos de contraordenação e já foram 
identificadas dezenas de pessoas e em-
presas.
Os números revelam também que des-
de setembro foram aplicadas coimas 
que podem ultrapassar os 127 mil eu-
ros.
O município de Sintra iniciou em 
setembro, deste ano, uma campanha 
para apanhar, em flagrante delito, os 
responsáveis pela deposição ilegal de 
entulho em espaços públicos.
Trata-se de um gravíssimo atentado à 
qualidade de vida dos munícipes e à 
afirmação de Sintra como território sus-
tentável, qualificável e competitivo.
São empresas ou indivíduos que se 
limitam a despejar os entulhos de ob-
ras, oficinais ou da sua atividade pro-
fissional, junto dos contentores, fora do 
local adequado ou num qualquer des-
campado.
Este comportamento está agora a ser 
fortemente fiscalizado no território de 
Sintra, sendo reforçado nas zonas con-
sideradas mais problemáticas.
“O município está a detetar e a multar 
quem deposita entulho ilegal no espaço 
público”, afirma o presidente da Câ-
mara Municipal de Sintra, consideran-

do a dimensão do território sintrense, 
312 Km2, torna o processo complexo, 
“a Polícia Municipal já tem, em per-
manência, equipas para punir este tipo 
de infrações”.
“Perante a gravidade que constitui 
este crime ambiental, a Polícia Munici-
pal, em determinadas circunstâncias, 
procede à apreensão dos veículos que 
transportam, ou depositem, resíduos 
na via pública”, revelou Basílio Horta.
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pela escada cá fora!”. 
Com o Benca, a vida mudou. “Ia ao 
Alentejo uma vez por ano...”, mas 
acabou por sair do clube, em 1963, por 
desentendimentos com o treinador 
húngaro, Béla Guttman, “um técnico 
muito complicado”. Saiu com tristeza, 
mas também com muitos golos 
marcados, vários campeonatos e taças 
de Portugal ganhos.
Daí, foi para o Lusitano de Évora, “no 
tempo em que o Lusitano tinha uma 
equipa fabulosa na primeira divisão”. 
Foi “com um contrato de luvas, 
ordenado e hotel”. Quando estava a 
terminar o contrato com o Lusitano, 
surgiu-lhe o convite para ir para a CUF 
do Barreiro. “Nessa altura a CUF tinha 
muitos bons jogadores. Era uma coisa 
importante aquele recreio de jogadores, 

em que muitos se tornaram 
grandes vedetas: uns foram 
para o Benca, outros foram 
para a seleção nacional”. 
Falou diretamente com 
Jorge de Mello que lhe disse 
que tinham interesse nele. 
“Combinámos o ordenado e 
o emprego. Fui trabalhar 
para a Zona Adubos, para a 
contabilidade e comecei a 
viver no Barreiro”. 
Só tinha folga às segundas-
feiras. “Vinha a Lisboa, à 
noite, de barco” e, mais uma 
vez, ao m de dois anos, 
não quis “jogar mais à 
bola”. Na altura, também 
vendia carros com o José 

Águas na Auto Boavista e ganhava 
bem, pelo que pesou os prós e os 
contras: a CUF estava a terminar, não 
queria continuar a jogar, queria fazer a 
sua vida: “na CUF, tinha um ordenado 
excelente e, desde que saí do Benca 
que tinha o 'passe' e era empresário de 
mim mesmo. Fiz a minha vida na CUF 
e, ao m dos dois anos, eles tinham que 
me dar uma verba em dinheiro, na 
altura era uma verba grande, 170 
contos”. Mas, no último jogo que fez 
contra o Porto, levou uma pancada e o 
Barbosa pisou-lhe o pé: “Parti o dedo 
pequeno do pé, a época acaba, 
recuperei”, no entanto, a CUF 
penalizou-o. Anal, só lhe pagariam 70 
contos, porque esteve parado: “Só 
parei um jogo, quer pagar menos cem 
contos? Tenho que voar para outro 

lado”. 
E assim foi. “O 
Manel Vasques, 
que jogava no 
Sporting, tinha um 
primo que 
trabalhava no 
banco na Praça do 
Comércio: o Luís. 
Era um grande 
amigo meu. De 
vez em quando, 
vínhamos de barco 
do Barreiro e um 
dia ele pergunta-
me: 'Não queres ir 
para a Covilhã?'”. 
A ideia não lhe 
pareceu muito 

apelativa de início, mas, “entretanto, o 
Fernando Vaz foi treinar a CUF. Uma 
excelente pessoa, um casapiano, uma 
pessoa acessível, educada e percebia de 
futebol” que lhe disse: “Vais comigo à 
Covilhã. Fui no carro com ele e z dois 
treinos lá, um com uma equipa da 
Guarda e outro com uma de Castelo 
Branco. Eu era muito veloz, ponta-
direita ou esquerda, mas era veloz, 
ensinaram-me a cruzar bem a bola e a 
chutar de longe e marquei três golos 
em cada treino”. Feito que 
impressionou o Conde da Covilhã que 
lhe perguntou de imediato: “Queres vir 
assinar?”. Pensou no assunto, 
aconselhou-se e assinou.
No segundo jogo da Liga, já no 
Covilhã, defrontou o Benca. “Fomos 
para estágio para Alpedrinha, 
preparámo-nos convenientemente. 
Tínhamos um treinador que era um 
espetáculo! Foi um grande jogador do 
Belenenses: o Mariano Amaro. Foi um 
grande craque na época dele!”. Tão 
bem preparados foram que esse foi um 
“dia mágico no Covilhã!”, mas trá-gico 
para Palmeiro, já que custou ao antigo 
benquista marcar dois golos contra o 
seu clube do coração. “Fiquei triste, 
mas enm, tinha que ser”. 
O espírito comercial falava mais alto e 
aprendeu “uma coisa que lhe serviu 
para a vida seguinte. Quando 
ganhávamos, dávamos uma volta pelas 
fábricas e cada uma dava-nos um fato. 
Dez fábricas, dez cortes de fato. À 
segunda-feira, vinha a Lisboa e vendia 
os fatos ao Atlético, ao Sporting, ao 
Oriental. Eram 20 escudos o metro! 
Coisas de categoria! Algumas coisas 
ainda iam sair para a moda! Então 
meti-me na área comercial”. Foi 
trabalhar para o stand da Ford da 

Covilhã. “Tinha um Cortina que 
roncava por todo o lado. Fartei-me de 
vender daquilo!”.
A vida volta a trocar de campo. 
Arranjou uma namorada, ia à segunda-
feira a Lisboa visitá-la e, depois de dois 
anos no Covilhã, casou-se com ela. 
Tinha 27 anos. “Nunca pensei em casar 
na vida. Nunca! A minha vida era 
prossional. Quando um dia deixasse 
de jogar, aos trinta e tal, então aí 
orientava a minha vida. Mas as coisas 
complicaram-se... não desfazendo, 
porque a minha mulher é muito gira!”. 
Formou uma equipa no CIF, Clube 
Internacional de Futebol, “onde todos 

No Lusitano de Évora em 64

Em Munique com José Augusto, representantes da ADIDAS 
ao centro Juca Selecionador Nacional

Grupo de futebol de magistrados de Lisboa, no Brasil

Troféu do Clube Internacional de Futebol (CIF)
em 1975 com Oliveira Duarte

Com Eusébio em 1970 - O melhor marcador do Mundial

No Sporting da Covilhã em 68/69
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Incentivo à adoção de
animais de companhia

UM NOVO ESPAÇO COM SABORES INTERNACIONAIS NO 1º PISO

Especialidades: 
Massa estaladiça com conceito da Alemanha, Áustria e Suíça

Almoços
Pratos diários

Pastelaria diversa
Salgados

Tortas
Sandes

Tostas grandes em pão 
de lenha

Salsichas típicamente Alemãs
Thuringerart 

com Chucrute e puré de batata)
Krakkauer 

(com Chucrute e puré de batata)
Salsicha de Viena 

(com salada russa)

Flammkuchen
Alemanha (cebola e bacon)
Portugal (presunto e rúcula)

Bélgica (maçã, nozes e queijo)

Boas 
Festas

Quiches, Hamburguer
Quiche Lorraine (queijo e fiambre c/ salada)
Quiche Andaluza (chouriço e pimentos com salada)
Quiche Picarde (espinafres e queijo mozzarella com salada)
Hambúrguer no pão (com salada)
Rosti de batata (com puré de maçã)

FLAMMKUCHEN 

uma novidade 
perto de si!

FLAMMKAFFEE 
Shopping das palmeiras

Loja 67
Oeiras

Telefone: 215890138

VENHA EXPERIMENTAR A NOVA PASTELARIA COM SABORES ÚNICOS E DIFERENTES

Recheadas com diversas especialidades:
Vegetarianas, presunto, nozes, doces, salmão, etc

O Município de Oeiras apresentou, no 
dia seis de Dezembro, na Sala de Jantar 
do Palácio do Marquês de Pombal, a 
nova campanha de incentivo à ado-
ção de animais de companhia, dispo-
níveis no Centro de Recolha Oficial 
de Animais do Município de Oeiras 
(CROAMO) e no Centro de Apoio 
Animal.
A campanha do Município de Oeiras, 
considerada inovadora a nível nacio-
nal, tem por objetivo incrementar o 
número de adoções responsáveis, per-
mitir o cumprimento da função legal de 
resgate de animais vadios na via públi-
ca e vai contar, na sua divulgação, com 
a colocação nas ruas de “outdoors” e 
“muppies”, informação nas redes so-
ciais e com a colaboração de parceiros, 
nomeadamente, os grandes centros 
comerciais do concelho, os comercian-
tes tradicionais através da ACECOA, 
(Associação Comercial e Empresarial 
dos Concelhos de Oeiras e Amadora), 

centros de atendimento médico veteri-
nários e as lojas de produtos para ani-
mais, entidades com quem, nesta apre-
sentação, foram assinados protocolos.
Esta campanha garante a quem ado-
tar um animal de companhia no 
CROAMO, que o “seu novo amigo” 
estará devidamente 
preparado para o en-
quadramento familiar, 
encontrando-se despa-
rasitados, esterilizados, 
vacinados e com chip. 
O presidente da 
Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, 
a propósito deste tema, 
referiu o facto de mui-
tas pessoas chamarem 
á atenção para a falta 
de civismo de quem, 
por exemplo, passeia 
os seus animais na rua 
e não limpa os dejetos, 

mas, considera o presidente, que apesar 
de termos ainda esse problema, foi feito 
ao longo dos anos um grande progres-
so e hoje os problemas são muito meno-
res que no passado.
No que se refere à campanha, disse 
Isaltino Morais, que vem na sequência 
uma política seguida ao longo dos anos 
no que se refere ao tratamentos dos ani-
mais e de sensibilização das pessoas, 
expressou o seu reconhecimento aos 
padrinhos e madrinhas desta campa-
nha, aos funcionários da Câmara e ao 
vereador Nuno Neto pela sensibilidade 
com que tem conduzido este processo 
e aos munícipes pela forma exigente 
como olham para estes problemas.   
O vereador Nuno Neto fez a apresenta-
ção da campanha, que visa uma adoção 
responsável, uma vez que a Câmara 
não quer que os animais sejam adota-

dos de qualquer forma e agradeceu aos 
parceiros que se associaram à campa-
nha.
Nesta apresentação estiveram presen-
tes várias figuras  públicas  que parti-
cipam na campanha, nomeadamente, 
Maya, o Rui Águas, o Pedro Paiva, a 
Mónica Sofia, o André Ferreira, o Paulo 
Fernandes e a Lara Afonso e também 
Jorge Cid, Bastonário da Ordem dos 
Médicos Veterinários.
No final desta apresentação foram en-
tregues os diplomas “Melhor Padrinho 
de Estimação”, às figuras públicas e en-
tidades que participam na campanha.

Texto e Fotos:  Alexandre Gonçalves
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Casino Estoril entregou prémios
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Loja Gourmet
Cascais

Vinhos do Porto - Gama de entrada

Tawny’s 10, 20, 30 e 40 anos

Colheitas e Vintage•Gingas e Licores

•Conservas de Sardinha e Atum - Gourmet

•Azeites e Vinagres Tradicionais

•Mel, Compotas, Chocolates e Cafés

Rua Frederico Arouca nº368 | 2750-353 Cascaisbiglwine@gmail.com Tel. 968 251 024
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polvo à lagareiro: “Temos um grupo de 
amigos ligados à pesca que nos 
fornecem uns polvos muito tenrinhos”.
Desde há cinco meses que ao domingo 
fazem a sopa comunitária. É uma “boa 
ação” que serve toda a gente e por isso 
pegou. Uns fazem despesa, outros não, 
mas todos os que ali vão depois das 
16h30, são convidados a comer a sopa. 
“Temos pessoas com hortas biológicas 
ligadas à Junta de Freguesia da 
Falagueira, que contribuem com 
hortaliças e fazemos sopas fortes, à 
lavrador, com um bocado entrecosto, 
entremeada, chouriço”.
Se cou com água na boca e procura 
um sítio para petiscar no Natal, 
aconselha-se reservar. Aliás, em 
qualquer altura, só por reserva é que se 
garante um lugar à mesa. Os grupos 
podem escolher um prato ou optar pela 
sugestão da casa. Quanto à ementa de 

natal tentam dar um toque diferente 
para não ser o que se come em casa: 
“Por exemplo, o ensopado, em vez de 
borrego fazemos de enguias, que é 
ótimo. Temos o cabrito destonado e 
evitamos o bacalhau, porque já 
fazemos todas as semanas”
A Taberna ca na Rua Elias Garcia, 87 
e até nisto há história: era aqui que 
passava a Estrada Real de Sintra e 
Mafra, “que  reis e rainhas usavam 
para ir aos eventos no Palácio da Pena 
e era a rua mais comprida que havia”.
Para reservar liga-se para o 927549394. 
Funciona de terça a domingo, das 8 às 
19h30.

Texto: Marta Bernardo
Fotos: J.R.
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Venha almoçar ou jantar num ambiente de qualidade
com excelente vista panorâmica da Baía de Cascais
e depois passeie no Paredão

 

PARA PESSOAS COM POUCA MOBILIDADE DISPOMOS
DE UM CARRINHO QUE O VAI BUSCAR AO PARQUE DE ESTACIONAMENTO

 

BAR | SNACK | RESTAURANTE

ESPECIALIDADE: PEIXE FRESCO GRELHADO

Em Janeiro estamos encerrados
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Encerramos à 2.ª Feira

Siga-nos

Também compramos vinhos e espirituosas
das melhores marcas conceituadas e datadas

pagamos o melhor valor

Em cerimónia solene, o Auditório do 
Casino Estoril acolheu a entrega do 
Prémio Vasco Graça Moura - Cidada-
nia Cultural - a Vitor Aguiar e Silva, e 
dos Prémios Literários Fernando Na-
mora e Agustina Bessa-Luis, instituí-
dos pela Estoril Sol, e referentes a 2017, 
respectivamente, a Ana Cristina Silva e 
Rui Lage. A Ministra da Cultura, Gra-
ça Fonseca, presidiu a este importante 
evento, referindo: “É uma honra estar 
aqui, hoje, e marcar presença nesta ceri-
mónia que anualmente consagra e pro-

move o lançamento de novos escritores 
e presta um reconhecimento ao mérito 
da cidadania cultural”.
“Os meus parabéns à Estoril Sol pela 
continuidade que tem dado à atribui-
ção destes prémios de âmbito cultural”, 
disse a Ministra da Cultura na sua in-
tervenção. E, destacando, o relevante 
papel dos Prémios da Estoril Sol, acres-
centou “A cultura é um dos eixos para a 
construção da dimensão humana”.
No enquadramento das obras vence-
doras, Guilherme d’Oliveira Martins, 

Presidente do Júri, recordou que “A 
Noite Não É Eterna”, de Ana Cristina 
Silva, que venceu o Prémio Fernando 
Namora, “é uma belíssima composi-
ção narrativa com linguagem sóbria 
e cuidada, que valoriza em particular 
a narrativa de um drama pungente, 
num quadro sufocante e obsessivo”. 
Já sobre Rui Lage que foi distinguido 
com o Prémio Revelação Agustina 
Bessa Luís, realçou que a obra ven-
cedora, “O Invisível”, “revela um no-
tável fulgor imaginativo”, acrescen-
tando, ainda, que o autor “revela um 
Fernando Pessoa inesperado, desassos-
segado na fronteira entre o visível e o 
invisível”. Na abertura da cerimónia, o 
Presidente da Estoril-Sol, Mário Assis 
Ferreira, referiu: “Esta cerimónia so-
lene é comum, pela primeira vez, aos 
três Prémios Literários instituídos, em 
diferentes momentos, pela Estoril Sol, 

sendo todos reportados a 2017. (…) Ao 
sentar a esta mesa os três vencedores, 
a Estoril Sol fá-lo com orgulho por se-
rem os merecidos protagonistas de um 
projecto cultural, que tem resistido a 
períodos de crise e às situações mais 
adversas que o País conheceu - e das 
quais ainda não está inteiramente recu-
perado”.
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