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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
0

5

25

75

95

100

O Município de Oeiras vai dar 10.500 euros as enti-
dades que disponibilizam as suas instalações para 
realização das atividades de gerontomotricidade, 
no âmbito do Programa Fit Sénior, na época des-
portiva 2018/2019.
Foi deliberada a atribuição de comparticipações 
financeiras às seis entidades parceiras no Progra-
ma Fit Sénior, nomeadamente: Associação Huma-
nitária de Bombeiros Voluntários Progresso Bar-
carenense, Clube Carnaxide Cultura e Desporto, 
Associação Humanitária de Bombeiros de Linda-
-a-Pastora, Faculdade de Motricidade Humana, 
União Recreativa do Dafundo, Cooperativa de 
Habitação Económica Nova Morada, Centro Co-
munitário e Paroquial Nossa Senhora das Dores, 
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo e Liga dos 
Melhoramentos e Recreios de Algés. 

O Linda-a-Pastora Sporting Clube, participou no dia 
12 de Janeiro  no Campeonato Nacional de Estrada, 
com partida e chegada ao Complexo Desportivo do 
Jamor em Oeiras, com 21 atletas, 6 de género femi-
nino e 15 de género masculino, todos os atletas  ti-
veram uma excelente participação, nos escalões 
femininos,tendo a atleta Fátima Santos que se sagrou 
Campeã Nacional no Escalão F65 e a atleta Vanda 
Augusto Vice-Campeão Nacional no Escalão de F60, 
a equipa foi formada ainda pelas atletas Marisa Ro-
drigues. 11.ª F35, Elisabete Silva, 27.º F45, Ana Cristi-
na Frutuoso, 11.ª F40, Sónia Sequeira, 32.º F40.
No Escalão Masculino estiveram  15 atletas e onde 
se  obteve um honroso 4.º lugar e ao nosso atleta M80 
Carlos Marques que obteve um 3.º lugar, assim como 
ao Fernando Chamusca 4.º M65, António Canas 4.º 
M75 e Arménio Patrício 7.º M75. 

Mónica Sintra entra em 
2019 com novo visual

Uma das vozes mais sonantes da 
Música Popular Portuguesa, Mónica 
Sintra tem conquistado os fãs com inú-
meros êxitos. Uma carreira recheada 
de bons momentos dividida entre os 
discos, dois dos quais com estatuto de 
platina, e muitos espectáculos realiza-
dos de Norte a Sul do País. 
Com 25 anos de carreira artística, 
a ex-bombeira voluntária Mónica 
Alexandra Correia Cachopo (nome 

verdadeiro da artista) que um dia resol-
veu apostar forte no mundo da Música 
volta agora a surpreender com um 
novo visual decidida a entrar em 2019 
em grande estilo. 
“Este ano vou lançar vários temas em 
formato digital, todas as músicas são 
diferentes e em todas terei um visual 
diferente. A ideia é mostrar que sou 
uma cantora de temas e não uma canto-
ra de um determinado estilo”, explica a 

artista de 40 anos, que surge agora 
com cabelo loiro.
Ao novo visual a intérprete de ‘Na 
Minha Cama Com Ela’, ‘Afinal 
Havia Outra’ e ‘Mais Mulher’ jun-
tou mais um disco, o álbum ’25 
Anos de Amor’, editado em 2018, 
que reúne os maiores êxitos do seu 
percurso artístico apresentados 
agora com uma sonoridade mais 
actual. 
Quando questionada sobre o que 
gostaria de fazer em termos artís-
ticos que ainda não fez, a cantora 
não esconde um sonho de há mui-
to: “Gostava de cantar nos Coliseus 
de Lisboa e Porto”. A juntar a este 
desejo acrescenta mais uma ambi-
ção: “Queria também gravar um 
DVD”.

“ESTAR NA SERRA E NO MAR 
AO MESMO TEMPO”

Mónica Sintra, que tem o seu nome 
artístico associado ao concelho 
onde nasceu e reside, sente um 
carinho muito especial por esta pitores-
ca vila histórica, um destino turístico 
de excelência na região de Lisboa que 
sempre a cativou pela proximidade a 
uma variedade de locais que a apaixo-
nam.
 “Desde sempre que vivo no concelho. 
Grande parte da minha vida foi vivida 
em Mem Martins, mas estive em outras 
localidades, sempre em Sintra”, subli-
nha a artista, revelando que inicialmen-
te foram os pais que a levaram a optar 
por viver no concelho. Uma opção que, 
anos mais tarde, ela próprio sedimen-
tou e mantém.
“Já mais velha, tive a experiência de 
ir viver para outros lugares, mas vi-
nha todos os dias a Sintra, vinha aos 
cafés de sempre em Sintra, portanto 
não fazia sentido estar em outro lo-
cal. Todas as minhas vivências estão 
aqui”, justifica a cantora, cuja data de 
nascimento, 10 de Junho, coincide com 
o Dia da Portugal, de Camões e das 

ÁLBUNS EDITADOS

A lista de álbuns editados por 
Mónica Sintra é composta pelos 
seguintes títulos: ‘Tu És O Meu 
Herói’ (1995), ‘Afinal Havia Outra’ 
(1998, platina), ‘Na Minha Cama 
Com Ela’ (1999, platina), ‘Cantar o 
Amor’ (2001), ‘The Best Of’ (2002), 
‘Sempre Tua’ (2002), ‘O Meu Olhar’ 
(2003), ‘O Melhor de Mónica Sintra’ 
(2004), ‘À Espera de Ti’ (2006), 
‘Colecção Platina’ (2008), ‘Acredita’ 
(2008), ‘Um Grande Amor’ (2011), 
‘Colecção Romântica’ (2013) e ’25 
Anos de Amor’ (2018).

Comunidades Portuguesas.
A paixão por Sintra é grande. Mas se 
tivesse de escolher outra localidade, 
além desta vila, a artista elege mais 
dois destinos onde também não se 

Dia dos namorados
14 de Fevereiro
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A Câmara Municipal de Sintra iniciou  a empre-
itada de requalificação do Miradouro das Azenhas 
do Mar, na freguesia de Colares, um investimento 
de 162 mil euros.
A intervenção visa requalificar o Miradouro Sul 
das Azenhas do Mar, um local de grande valor 
paisagístico e turístico.
“Estes melhoramentos vão incidir na supressão 
do acesso automóvel livre, reservando-se o espaço 
central do Miradouro para pessoas que se deslo-
cam a pé e para ciclistas”, sublinha o presidente da 
autarquia.
O projeto prevê também a integração de murete 
de segurança ‘tracejado’, conforme indicações da 
Agência Portuguesa do Ambiente, com vista a im-
pedir o acesso de veículos ao topo da arriba, limite 
do miradouro.

Com o fim de promover a melhoria da quali-
dade de vida das pessoas em isolamento social, 
designadamente os cidadãos seniores (+65 anos) 
da Freguesia, a Junta de Freguesia de Queluz-
-Belas  coloca um transporte de e para os centros 
de dia e de convívio da Cidade de Queluz.
Este programa proporciona o transporte regular 
porta-a-porta da população idosa residente na 
Freguesia de Queluz e Belas, ajustado às suas 
necessidades e horários.
Paralelamente ao Transporte Porta-A-Porta, 
continua  o serviço Transporte Social Solidário, 
que se destina a facilitar a deslocação diária ou 
pontual de pessoas em carência e/ou isolamen-
to social para os Centros de Saúde e Hospital 
Fernando da Fonseca ou outras instituições si-
milares.

TEMAS DO ÁLBUM
’25 ANOS DE AMOR’

O mais recente álbum da cantora, 
’25 Anos de Amor’, reúne 17 êxitos 
do seu percurso artístico. A saber: 
‘Afinal Havia Outra’, ‘Eu Esqueci de 
Lembrar de Mim’, ‘Vem Dançar Esta 
Salsa’, ‘Na Minha Cama Com Ela’, 
‘Não Voltes a Dizer’, ‘Há Quanto 
Tempo’, ‘Quando a Noite Cai’, ‘1, 
2, 3, Dança Outra Vez’, ‘É Bom Que 
Me Beijes’, ‘Mais Mulher’, ‘Anjo da 
Guarda (Olha Para Mim)’, ‘Dava-te 
Tudo’, ‘Diz-me Olhos nos Olhos’, 
‘Tu És Tu, Eu Sou Eu’, ‘Anjo’, ‘Um 
Mundo Melhor’ e ‘Meu Pequeno 
Grande Amor’.

importava de viver: “Leiria e Porto”. 
“Não consigo explicar o porquê, mas 
gosto muito de ambas as cidades e 
talvez fosse capaz de lá viver, mas lá 
está... talvez!!!!”
“Ter o Verde e o Azul, poder estar na 
Serra e no Mar ao mesmo tempo”, é o 
que Mónica Sintra mais aprecia na re-
gião que escolheu para viver. “É um 
local único. Só quem vive e explora os 
lugares de Sintra é que consegue com-
preender”, alega, orgulhosa da sua op-
ção de sempre.
Mas nem tudo são rosas e a cantora não 
deixa também de fazer as suas críticas. 
Como aspectos mais negativos da sua 
vivência neste importante destino tu-
rístico, destaca a circulação rodoviária: 
“Neste momento, o pior é a forma que 
criaram de circulação para o trânsito na 
vila de Sintra. E claro o eterno dilema 
do IC19”.

“A PRAIA DA ADRAGA É O MEU 
LOCAL DE REFLEXÃO” 

Quando se pede para eleger os seus 
locais preferidos no concelho, Mónica 
confessa que não é uma tarefa fácil. “É 
difícil eleger um porque Sintra não se 
restringe apenas à vila, em outras fre-
guesias existem locais muito bonitos, 
mas talvez a praia da Adraga seja a mi-
nha favorita, o meu local de reflexão, de 
paz”, conclui.

Se tivesse de 
r e c o m e n d a r 
alguns pontos 
de interesse 
de visita obri-
gatória a um 
amigo estran-
geiro que visi-
tasse Portugal 
a artista acon-
selharia o se-
guinte: “Além 
da vila, claro, 
recomendaria 
que visitasse 
as Azenhas do 

Mar, o Palácio de Queluz, Colares e... 
sei lá, há tantas coisas para fazer em 
Sintra”.
E qual a opinião da intérprete de ‘Na 
Minha Cama Com Ela’ e ‘Afinal Havia 
Outra’ sobre o que falta fazer em Sintra? 
A resposta vem rápida: “Um grande 
Festival de Música à semelhança, por 
exemplo, de tantos outros que se faz no 
nosso País. Temos espaço, temos aces-
sos, falta o resto!!!!!”
Se pudesse assumir o cargo de 
Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra por um dia, que decisão toma-
ria? “Na parte mais rural investia nas 
respostas sociais, na parte mais urbana 
tentaria criar melhor respostas ligadas 
à segurança. Tentaria também aumen-

tar as ligações rodoviá-
rias e ferroviárias à ca-
pital. Mas lá está, falar é 
fácil…”, diz.
Sobre o facto de Sintra es-
tar ou não na moda pelo 
facto de fazer parte dos 
roteiros turísticos mun-
diais mais atraentes, a 
cantora não tem dúvidas. 
“Sintra sempre esteve na 
moda, a questão é que 
antes não existiam tan-
tas formas de divulgar 
e projectar ainda mais o 
que Sintra tem para ofe-
recer”, argumenta.

“HOJE EU AJUDO, 
AMANHÃ POSSO 
PRECISAR DE SER 
AJUDADA”

Quando se fala das me-
lhores memórias que tem 
de Sintra, a artista recua 
aos tempos da sua juven-
tude para recordar com 
saudade os bons momen-
tos passados na Alameda 
dos Combatentes da 
Grande Guerra: “Adorava estar no 
Miradouro do Soldado Desconhecido 
com as minhas amigas quando não tí-
nhamos aulas”.
É também desses tempos de juventude 
que recorda outro episódio marcante 
da sua vida de adolescente, quando de-
cidiu ingressar no corpo de Bombeiros 
Voluntários de Sintra com apenas 17 
anos. Uma experiência que a marcou 
para sempre e a fez olhar de forma 
diferente para a vida, como a própria 
sublinha.
“Entrei com o objectivo de aprender. 
Além de ter cumprido esse objectivo, 
sinto que cresci e aprendi a olhar para 
a vida e principalmente para as outras 
pessoas de forma diferente. O facto de 
estarmos constantemente a pensar ‘isto 
podia ter-me acontecido’ torna tudo 
mais real, mais próximo de quem pre-
cisa. Hoje eu ajudo, amanhã posso pre-
cisar de ser ajudada.”
Recentemente, a cantora foi vítima de 

um episódio triste ao ser atacada nas 
redes sociais por uma pessoa que a 
ofendeu publicamente, o que a levou a 
ter de recorrer aos mesmos meios para 
se defender. Mas também tem recebido 
inúmeros elogios e apoios por parte 
dos seus fãs. Daí que tenha uma ideia 
muito concreta do melhor e do pior das 
redes sociais.
“O melhor é a proximidade com as pes-
soas, o poder divulgar também de for-
ma mais abrangente o nosso trabalho. 
O pior são as opiniões ofensivas. Todas 
as pessoas podem e devem ter uma 
opinião, mas dar essa opinião de forma 
pouco educada é algo muito negativo. 
Mas tal como as boas, as más opiniões 
também devem ser filtradas”, diz a can-
tora que tem um desejo muito especial 
para 2019: “Muita saúde e os meus do 
meu lado”. “Assim tudo é possível!”, 
garante.

Texto:  Luis Curado
Fotos: MS
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Coro Cramol mantêm
vivas as nossas tradições

Ligado à Biblioteca Operária Oeirense, 
mas funcionando de forma autóno-
ma, o coro Cramol, Canto Tradicional 
de Mulheres, segundo Margarida 
Antunes, um dos elementos do coro e 
também uma das fundadoras, surgiu 
na sequência da criação de um atelier, 
por Domingos Morais, que dirigia um 
coro na Biblioteca, com o objetivo de 
aprofundar o conhecimento do Canto 
Tradicional Português, que é muito rico 
e diversificado.
Sendo considerado Portugal como o 
país da Europa mais rico em polifonias 
de mulheres, não é de estranhar que 
Margarida Antunes refira que estão 
constantemente a procurar novas so-
noridades neste universo de tradições, 
que de acordo com a região, seja Trás-
os-Montes, as beiras, o Alentejo ou o 
Algarve, permite novas abordagens, 
mas também obriga a um trabalho de 
colocação da voz, para reproduzir cada 
uma dessas sonoridades.
O nome Cramol, foi escolhido por se 
ajustar ao canto do coro, já que esta pa-
lavra derivada dos clamores, que eram 
os cânticos de preces das procissões, 
evoluiu para a designação do canto po-
lifónico a três vozes. 
O Cramol celebra os seus 40 anos de 
existência em Setembro deste ano, uma 
idade que atesta a vontade das mulhe-
res que o constituem, de manter vivas 
as nossas tradições, mas também a qua-
lidade do seu trabalho, que ao longo 
dos anos foi conquistando o prestígio 
que leva a que sejam convidadas não 
só para atuar nos mais diversos locais 
em Portugal, mas noutros países como 

a Alemanha ou a Holanda, e também 
para colaborarem com outros artistas 
em espetáculos e na gravação dos seus 
trabalhos.
A Direção Artística do coro está a car-
go do Eduardo Paes Mamede, desde 
2003, mas foi dirigido inicialmente por 

Rui Vaz e depois por Luís Pedro Faro 
e refere Margarida Antunes, que hoje 
é mais fácil encontrar pessoas com co-
nhecimentos deste tipo de Canto mas 
no passado isso era difícil, felizmente 
encontraram estas pessoas muito com-
petentes.
O Coro, além da Direção Artística, não 
tem órgãos diretivos, ou seja, é gerido 
de forma “democrática”, cabendo aos 
elementos do coro tomar as decisões 
relacionadas com o seu funcionamento, 
a escolha do reportório ou o programa 
de atuações ao longo do ano.

O reportório é esco-
lhido, principalmen-
te, através dos can-
cioneiros existentes, 
como por exemplo o 
de Arouca, de Lafões 
ou de Resende, re-
correndo também ao 
arquivo do músico 
e etnomusicólogo 
Vergílio Pereira, fa-
zem alguma pesquisa 
própria e inicialmen-
te recorreram muito 
às importantes reco-
lhas etno-musicais de 
Michel Giacometti.
O reportório faz um percurso que 
abrange toda a vivência das populações 
rurais, desde as canções de embalar, as 
canções ligadas ao trabalho como as 
ceifas e o linho, as canções religiosas ou 
as canções de amor e sensualidade.
As atuações do coro, salvo em casos 
especiais, são gratuitas, mas quando 
é convidado para locais que exigem 
despesas de deslocação e estadia, soli-
cita que essas despesas sejam pagas por 
quem faz o convite, uma vez que o coro 
não tem meios para suportar esse tipo 
de gastos.   
Dos elementos do Cramol, que são 21, 
fazem parte senhoras que estão no coro 
desde o seu início, mas ao longo dos 
anos foram entrando e saindo elemen-
tos, alguns ficaram e proporcionam a 
continuidade e renovação do coro, “O 

Correio da Linha” fa-
lou também com três 
desses elementos.
Inês Coutinho, no 
coro desde 2009, diz 
que tendo um grande 
gosto pelo canto e a 
experiência de can-
tar em coros, viveu 
em Oeiras durante 
muitos anos sem 
conhecer o Cramol, 
com muita pena sua, 
pois “perdeu muito 
tempo”, mas um dia 
quando o Cramol 
atuou na Igreja 
Matriz e teve a curio-
sidade de ir assistir, 

a sua emoção foi grande e decidiu que 
ia tentar fazer parte do Cramol, que lhe 
lembrava a sua infância numa aldeia 
transmontana.
Refere que é muito bom poder fa-
zer parte deste coro e que quando 
Margarida Antunes diz que o coro não 
tem um corpo diretivo, a verdade é que 
há uma coesão de grupo muito forte 
que deve ser a responsável pela sua so-
brevivência durante todos estes anos. 
Felipa Lopes, que entrou no coro em 
2008, esteve sempre ligada à música, 
estudou Guitarra e Flauta de Bisel e no 
seu percurso universitário em Coimbra, 
estudou canto, quando veio para 
Lisboa perguntou a José Mário Branco, 
onde se podia integrar e ele aconselhou 
o Cramol, que não era propriamente a 
sonoridade que lhe 
agradava, uma vez 
que já atinha ouvido, 
mas depois de algum 
tempo do “estranhar 
passou ao entranhar” 
e embora o seu per-
curso musical seja 
muito moderno, en-
contra algo que a co-
move nesta música, 
levando a que mesmo 
quando está cansa-
da não resista a estar 
presente nos ensaios. 
Graça Serrão, entrou 
para o coro em 1984, 

cantou em coros desde muito nova, 
mas a vida profissional deixou de lhe 
permitir essa atividade e foi o acaso 
que lhe deu de novo a oportunidade de 
voltar a cantar e desta vez no Cramol. 
Teve conhecimento da existência do 
coro através da conversa com um ele-
mento do coro, Eugénia Miranda, que 
não conhecia, enquanto esperavam por 
consulta no Centro de Saúde de Oeiras, 
tendo, Graça Serrão, no seguimento 
da conversa, referido o seu gosto de 
cantar, ao que Eugénia Miranda rea-
giu aconselhando que aparecesse num 
ensaio do Cramol e assim ficou. Refere 
Graça Serrão que nunca tinha ouvido 
o Cramol e ficou “verdadeiramente 
deslumbrada”. Fez algumas ausências 
longas por motivos profissionais mas 
ultimamente mantém a assiduidade.
Em termos futuros, Margarida Antunes 
diz que se pretende continuar este pro-
jeto, que é o Cramol, sempre empenha-
do em aprofundar o seu trabalho, já 
gravaram dois discos, que foi um traba-
lho feito com alguma prudência, para 
não haver “deslumbramentos”, hoje 
com o muito material que possuem 
pensam vir a gravar outro, mas acres-
centa Margarida Antunes que o Cramol 
não se fica apenas por um tipo de can-
to, lembrando que tem participado em 
espetáculos de música contemporânea, 
como a abertura ao público da Central 
Tejo, ou o Centenário da República e 
continuará a aceitar esses desafios.
Tem o coro desenvolvido também, 
além dos espetáculos, encontros de 
reflexão, ciclos de conferências, com te-
mas como “Fios que Tecem a Fala das 
Mulheres”, e neste momento está a de-
correr outro ciclo, sob o tema “Espantar 
o Mal no Corpo e na Alma, Fala de 
Mulheres e Outros Cantos”, tendo sido 
realizada a primeira conferência dia 19 
de Novembro, a segunda no dia 14 de 
Janeiro, sendo a próxima no dia 18 de 
Fevereiro, depois a 11 de Março e oito 
de Abril, sempre às 21h15, na Biblioteca 
Operária Oeirense, com entrada livre.
A comemoração dos 40 anos ainda não 
tem programa mas isso será definido, 
fica a ideia de provavelmente ser um 
grande espetáculo a assinalar o aniver-
sário.

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Oeiras realiza iniciativas 
de carater social

Bombeiros de Linda-a-Pastora
vão realizar concerto de união

A época natalícia foi marcada, mais 
uma vez, no Município de Oeiras, com 
diversas iniciativas de carater social, 
começando no dia 13 de Dezembro com 
o tradicional Almoço de Natal Sénior, 
que este ano teve lugar nos jardins do 
Palácio do Marquês de Pombal e con-
tou com a participação de mil e 100 
idosos.
O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, sobre a mudança de 
local desta iniciativa, que nos últi-
mos anos se realizava no pavilhão do 
Complexo Desportivo Carlos Queiroz, 
disse que isso se justificou por que, de-
vido à cada vez maior longevidade da 
população, há cada vez mais pessoas 
com idade avançada, e “Oeiras é um 
dos municípios com maior esperança de 
vida”, contribuindo para isso, segundo 
o presidente da Câmara, as melhores 
condições de vida que têm vindo a ser 
criadas, dando às pessoas mais vontade 
de viver, porque são mais felizes. Este 
almoço é, também segundo Isaltino 
Morais, um ato de reconhecimento da 
Câmara pelo que estas pessoas fizeram 
ao longo da vida, contribuindo para o 
progresso da sociedade e é o culminar 
de todas as atividades para a popula-
ção sénior, que se realizam ao longo do 
ano, que os retiram do isolamento e dão 
apoio em áreas tão importantes como a 
Saúde. Referiu ainda Isaltino Morais, 
que nos primeiros anos da realização 
deste almoço estavam presentes cer-
ca de 500 pessoas, este ano foram mil 
e 100, já não cabiam no pavilhão, pelo 
que foi necessário montar uma tenda 
nos jardins do Palácio e muito prova-
velmente no próximo ano será precio-

so realizar dois almoços, uma vez que 
não é possível aumentar a dimensão da 
tenda.
A par deste almoço, o programa natalí-
cio que o Município de Oeiras organi-
zou este ano para os idosos um passeio 
para verem as iluminações de Natal em 
Oeiras e em Lisboa.

Entrega de Cabazes de Natal

No dia 20 de Dezembro, foram distri-
buídos pela Câmara de Oeiras, três mil 
450 cabazes de Natal, às famílias resi-
dentes no parque habitacional munici-
pal. 
Esta distribuição foi realizada em di-
versos locais facilitando o acesso das 
famílias, tendo estado presentes o 
presidente da Câmara e vereadores, 
na distribuição de cabazes realizada 
nas instalações da Polícia Municipal 
e Proteção Civil, nos Barronhos, em 
Carnaxide.
Segundo Isaltino Morais, esta tradição 
que tem já muitos anos, é uma inicia-
tiva que começou por ser destinada a 
pessoas carencia-
das, assinaladas 
pelas instituições 
de solidariedade 
social e passou, 
em determinada 
altura, a abranger 
também todas 
as famílias resi-
dentes nos bair-
ros municipais. 
Diversas institui-
ções colaboram 
com a Câmara 

nesta iniciativa e a Câmara investe cer-
ca de 80 mil euros. 

Nova casa para17 famílias

O presidente da Câmara de Oeiras, 
presidiu no dia 21 de Dezembro, no 
Palácio Marquês de Pombal, à cerimó-
nia de entrega de 17 casas municipais 
a famílias carenciadas. Nesta cerimónia 
que contou com a atuação do Coro de 
Santo Amaro de Oeiras, esteve presente 
todo o Executivo Municipal, e Isaltino 
Morais disse que sendo este um mo-
mento mais aguardado pelas famílias, 

tem um sabor especial na quadra nata-
lícia, e afirmou que, “a habitação social 
é uma das nossas prioridades” e que, 
“nós trabalhamos para transformar a 
vida das pessoas”. Estas famílias, além 
das chaves das novas casas, receberam 
um cabaz de Natal. Os fogos têm tipolo-
gias T0, T1, T2 e T3 e estão situados nos 
bairros de São Marçal, na Outurela/
Portela, Alto dos Barronhos, Ribeira 
da Laje, Bugio, Páteo dos Cavaleiros, 
Navegadores, Encosta da Portela e 
Moinho das Rolas.

Texto e Fotos:  Alexandre Gonçalves

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Linda-a-
Pastora (AHBVLP) vai realizar um 
Concerto de Ano Novo no dia 26 
de Janeiro, pelas 18h00, no Salão da 
Associação. Um evento que pretende 
assinalar a chegada de um novo ano, 
mas não só. 
Esta iniciativa surge no âmbito de uma 
série de actividades projectadas para o 
ano de 2018/2019 com vista a promo-
ver a união, a amizade, a parceria e o 
convívio entre as sete corporações de 
bombeiros do concelho de Oeiras. 
Com entrada livre, o Concerto de Ano 
Novo organizado pela AHBVLP vai 
contar com as participações da Banda 
da Sociedade de Instrução Musical e 
Escolar Cruz Quebradense (SIMECQ), 

do Coro Tune Up e de três jovens 
pianistas, dois dos quais alunos do 
Conservatório.
Este Concerto de Ano Novo marca o 
primeiro trabalho para o exterior da 
Banda da SIMECQ, “renascida” de 
um período crítico após o trabalho de 
grande dinamismo e resiliência reali-
zado pelo Maestro Sérgio Costa e pelo 
Professor e Director da Banda Nuno 
Silvestre.
O Coro Tune Up, composto por 12 
elementos que interpretam versões 
próprias de músicas contemporâneas 
e clássicos, inicia neste evento o seu 
trabalho a ‘solo’ encontrando-se a en-
saiar nas instalações dos Bombeiros de 
Linda-a-Pastora sob direcção musical 
de Daniel Lemos.
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Junta de Freguesia ajuda
famílias carênciadas

Oeiras apoia Renascer

Cascais tem Escola de Proteção Civil

Solfraterno vai ter de mudar de instalações

O Clube West Riders Portugal de Queluz celebra no 
próximo dia 9 de Fevereiro o seu 10.º aniversário com 
uma festa que vai decorrer, a partir das 15h00, no 
Quartel dos Bombeiros Voluntários da cidade.
Aberto a toda a população em geral, o evento organi-
zado por este Moto Clube vai contar com muita ani-
mação, música e boa disposição, estando prevista a 
actuação da banda Ménage a Trois.
Registado no dia 2 de Fevereiro de 2008, com base 
numa ideia lançada por um grupo de amigos apai-
xonados pelas motos, o Clube West Riders Portugal 
conta actualmente com 35 elementos e organiza três 
eventos anuais. 
Além da festa do seu aniversário, em Fevereiro, o clu-
be promove ainda uma Festa de Verão/MotoChur-
rasco, no início do mês de Junho, e o MotoMagusto, 
por altura do São Martinho.

A Presidente da Câmara Municipal da Ama-
dora (CMA), Carla Tavares, entregou no pas-
sado dia 8 de Janeiro 15 tablets a cada uma 
das escolas vencedoras da edição 2018 do 
concurso ‘Amadora Aprender Digital’ (1.º 
Ciclo).
A cerimónia decorreu na EB1/JI da Ventei-
ra, uma das escolas vencedoras do concur-
so, juntamente com a EB1 A-da-Beja, a EB1/
JI Condes da Lousã, a EB1/JI Alice Vieira, a 
EB1/JI Sacadura Cabral, a EB1/JI Brandoa e a 
EB1/JI Manuel Heleno. O projecto ‘Amadora 
Aprender Digital’ (1.º Ciclo) é uma iniciativa 
da CMA que visa promover a integração das 
tecnologias digitais nas actividades de ensino 
e aprendizagem promovidas nas escolas do 
1.º Ciclo do Ensino Básico.

A União das 
Freguesias de 
Massamá e Monte 
Abraão entregou 200 
cabazes de Natal, 
compostos por vá-
rios produtos típicos 
da quadra, a famílias 
que se encontram em 
situação de carên-
cia económica com-
provada e que têm 
acompanhamento 
diário pelos técnicos 
da autarquia.
Esta iniciativa, que se realiza pelo quin-
to ano consecutivo, permite que essas 
famílias possam ter, também, uma noi-
te de consoada reconfortante repleta de 
sabores e aromas da época natalícia.
Para além dos cabazes foram, ainda, 
entregues brinquedos, provenientes de 
mais uma campanha de recolha promo-
vida pela autarquia, a todas as crianças 
que integram os agregados familiares 
beneficiários do cabaz. A generosida-
de e a solidariedade dos residentes de 

Massamá e Monte Abraão permitiram, 
assim, tornar mais alegre o Natal de 
muitas das crianças da nossa Freguesia. 
Toda esta iniciativa decorreu com 
a ajuda imprescindível do Grupo 
Motard Foge com Elas e da Associação 
de Estudantes da Escola Secundária 
Miguel Torga.
Para animar toda esta ação de solida-
riedade, o Grupo Coral Encontro e o 
Grupo Juvenil “Os Sementinhas” brin-
daram quem esteve presente, com mú-
sicas alusivas à época.

A Câmara Municipal de Cascais inau-
gurou uma nova Escola Municipal de 
Protecção Civil (EMPC) no concelho com 
o objectivo de aumentar a cultura de se-
gurança entre os munícipes cascalenses, 
através da sensibilização para os proce-
dimentos, normas de segurança e pre-
venção de riscos. A EMPC está instalada 
no antigo edifício da Escola Primária de 
Birre (Rua Fausto Figueiredo) e pode 
ser visitada por todos os interessados. A 
visita, que é gratuita, pode ser realizada 

todos os dias úteis no horário entre as 
10h00 e as 16h00, mediante marcação 
prévia solicitada para o e-mail dpse@
cm-cascais.pt Uma equipa técnica da 
Protecção Civil de Cascais assegura a 
organização das acções de sensibiliza-
ção efectuadas na EMPC, cujo edifício 
tem as salas dedicadas a vários temas 
que ensinam as normas e os procedi-
mentos de segurança mais importantes 
ao público em geral, mas especialmente 
aos alunos do concelho.

O Município de Oeiras vai atribuir 5 
mil euros à Renascer – Associação Cris-
tã de Reabilitação, Ação Social e Cultu-
ra, para apoio à manutenção das suas 
atividades, nomeadamente o acolhi-
mento, reabilitação e reinserção social 
de jovens em risco e em situação de 
emergência social, oriundos de diver-
sas zonas do país, trabalho que é feito 
através de um programa terapêutico 
em regime de internamento.
A par da gestão de uma Casa de Aco-
lhimento em Valejas, Carnaxide, com 
capacidade para 13 indivíduos, a Re-

nascer efetua visitas/aconselhamento 
a reclusos nos estabelecimentos prisio-
nais, na sequência de Protocolo cele-
brado com o Ministério da Justiça, com 
vista à reintegração social em contexto 
de liberdade condicional ou efetiva.
Refira-se ainda que esta instituição 
também faz a distribuição gratuita, ou 
a preços simbólicos, de roupa a famílias 
em situação de vulnerabilidade social, 
num espaço cedido pelo Município à 
Associação, em regime de comodato, 
localizado no Bairro Encosta da Portela, 
em Carnaxide.

A Solfraterno assinalou os seus seis anos 
de existência oficial, como Associação 
de Solidariedade Social, embora o tra-
balho de apoio já dure há oito anos. O 
aniversário não foi comemorado com 
festa, mas abrindo a porta das suas ins-
talações, para que as famílias, nos dias 
de frio, pudessem ir escolher os agasa-
lhos que necessitavam, tendo 35 famí-
lias recorrido à Solfraterno  para suprir 
as suas necessidades.
Este aniversário fica também marca-
do com a mudança de instalações, a 
Solfraterno deixa de estar em Oeiras e 
passa ter a sede em Carnaxide, o que, 
segundo Maria do Céu, vai motivar 
uma mudança na forma de trabalho da 
instituição, vão ter que entregar a reco-
lha de alimentos que fazem em Oeiras, 

à “re-food”, e vão reforçar a sua ação de 
apoio aos idosos que estão sozinhos e 
precisam de acompanhamento.
Refere também, Maria do Céu, que as 
novas instalações, com a disposição 
que têm do seu espaço interior, não 
respondem às necessidades da institui-
ção, porque dando apoio, a Solfraterno 
, a famílias e a doentes, precisa de uma 
cozinha para poderem aproveitar as re-
colhas de alimentos, que não podem ser 
desperdiçados, e precisam de uma sala 
onde os voluntários possam trabalhar e 
também fazer atividades de ocupação 
de tempos livres e simultaneamente 
de apoio, uma vez que, por exemplo, a 
atividade de ensino de tricot tem con-
seguido, como resultado, fazer roupas 
para oferecer a bebés.

Por outro lado, sendo 
política da Solfraterno  
a procura de meios de 
financiamento para con-
cretizar os seus apoios e 
não estarem “sentados à 
espera de subsídios”, que 
quando vêm são bem-
-vindos mas não cobrem 
as necessidades, uma vez 
que há muitos pedidos 
de ajuda, nomeadamente 
para pagamentos de ren-
das de casa, de despesas 
de água, eletricidade, ou 
medicamentos, fazem 
parte desses meios de 

financiamento a recolha de materiais, 
como papel ou metal, para vender e por 
isso precisam de espaço para armaze-
nar esses materiais, mas, “vão ter que 
se adaptar da melhor maneira às novas 
instalações”.
Esta mudança, espera Maria do Céu, 
que com as ajudas que estão previstas 
de empresas e da Câmara, não demore 
muito tempo, para que não fiquem sem 
capacidade de apoiar as pessoas que 
contam com a sua ajuda.
A Solfraterno  tem ultrapassado os li-
mites do Concelho de Oeiras nas suas 
ajudas, porque diz Maria do Céu, “não 
consegue ficar indiferente quando rece-
be pedidos”, porque, “a fome não tem 
terra nem tem cor”, neste Natal foram à 
Moita levar um cabaz de Natal e outro 
ao Lavradio, para uma jovem que teve 
um acidente e tem três filhos, foram a 
Alenquer levar roupas para um bebé 
e um cabaz de Natal, enviaram ainda 
dois cabazes, um para o Fundão e ou-
tro para Peniche, para ajudarem casos 
graves. 
Como sempre, nesta época natalícia a 
Solfraterno contou com o apoio de di-
versas empresas e instituições, como 
o Colégio dos Maristas, a Remax de 
São Marcos, a Cisco, a HPE e também 
de particulares que ajudaram direta-
mente seis famílias. Fizeram a festa 
de Natal nas instalações da AERLIS, a 
quem Maria do Céu agradece. Refere 
ainda uma oferta do Milénio BCP, de 

computadores para oferecer, estando já 
prevista a entrega a oito crianças de fa-
mílias necessitadas de Oeiras e quatro 
para meninos deficientes.   
Na Festa de Natal, Pedro Chaves, da 
Solfraterno, deu conta do apoio reali-
zado por seis alunas da Escola Quinta 
do Marquês, Mafalda, Filipa, Ina, Rita, 
Quica e Ana, que recolheram entre os 
seus colegas prendas para oferecer às 
crianças das famílias apoiadas pela ins-
tituição e colaboraram no trabalho de 
realização da festa, havendo também 
um trabalho a ser realizado com outros 
alunos que já fizeram cabazes de Natal.
As jovens que colaboraram nesta festa, 
onde foram distribuídos 250 brinque-
dos, mostraram-se muito felizes por 
terem ajudado a dar um melhor Natal 
a estas crianças. 
Nesta festa, cinco famílias receberam 
cabazes de Natal, porque não podiam 
estar presentes no dia previsto para a 
sua entrega, o dia 22, em que foram en-
tregues 80 cabazes.   
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Realizou-se no passado dia 9 de Janeiro a cerimónia 
da tomada de posse dos novos membros dos órgãos 
sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Queluz (AHBVQ), da qual é Presidente 
da Direcção Ramiro da Silva Ramos.
Decorreu igualmente a tomada de posse do Segundo 
Comandante dos Bombeiros de Queluz, Emanuel 
Ramos, ficado assim completo o Quadro de Comando 
da corporação, que tem como Primeiro Comandante 
Hugo Neves enquanto o Adjunto de Comando é 
Artur Paulo. Marcaram presença na cerimónia, que 
decorreu na sede da AHBVQ, o Presidente da União 
de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, Pedro 
Oliveira Brás, e a Presidente da União das Freguesias 
de Queluz e Belas, Paula Alves. Ambos reforçaram o 
seu total apoio à corporação.

O maior Bolo Rei da Amadora Feira de Artesanato
em Queijas

Bombeiros celebram aniversário
A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Amadora 
(AHBVA) festejou no passado dia 13 
de Janeiro o seu 114.º aniversário com 
um conjunto de iniciativas destinadas a 
assinalar a data.
No âmbito do programa das comemo-
rações foram inauguradas quatro novas 
viaturas (duas ambulâncias Posto de 
Emergência Médica, um Veículo para 
Operações Específicas e um Veículo de 
Socorro e Assistência Especial) e pro-
movidos quatro estagiários a bombei-
ros.
Durante as celebrações, que contaram 
com a presença do vice-presidente da 
Federação dos Bombeiros do Distrito de 

Lisboa, Comandante Pedro Araújo, de-
correu também a entrega de medalhas 
da Liga dos Bombeiros Portugueses e 
da AHBVA aos operacionais.
Ainda integrado no programa das co-
memorações de aniversário, a associa-
ção vai organizar no dia 19 de Janeiro, 
pelas 15h00, um simulacro de acidente 
de viação junto ao monumento dos 
Bombeiros. Finalmente, no dia 27 de 
Janeiro, pelas 09h00, vai decorrer o 
1º Passeio Motociclista Solidário, or-
ganizado pela Secção Desportiva da 
AHBVA, para o qual estão abertas as 
inscrições na página do Facebook dos 
Bombeiros Voluntários da Amadora 
em www.facebook.com/bvamadora

A iniciativa repete-se pelo quinto ano 
consecutivo e a sua organização este-
ve a cargo do empresário Luís Mon-
teiro, proprietário da Pastelaria Mina 
da Viana no mercado da Brandoa, ao 
qual a Junta de Freguesia se aliou este 
ano para comemorar a chegada de 2019 
e o Dia de Reis. A Junta de Freguesia 
da Encosta do Sol, na Amadora, deu o 
pontapé de saída para o novo ano con-
vidando a população a comer uma fatia 
do Maior Bolo Rei da Cidade. 
Luís Monteiro, mentor do evento, reve-
la que “A ideia foi do meu pasteleiro. 
Disse-me: “vamos fazer uma coisa di-
ferente” e eu aceitei o desafio. Desde o 
primeiro ano que o fizémos foi com o 
intuito de o partilhar com a população 
e com as instituições da freguesia”. O 
empresário contou que o bolo “come-
çou com 90 metros e hoje em dia tem 

140. É um trabalho que dura mais de 24 
horas e envolve a participação de três 
pessoas a bater massa, a enrolar e a de-
corar. Todos os anos têm sido acrescen-
tados mais cinco/dez metros. Já vamos 
a meio da rua e para o ano queremos 
chegar lá acima” revela confiante.
O Presidente da Junta de Freguesia da 
Encosta do Sol, Armando Paulino, que 
se associa a esta celebração afirma que 
“o nosso objetivo é, um dia, atingirmos 
um dos recordes. Estamos a trabalhar 
para isso. Todos os anos é um treino, 
todos os anos vamos acrescentando o 
bolo e caminhando no sentido de um 
dia o inscrevermos no Livro dos Recor-
des como, talvez, o maior de Portugal 
ou da Europa”. Armando Paulino res-
salva a forte participação dos habitan-
tes e da comunidade escolar da fregue-
sia.
A população adere em massa a este mo-
mento que é acompanhado pelo cantar 
das Janeiras enquanto a prova é feita. 
No final todos os presentes fizeram um 
balanço positivo do evento. O bolo foi 
ainda distribuído pelas associações, pe-
las IPSSs e pelas escolas da freguesia.

Comprimento: 
140 metros

Peso: 
270 kilos
Farinha:
160 kilos

Frutos secos: 
40 kilos 

Fruta Cristalizada 
60 kilos 

Ovos: (cerca de) 400 

A Feira Mensal de Artesanato que se realiza na última 
sexta feira e sábado de cada mês no  Mercado Municipal 
de Queijas, tem com o objetivo dinamizar e revitalizar o 
comércio local, em particular do Mercado. Promovida 
pela União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, a fei-
ra está aberta das 09h00 às 19h00 e disponibiliza artigos 
manufaturados, acessórios de moda, bijuteria alimentos 
embalados como doces, compotas, chocolates, salgados, 
bolos ou tortas.
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"Queremos que as pessoas
tenham qualidade de vida"

Carla Tavares - Presidente da CMA

Carla Tavares, Presidente da Câma-
ra Municipal da Amadora, falou ao O 
Correio da Linha sobre os objetivos já 
cumpridos, os projetos em curso e o fu-
turo do Concelho. A cumprir o segun-
do mandato, Carla Tavares, uma filha 
da cidade, reconhece que ainda há mui-
to trabalho pela frente e que a Amadora 
está a transformar-se num local onde é 
aprazível e agradável estar e viver.
O Correio da Linha - Até este momento 
qual o balanço que faz desta presidên-
cia?
Carla Tavares - É sempre um pouco 
difícil sermos juízes em causa própria. 
De qualquer forma, penso que estamos 
a conseguir dar cumprimento ao pro-
grama eleitoral que apresentámos à 
cidade nas mais variadas áreas: saúde; 

reconversão do espaço público; atração 
de investimento;  mobilidade, com este 
grande processo que está a acontecer 

ao nível da área metropolitana e que 
envolve os 18 munícipios, relativamen-
te à questão dos transportes. Daí que, 
acho que mantendo a mesma determi-
nação e a mesma energia e vontade, va-
mos atingir os nossos objetivos. E esse 
é, naturalmente, o objetivo do Partido 
Socialista que gere neste momento a 
Câmara Municipal da Amadora.
CL - Há alguma área que seja uma prio-
ridade?
CT - Não há uma prioridade. Nós te-
mos áreas que são absolutamente estra-
tégicas para a Cidade. Nomeadamente, 
as questões da habitação que envolvem 
um trabalho que entendemos devemos 
continuar a fazer, empenhadamente 
e esforçadamente, que é a erradicação 
dos Bairros. Neste momento estamos a 
iniciar o processo no Bairro da Quinta 
da Lage para depois passarmos para a 
Estrada Militar da Damaia. Essa é uma 
área que, naturalmente, continuamos a 
entender como prioritária. 
Mas, também há um cada vez maior 
cuidado com a pequena intervenção, 
com a intervenção de proximidade, de 
qualificação e requalificação do espaço 
público. 
CL - No entanto, as áreas da Educação 
e do Social, são uma espécie de bandei-
ra do executivo...
CT - São e sempre foram uma bandeira 
desta Câmara Municipal, na qual con-
tinuamos particularmentre empenha-
dos. Aliás, tomámos a opção de, relati-
vamente a este atual quadro comunitá-
rio e relativamente ao PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento) da área 
metropolitana, candidatarmos todas as 
escolas dos 2º e 3º ciclos e secundárias 
para intervenção, nomeadamente na-
quilo que era enquadrável na candida-
tura: questões de eficiência energética, 
o que nos permitiu fazer já interven-
ções para retirar o fibrocimento e refor-
çar o conforto térmico em quatro esco-
las dos 2º e 3º ciclos. Vai-nos permitir, 
até ao final do mandato e no decorrer 
deste quadro comunitário, intervir em 
todas as escolas dos 2º e 3º ciclos e se-
cundárias (de entre as que não são da 
Parque Escolar).
CL - E na área do Social quais são as 
principais preocupações desta admi-
nistração?
CT - Na área social, temos um conce-
lho que está a envelhecer. Mais de 20% 
da nossa população tem mais de 65 
anos e acho que este plano estratégico 
de intervenção com os séniores e do 
envelhecimento saudável, que envol-
ve todas as entidades do munícipio, é 
um trabalho muitíssimo importante 
para o presente, para o médio prazo e 
para o futuro da Amadora. Além dis-
so, temos também uma particularidade 
que é o facto de nos nossos 24 km2, e 
por sermos pequeninos em área, ser-
-nos permitido um trabalho em rede, 
até porque o trabalho na cidade não se 
faz apenas com a Câmara Municipal e 
sim, naturalmente, de braço dado per-
manente com as forças vivas da cidade. 
Não só com os organismos desconcen-
trados da administração pública, mas 
em particular com as instituições da 
cidade e as IPSSs que têm sido 
parceiros de excelência.
CL - No campo da Saúde o que 
podem os munícipes esperar?
CT - Temos também estado par-
ticularmente empenhados nesta 
área. Estamos na fase final de 
construção de dois Centros de 
Saúde e em fase de candidatu-
ra de um terceiro, que nos vai 
permitir substituir a Unidade de 
Saúde Familiar de São Brás. Esta 
é também uma área absoluta-
mente essencial na cidade.
CL - Em termos de zonas a rea-

bilitar quais os principais desafios do 
executivo?
CT - O grande desafio é a reabilitação 
da zona da Falagueira/Venda Nova, 
porque é, por excelência, a zona da 
cidade através da qual a Amadora se 
pode afirmar no contexto metropolita-
no, porque é, a seguir a Lisboa,  o con-
celho com as melhores acessibilidades. 
É abraçada por todas as grandes vias 
da área metropolitana Norte, tem a 
particularidade de ter três estações de 
metro (linha azul), é atravessada pela 
Linha de Sintra e por isso, naturalmen-
te, é importante não só a reconversão 
de toda a antiga zona industrial da 
Venda Nova, mas também termos um 
plano delineado de intervenção estraté-
gica no qual estamos a trabalhar.
CL - E como será feita essa intervenção? 
CT - A Câmara não é proprietária dos 
terrenos, o que de alguma forma di-
ficulta um pouco todo este processo, 
mas tem sido possível construir na 
Falagueira e está tudo encaminhado. 
Optámos, sob o ponto de vista do atual 
quadro comunitário do 20|20, candi-
datarmos toda aquela zona para re-
qualificação, não só centrando todas as 
nossas energias no alojamento das fa-
mílias que viviam no Bairro 6 de Maio e 
no Estrela de África, mas também tudo 
o que são obras que vão melhorar a 
mobilidade, a acessibilidade, a ligação 
aos transportes públicos, melhorando o 
acesso pedonal aos mesmos e incenti-
vando, por essa via, a sua utilização de 
forma a qualificar aquela zona. Todas 
essas obras estão em fase de início. A 
Rua das Fontaínhas, onde era o antigo 
bairro da Estrada Militar, também será 
intervencionada, o que vai permitir 
modificar toda aquela zona. Dar-se-á 
início a todas as obras de intervenção 
da antiga zona industrial da Venda 
Nova sob o ponto de vista de reorde-
namento de trânsito, estacionamento, 
reforço de iluminação pública, percur-
sos pedonais que fazem a ligação aos 
interfaces de transportes. 
CL - Em que medida todas estas inter-
venções beneficiam a cidade da Ama-
dora?
CT - Temos um cluster de empresas 
tecnológicas e farmacêuticas muito 
forte e muito importante no contexto 
metropolitano e no contexto nacional, 
que continuam na cidade e a fazer o 
seu investimento aqui, o que é muito 
positivo.
Todas estas intervenções são, do nosso 
ponto de vista, um pontapé de saída 
daquilo que depende do munícipio 
para, naturalmente, lançar, no mapa 
metropolitano e no mapa nacional toda 
esta zona, e a da Falagueira em particu-
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lar, como uma janela de oportunidade 
para captação de investimento e por 
isso temos centrado as nossas energias 
aí. E é nestes pilares que se tem focado 
a nossa intervenção, não descurando 
outras áreas que são muito importantes 
para a qualidade de vida que queremos 

que as pessoas tenham na cidade. 
CL - A que outras áreas se refere espe-
cificamente?
CT - As questões ambientais, de lim-
peza pública, que são um desafio cada 
vez maior às cidades e a Amadora 
não é, obviamente, exceção. Não pos-
so deixar de realçar a extraordinária 
colaboração que tem existido entre a 
Câmara Municipal e as Juntas de Fre-
guesia, que não é de agora, mas que se 
tem consolidado. E as Juntas têm sido, 
sob o ponto de vista da intervenção de 
proximidade e no espaço público, um 
parceiro de excelência muito impor-
tante da Câmara. É o esforço de todas 
as partes que permite que façamos o 

nosso trabalho.
CL - A obra do novo estacionamen-
to do Hospital Amadora-Sintra está a 
concretizar-se  graças à Câmara...
CT - Aquela zona tem uma parte de 
terrenos que são municipais e está no 
território da Amadora. Ora, tendo o 

espaço, fazía-nos todo o senti-
do melhorar a acessibilidade 
ao hospital e as condições de 
quem tem que estacionar ali.  
Foi estabelecido um protocolo 
com o Hospital Fernando da 
Fonseca e, mesmo que um dia, 
esta Instituição e o Ministério 
da Saúde entendam  que os 
lugares de estacionamento de-
vam ser tarifados, aqueles nun-
ca o poderão ser. Aquela é uma 
zona que é muito utilizada, 
mas era, de facto, um lamaçal 

UM NOVO ESPAÇO NO SHOPPING PALMEIRAS COM SABORES INTERNACIONAIS NO 1º PISO

Salsichas típicamente Alemãs
Thuringerart 

com Chucrute e puré de batata)
Krakkauer 

(com Chucrute e puré de batata)
Salsicha de Viena 

(com salada russa)
Bratwurst com bratkartoffein

(Batata Frita á moda Alemã) e salada

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

Bélgica (maçã, nozes e queijo)
Espanha (Salami, Feta e Tomate)

Suécia (Salmão e Ervas aromáticas)

Quiches
Hamburguer

Omeletas
Rosti

Pequenos Almoços
Almoços
Lanches

Segunda a Sabado das 10 às 20 horas

Domingos e Feriados das 10 às 18 horas

Dia 14 de Fevereiro, surpreenda e venha saborear uma especialidade

FLAMMKUCHEN 

uma novidade 
perto de si!

FLAMMKAFFEE 
Shopping das palmeiras

Loja 67
Oeiras

Telefone: 215890138

VENHA EXPERIMENTAR A NOVA GASTRONOMIA ALEMÃ COM SABORES ÚNICOS E DIFERENTES

Que tal uma pizza alemã? 
Flammkuchen pra vocês... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basicamente a massa é de pizza bem fininha, com recheio branco (sour cream e 
ervas), queijo mussarela, presunto, champignon e cebola fatiada. Bacana, né?! 
Especialmente o fato do molho de tomate ser trocado pelo “molho branco”, 
nunca me acostumei a essas modernidades, mas a combinação ficou boa 
 

 

tente provar... 

absolutamente assustador. 
Interessa é que os nossos 
munícipes utilizem aquele 
espaço, o Hospital Fernan-
do da Fonseca merece-nos, 
naturalmente, todo o res-
peito, temos um imenso 
respeito e uma extraordi-
nária consideração por to-
dos os seus profissionais, 
pela sua administração, 
com quem temos relações 
institucionais muito boas, 
e fazia todo o sentido que 
a Câmara estivesse dispo-
nível para fazer este inves-
timento. Não interessa se a 
competência é da área da 
Saúde ou se é da Câmara.  
CL - Em maio fará dois 
anos que a videovigilância 
está em funcionamento. O que podem 
os cidadãos esperar neste campo?
CT - Estamos a preparar o processo 
de reforço da videoproteção de acor-
do com o compromisso que tínhamos 
assumido com a cidade e daquilo que 
é a avaliação que se faz deste período. 
Estão instaladas 103 câmaras; vamos 
fazer um alargamento do equipamento 
que está instalado no concelho nos lo-
cais que a PSP e as forças de segurança 
entenderam, tal como tinha acontecido 
no processo anterior.
CL - Nos campos desportivos e cultu-
rais, o munícipio também tem crescido. 
Vão continuar a apostar nestas áreas?
CT - Não descuramos as questões des-

portivas. Mantemos 
a mesma linha de 
trabalho que já tí-
nhamos nos últimos 
anos. Sem descurar 
as questões culturais 
e tendo cada vez mais 
uma resposta cultural 
muito diversificada 
nos diversos equipa-
mentos municipais.
CL - A imagem da 
Amadora para o exte-
rior está a mudar pela 

positiva. Há várias áreas que se come-
çam a destacar, nomeadamente na 
restauração e na arte urbana. Em que 
medida é que estes aspetos são uma 
mais valia para alterar a forma como a 
cidade é vista de fora?
CT - É importante para nós próprios, 
Amadorenses, porque nos ajuda tam-
bém a olharmos para a cidade de uma 
forma positiva. A Amadora é uma ci-
dade bonita, que tem a sua história; é 
uma cidade que dentro da sua diver-
sidade, porque são 101 nacionalidades 
neste momento, tem características 
muito próprias; é acolhedora, sempre 
foi, acolheu nos anos 60 e 70 pessoas 
que vinham dos mais variados pontos 
do país. E, portanto, tem essas duas 
vertentes, ajuda a nossa auto-estima 
enquanto cidade dando-nos a capaci-
dade de a valorizarmos e, obviamen-
te, que ajuda a levar a Amadora para 
fora de portas e a começar a ser vista 
de uma outra forma por quem nos ob-
serva. Ainda temos um longo caminho 
a percorrer, não tenho ilusões quanto a 
isso, mas acho que vamos dando pas-
sos. 

Texto:  Leonor Noronha
Fotos:CMA; MV; David Pimenta
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O 17º aniversário da Polícia Municipal de 
Oeiras foi assinalado no dia 10 de janeiro, 
numa cerimónia realizada nas suas instala-
ções, no Alto dos Barronhos, em Carnaxide.
Nesta cerimónia, presidida por Isaltino Morais, 
Presidente da Câmara de Oeiras, foi apresen-
tado o novo diretor da Polícia Municipal, in-
tendente Jerónimo Torrado.
Para o presidente da Câmara, “o balanço da 
existência desta força de segurança municipal 
é altamente positivo, tendo a sua atuação con-
tribuído em muito para que Oeiras apresente, 
há vários anos, um dos mais baixos índices 
de criminalidade da Área Metropolitana de 
Lisboa”.

Em plena época natalícia, a Estoril Sol em parceria com a 
APC - Associação dos Profissionais dos Casinos e a EPIS - 
Associação de Empresários pela Inclusão Social, convidou 
cerca de duas centenas de crianças desfavorecidas, residen-
tes no Concelho de Cascais, para assistir, nos passados dias 
11 e 12 de Dezembro, ao espectáculo “Madagáscar - Uma 
Aventura Musical”, que está em cena no Auditório do Ca-
sino Estoril. Numa iniciativa de índole social, a Estoril Sol 
contribuiu, assim, para a concretização de um dia feliz para 
muitas destas crianças, oferecendo-lhes alguns momentos 
inesquecíveis que, decerto, guardarão nas suas memórias.
Com o Auditório sucessivamente esgotado, o Casino Esto-
ril e a Yellow Star Company prolongaram o ciclo de repre-
sentações de “Madagáscar - Uma Aventura Musical” até ao 
próximo dia 26 de Janeiro. 

Junta inaugura novo espaço
Multiusos na Amadora
Um novo espaço está a funcionar nas 
instalações do antigo Mercado dos 
Moinhos da Funcheira, que a autarquia 
da Amadora cedeu à Junta de Fregue-
sia da Mina de Água. Esta realizou 
todos os investimentos necessários de 
forma a dotar este local de importantes 
valências que colmatarão algumas das 
principais carências da população des-
ta zona do Concelho. O Presidente da 
Junta de Freguesia da Mina, Joaquim 
Marques da Rocha, fez ao O Correio 
da Linha a apresentação oficial deste 
espaço: “temos uma videoteca para as 
crianças, uma sala para a leitura dos 
jornais, um balcão com serviço de aten-
dimento ao público, um gabinete para 
as assistentes sociais poderem reunir 
com os utentes e que, também, pode 
ser utilizado  pelo Presidente da Junta 
e uma sala magnífica onde será possi-
vel realizar Assembleias de Freguesia, 
ginástica, ações de formação ou para 
outras iniciativas para as quais seja 
solicitada. Penso que esta é uma mais 
valia para toda a população desta zona 
Norte que merece esta facilidade no 
acesso aos serviços”. 
Carla Tavares, Presidente da Câmara 
Municipal da Amadora, marcou pre-
sença nesta inauguração e destacou a 
importância deste espaço numa “zona 
do Concelho na qual 
não há espaços com 
estas caracteristicas 
que permitam, não 
só, o funcionamento 
da Junta de Fregue-
sia e o atendimento 
aos munícipes como 
uma área de ações 
de formação. Mas 
essencialmente é um 
espaço muito impor-
tante onde as pessoas 
desta zona territorial 
se podem reunir, po-

dem vir ler o jornal ou assistir a diver-
sas iniciativas organizadas pela Junta. 
Além disso vai permitir a união e reu-
nião entre as pessoas da Freguesia.” A 
Presidente revelou que “foi necessário 
algum tempo para encontrar uma solu-
ção para este espaço, mas não há dú-
vida que a Junta está de parabéns pelo 
trabalho aqui realizado e alcançado”. 
Este espaço está localizado na parte in-
ferior do antigo mercado dos Moinhos 
da Funcheira que deu lugar a uma 
superfície comercial e significou um 
investimento de cerca de quarenta mil 
euros.

Oeiras e S. Julião têm nova 
direção

O Centro de Solidariedade 
Social, Oeiras São Julião, tem 
nova Direção, cujo presiden-
te, Nuno Costa, não sendo 
a sua atividade profissional 
ligada a esta área, aceitou o 
desafio de avançar com uma 
lista para os corpos gerentes 
desta IPSS, uma vez que, se-
gundo as suas palavras, era 
necessário dar continuidade 
ao trabalho da Direção ante-
rior, que tirou a instituição 
de uma situação difícil em termos fi-
nanceiros, mas que ainda tem proble-
mas para resolver.
Na elaboração desta lista procurou pes-
soas que pela sua experiência profissio-
nal pudessem dar a melhor contribui-
ção para a gestão e também contou com 
elementos da Direção anterior, cuja ex-
periencia de trabalho na IPSS, é muito 
importante.
Na tomada de posse, Nuno Costa agra-
deceu a todos por terem aceite o desafio 
que lhes lançou, “apesar dos eventuais 
sacrifícios familiares e profissionais que 
lhes serão exigidos nos próximos qua-
tro anos”.
Nuno Costa refere que ainda está a 
aprender a gerir esta casa, mas tem a 
noção da sua grande importância en-
quanto instituição de apoio aos idosos 
e portanto é preciso fazer tudo para que 
continue a prestar esse serviço.
O Centro de Solidariedade Social Oeiras 
São Julião tem, 19 utentes no Centro de 
Dia, 14 no Centro de Convívio e 27 no 
Apoio Domiciliário, para o que pos-
suem duas viaturas que fazem diaria-
mente esse serviço, que também é rea-
lizado ao fim de semana, uma valência 
que o distingue de outras instituições 
que prestam serviço domiciliário. Os 
serviços do Centro são assegurados por 
18 funcionários, um diretor técnico e 

uma dinamizadora cultural. 
Salienta Nuno Costa que, além dos ser-
viços que presta, o Centro é para mui-
tos dos idosos onde têm a sua “família”, 
o que é para eles, muito importante, 
sendo por isso necessário que possam 
manter a capacidade de deslocação ao 
Centro. Têm atualmente um caso de 
uma senhora que vai ter que mudar a 
residência para Carnaxide e isso terá 
como consequência a dificuldade em 
deslocar-se ao Centro de Dia, esperam 
conseguir resolver este problema e evi-
tar que outros venham a verificar-se.   

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014
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CCD
celebra
aniversário
O Centro de Cultura e 
Desporto dos Trabalhadores 
da Câmara de Oeiras e dos 
SIMAS, (CCD), assinalou, a 
12 de Dezembro, o seu 57º 
aniversário com uma Sessão 
Solene, que teve lugar no Salão Nobre 
da sede do CCD.
Durante a cerimónia foram distingui-
dos os sócios, que se aposentaram no 
ano de 2018 e os sócios com 25 anos e 
50 anos. Foram ainda homenageadas 
algumas entidades e individualidades, 
por serviços meritórios e de relevo a fa-
vor do CCD.
Nesta Sessão, que contou com a pre-
sença do presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais, o presidente da 
Direção do CCD, António Gonçalves 
Moura, fez o balanço do ano de 2018 e 
a Banda Municipal de Oeiras, (BMO), 
proporcionou um momento musical.
Das atividades do CCD ao longo do 
ano, destacamos a comemoração dos 
25 anos da Banda Municipal de Oeiras, 
que o presidente da Câmara de Oeiras 
considera, se deverá assumir como um 
“ícone” de Oeiras, promovendo a ima-
gem do Concelho dentro e fora do seu 
espaço geográfico.
A BMO, no âmbito destas comemora-
ções, realizou a 28 de Outubro, no au-
ditório do Centro Social Paroquial de 
Nova Oeiras, um concerto onde foi ho-
menageado o Maestro e mentor deste 
projeto, Joaquim Alferes.
Ao longo do ano a BMO realizou di-
versas atuações como, a 15 de Abril, o 
Concerto de Páscoa, na Igreja Matriz de 
Oeiras, com a participação de solistas 
convidados. Integrou a programação 
das Festas de Oeiras, que decorrem 
durante o mês de Junho e partici-
pou nas festas de Nossa Senhora do 
Amparo, em Mirandela, representando 
o Concelho de Oeiras.
A Festa de Natal dos só-
cios aposentados, realizou-
-se no dia 19 de Dezembro, 
nas instalações da AERLIS, 
contando com vários mo-
mentos de entretenimento, 
como as atuações da classe 
de ginástica do CCD, da 
fadista Maria Portugal, do 
Grupo de Canto e Dança 
do CCD e da BMO. Nesta 
festa, que terminou com um 
jantar volante, estiveram 
presentes o presidente da 
Câmara de Oeiras e o pre-
sidente da Direção do CCD.
Destaque também para os 
passeios, para sócios de 
CCD, que deixaram de ser 
exclusivamente para sócios 
aposentados e passaram a 
poder integrar sócios que 
ainda estão no ativo e per-
mitiram, ao longo do ano, 
deslocações a locais como 
Setúbal, Aveiro, Açores, 
Castelo Branco, Santiago de 
Compostela ou Disneyland 
Paris.
De assinalar ainda as Férias 
Jovens, uma vez que já se 
tornaram uma referência na 
ocupação de tempos livres 

para crianças e jovens.
Com programas para as férias de Natal, 
da Páscoa e do Verão, tem vindo a cres-
cer um número de participantes, sendo 
de destacar o trabalho realizado pelos 
responsáveis deste projeto, cuja logís-
tica foi muito melhorada com a uti-
lização do Pavilhão Comunitário do 
Jardim Municipal de Oeiras, agrade-
cendo o CCD à presidente da UFOPAC 
a cedência do pavilhão.  
As Férias Desportivas, que tiveram um 
arranque experimental durante duas 
semanas, em 2018, abrangendo jovens 
com idades entre os 12 e os 16 anos, são 
consideradas um projeto com capaci-
dade para continuar neste ano de 2019, 
face ao sucesso desta experiência. 
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Sede dos Escoteiros de Sintra encerrada
Quando se fala de Escoteiros a tendên-
cia imediata é associarmos isso a uma 
vida saudável em harmonia com a 
Natureza, com respeito por uma série 
de valores e princípios que todos devía-
mos saber cumprir. Hoje, num Mundo 
cada vez mais ameaçado por constan-
tes atentados ao Meio Ambiente, o 
Movimento Escotista tem um papel im-
portante a desempenhar no sentido de 
sensibilizar e preparar as gerações mais 
novas para a preservação de um plane-
ta que tomamos de empréstimo para o 
legar mais tarde às gerações vindouras. 
O Jornal Correio da Linha contactou o 
Grupo 93 – Escoteiros de Sintra para 
analisar os valores que estão na base do 
Movimento Escotista numa era em que 
tudo muda rapidamente num Mundo 
cada vez mais dominado pelas novas 
tecnologias que tantas vezes afastam os 
jovens do convívio na Natureza. Pedro 
Alves, um jovem de 23 anos, Escoteiro-
Chefe de Grupo, aceitou o desafio de 
responder às nossas questões. 
O Correio da Linha- Actualmente os 
jovens estão mais sensibilizados para 
o respeito e preservação da Natureza? 
Pedro Alves - Os jovens de hoje têm 
acesso a informação sobre praticamen-
te todos os assuntos, o problema deles 
é filtrar o importante. Eles sabem que 
o ser humano está a afectar o clima 
de forma irreversível, que não pode-

mos gastar muita água e não podemos 
poluí-la por causa do impacto disso 
no ciclo da água, que temos de reci-
clar o nosso lixo, estão sensibilizados 
para o problema dos incêndios e para 
a importância da prevenção, e que não 
podemos continuar a cortar as nossas 
árvores porque isso tem um impacto 
na vida de todos. Eles sabem disto. O 
problema é que ao mesmo tempo que 
têm mais acesso a informação também 
estão mais distantes da Natureza e isso 
cria uma distância entre o conhecimen-
to e a experiência, ou seja, eles sabem, 
mas não compreendem. O nosso papel 
é explicar-lhes a importância da protec-
ção ambiental no meio de uma flores-
ta e não numa sala de aula onde eles 
apenas conseguem ver árvores num 
PowerPoint.
CL - O Escotismo ainda está na moda? 
Continua a ser uma actividade procu-
rada pelos jovens? Os valores que esti-
veram na base da constituição dos gru-
pos de escoteiros mantêm-se ou têm 
sofrido alterações ao longo do tempo? 
PA - Respondendo de uma forma direc-
ta à sua primeira pergunta: sem dúvida 
que sim! A Associação de Escoteiros de 
Portugal, a mais antiga organização de 
escoteiros em Portugal, foi fundada em 
1913 e o que temos visto desde aí foi 
um aumento do efectivo dos grupos até 
aos dias de hoje. Por isso até diria que 

não só está na moda, como que o mo-
vimento escotista está cada vez maior 
em Portugal. Neste momento existem 
cerca de 80 mil escoteiros em Portugal.
Em relação aos valores, a resposta é 
mais ou menos a mesma. As práticas 
mudam, os jogos, as actividades, as 
metodologias educativas, a forma de 
estar com os jovens, os utensílios que 
usamos, mas os valores que tentamos 
transmitir são os mesmos: o respei-
to ao próximo, uma cidadania activa, 
ser disciplinado, ser alegre e deixar os 
outros alegres. Procuramos o desen-
volvimento dos jovens em todos os 
sentidos, dar a conhecer a diferença 
e a abraçá-la, uma consciencialização 
para com a Natureza e o papel que os 
jovens devem ter a nível local, nacional 
e mesmo internacional. Acima de tudo, 
somos uma instituição de educação não 
formal, ou seja, baseado no ‘aprender 
fazendo’, e isso mantém-se.

“OS JOVENS DE HOJE PROCURAM 
UM ESCAPE À SUA VIDA 

CITADINA”

CL - Os jovens de hoje procuram no-
vos apelos por parte do Movimento 
Escotista? Que novos desafios têm para 
lançar a jovens muitas vezes pouco ha-
bituados a actividades na Natureza?
PA - Qualquer pessoa que trabalhe 

com jovens, desde os 6/7 anos até aos 
20/21 anos, sabe que os desafios que 
lhes apresentamos têm de ser constan-
tes e sempre em crescendo, procurando 
aumentar a dificuldade de forma a es-
tes perceberem que conseguem chegar 
mais longe com trabalho árduo e em-
penho.
A Natureza é o palco constante das 
nossas actividades, tanto a aprendiza-
gem da importância do respeito que 
devemos ter para com ela, como aquilo 
que podemos retirar da Natureza. Para 
os jovens que não estão habituados a 
actividades na Natureza, que cada vez 
são mais, o desafio é aproximá-los des-
ta e dar a conhecer a sua beleza, por um 
lado, e a sua utilidade, por outro.
Os jovens de hoje procuram acima de 
tudo um escape à sua vida citadina, 
uma forma de estar com outros jovens 
a desenvolver actividades interessan-
tes e, principalmente, para aprenderem 
a ser mais independentes. Acima de 
tudo, procuram uma actividade com-
pleta e extremamente desafiante, e é 
isso que oferecemos.
O nosso trabalho é no fundo, tendo 
como objectivo passar um conjunto de 
valores importantes, desafiar os nossos 
jovens a ir mais longe em todos os cam-
pos do seu desenvolvimento, físico, 
social, intelectual, carácter e espiritual 
através de um conjunto de actividades 
divertidas e planeadas com eles, dentro 
do contexto das várias faixas etárias. 
CL - Em que medida as novas tecnolo-
gias e as redes sociais têm afastado os 
jovens do Escotismo? Notam esse afas-
tamento ou tem ocorrido uma adapta-
ção dessas realidades ao Movimento 
Escotista?
PA - Por vezes podemos esquecer-nos 
que o Movimento Escotista deve fun-
cionar sobre o conceito ´de jovens para 
jovens’ e por isso a adaptação à socie-
dade em que vivemos é naturalmente 
constante. Isso não significa passarmos 
as actividades agarrados ao telemóvel, 
mas sim aproveitar o melhor das redes 
sociais e das novas tecnologias para po-
tenciar as actividades que fazemos.
Na realidade não sinto que as redes 
sociais tenham afastado os jovens do 
Escotismo exactamente porque, como 
se trata de um movimento ‘de jovens 
para jovens’, nós utilizamos as redes 
sociais para chegar a mais jovens, mais 
famílias e publicitar aquilo que faze-
mos.
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“A CÂMARA TEVE UMA POSTURA 
MUITO AUTORITÁRIA”

Recentemente, em Dezembro, o Grupo 
93 foi confrontado com o encerramento 
preventivo da sua sede, inaugurada em 
1984, por motivos de segurança. A forte 
degradação do edifício que albergou a 
antiga cadeia comarcã junto à estação 
de comboios de Sintra pedia uma in-
tervenção urgente. A possibilidade de 
terem de abandonar o local para sem-
pre preocupou a direcção do Grupo 93, 
mas após várias reuniões com repre-
sentantes do município ficou acordada 
a permanência da sede no edifício com 
que tanto se identificam. Um merecido 
reconhecimento pelo trabalho desen-
volvido pelos Escoteiros de Sintra na 
formação dos jovens do concelho. Mas 
nem tudo está resolvido.
CL - Como está a situação da sede do 
Grupo 93? As obras já estão a decorrer? 
Ou estão ainda previstas? 
PA - Inicialmente a Câmara Municipal 
de Sintra (CMS) teve uma postura mui-
to autoritária para com o grupo com o 
encerramento repentino da nossa sede 
e com a forma como estavam a comuni-
car com o grupo e sobre o grupo. Neste 
momento, o Exmo. Sr. Presidente vol-
tou um pouco atrás, moderou o discur-
so, e a comunicação começou a ser mais 
fluida – muito por causa do impacto 
mediático e social que este assunto teve.
Estamos neste momento a criar um 
novo protocolo entre a CMS e o grupo 
que protege os interesses de ambas as 
instituições. Assim que houver acordo 
entre ambas as partes as obras começa-
rão, e assim que as obras terminarem 
voltamos para a nossa sede, garante o 
Exmo. Sr Presidente.
CL - Quanto tempo deverão demorar 
as obras? Quem vai assumir os custos?
PA - A CMS já nos disse que, como pro-
prietário do edifício, assume os custos e 
prevê que as obras sejam rápidas, cerca 
de seis meses. O problema são os pro-
cedimentos administrativos que uma 
obra feita por uma autarquia tem de 
ter. Sinceramente esperamos que o pro-
cesso de contratação pública, por exem-
plo, não se atrase para os nossos jovens 
poderem voltar à sua casa o mais rápi-
do possível.
CL – Até lá, onde vai ficar instalada a 
sede provisória do grupo?
PA - A CMS propôs-nos uma sede al-
ternativa e temporária, mas que tem 
um problema, não tem capacidade para 
albergar um grupo da nossa dimensão. 
Nós temos 120 jovens e muito material 
e por isso não cabemos em qualquer 
lado. Estamos a tentar arranjar outro 
espaço que seja mais adequado para o 
grupo, mas a CMS não está a facilitar 
este processo.
CL - O que está a ser feito no edifício 
sede, que melhorias são esperadas?

PA - Nós ficámos um pouco confusos 
nessa questão. Existe um relatório fei-
to pela Protecção Civil, que esteve na 
origem do Despejo Administrativo que 
neste momento impede o grupo de en-
trar no espaço, mesmo que seja para 
ir buscar material para as actividades. 
Este relatório diz que o edifício está em 
colapso iminente, mas depois não apre-
senta razões específicas que permitam 
à nossa equipa técnica de engenheiros 
perceber o que se passa. Por isso não 
sabemos o que a CMS vai fazer no edi-
fício, mas esperamos com a conclusão 
das negociações saber mais sobre esse 
assunto.
CL – O que significa este edifício-sede 
para o Grupo 93? Gostariam de ter a 
sede instalada em outro local?
PA - Este local tem sido uma segunda 
casa para os nossos jovens, o local onde 
eles se podem expressar, onde podem 
aprender, estar à vontade, que serve 
como ponto de partida para as suas 
actividades. E eles sentem-se responsá-
veis pelo próprio edifício porque é sua 
responsabilidade mantê-lo.
Os jovens estão divididos em peque-
nos grupos de oito elementos e cada 
um dos grupos é responsável por uma 
parte da sede, criação de mobília, or-
ganização, limpeza, manutenção... Isso 
aproxima-os muito ao espaço. A nossa 
sede possibilita esta divisão do espaço 
em pequenas partes que facilita muito 
este processo de autonomização e res-
ponsabilização.
Importa também lembrar que o grupo 
está no edifício desde os anos 80 do 
século passado e por isso há muitos 
anos que tem habitado e conservado 
este espaço. Sentimos que somos par-
te da sede e que ela faz parte de nós e 
abandoná-la seria como ser expulso de 
nossa casa.
CL – O contrato de cedência por 50 
anos com a Câmara Municipal de 
Sintra assegura que a sede do Grupo 93 
se mantenha neste edifício até 2034. Já 
foi acordada ou discutida a possibili-
dade de os Escoteiros se manterem no 
local para além desta data? 
PA - Neste momento a nossa luta tem 
sido para ficarmos por agora no edifício 
e quando falamos de estender o con-
trato os senhores da Câmara riem-se. 
Vamos ver como este processo evolui e 
como é que a relação entre o grupo e a 
CMS vai evoluindo.

“A SERRA DE SINTRA ESTÁ CADA 
VEZ MAIS FECHADA E ENTREGUE 

AOS PRIVADOS”

Com a Serra de Sintra mesmo ali 
ao lado, a noção de contacto com a 
Natureza assume uma dimensão par-
ticularmente importante para o Grupo 
93, que sente essa responsabilidade 
acrescida. Contudo, não tem sido fácil 
implementar actividades de volunta-
riado que permitam aos Escoteiros de 
Sintra contribuírem mais na preserva-
ção do Meio Ambiente que os rodeia.  
CL - Quais as principais necessidades 
do grupo?
PA - O grupo é relativamente auto-sus-
tentável e é nesse sentido que tentamos 
caminhar, como organização sem fins 
lucrativos. Por mais estranho que pare-
ça, necessitamos principalmente que a 
Câmara agilize e facilite a organização 
de actividades de voluntariado e soli-
dariedade, que por vezes são difíceis de 
organizar com a autarquia devido a im-
pedimentos burocráticos e temporais. 
Nesse sentido estamos também a assi-
nar um outro protocolo com o Gabinete 
Técnico Florestal (GTF) para facilitar a 
organização dessas iniciativas.
CL – É fácil ser escoteiro em Sintra, um 
local privilegiado pela Natureza? Têm 

responsabilidades acrescidas? 
PA - Por um conjunto de decisões polí-
ticas que têm sido tomadas nas últimas 
décadas sentimos que a Serra de Sintra 
está cada vez mais fechada e entregue 
aos privados, mas é óbvio que estar em 
Sintra nos permite estar mais próximo 
da nossa maravilhosa Serra, caracterís-
tica invejada por muitos outros grupos.
Para nós também é claro que esta pro-
ximidade acarreta mais responsabili-
dade para nós escoteiros, que somos 
quem mais conhece e caminha na Serra. 
Nesse sentido, o protocolo com o GTF 
vai também ser importante. Os esco-
teiros vão começar a estar integrados 
no plano de vigilância activa da CMS, 
como antigamente faziam, e isso au-
menta a nossa responsabilidade, mas 
não nos assusta.
CL – Falta fazer alguma coisa em 
Sintra? O que o Grupo 93 gostaria que 
fosse feito/melhorado? 
PA - Há muitas questões que podiam 
ser melhoradas na gestão do Parque 
Natural Sintra-Cascais. No plano am-
biental, deveria ser desencorajada ou 
proibida a plantação de eucaliptos, que 
como se sabe é uma espécie invasora 
que compete e ganha com as espécies 
autóctones da nossa Serra. Neste senti-
do é necessário ainda haver um traba-
lho mais persistente no controlo e extin-
ção de plantas invasoras de maneira a 
ser possível o gradual restauro da flora 
endémica/autóctone. Para além dis-
so, sentimos que tem de haver algum 
cuidado com as intervenções feitas de-
vido ao aumento do turismo, para não 
cairmos na tentação de tornar a Serra 
de Sintra num jardim demasiado tra-

balhado. Achamos que a Serra deve ser 
mantida na sua forma original, com a 
menor intervenção humana possível.
No mesmo sentido, deveria ser dado 
mais apoio às iniciativas que existem 
de corte das várias espécies, onde se 
incluem os eucaliptos. Para além dis-
so, existem muitos monumentos na-
turais e mesmo históricos que estão 
abandonados e em avançado estado 
de degradação, como o Santuário da 
Peninha e duas Antas Neolíticas, uma 
no Monge e outra num sítio que se cha-
ma Adrenunes.
No plano social, acho que a autarquia 
tem de perceber que Sintra não pode 
ser só para os turistas e que tem de 
melhorar todos os serviços sociais que 
presta aos seus munícipes: desde trans-
portes, acessos e trânsito, até dar mais 
apoio aos canis, lares de idosos e aos 
nossos bombeiros e polícias.
No plano de juventude, a autarquia está 
muito atrasada. Sintra é dos concelhos 
mais jovens do País e mesmo assim não 
existe apoio nenhum para a Juventude. 
Nem para as instituições que apoiam e 
trabalham com os jovens nem para os 
próprios jovens que cá vivem. É triste 
falar sobre isto, mas as únicas institui-
ções que a autarquia ajuda são os clu-
bes de futebol, que têm todo o mérito e 
importância social, mas não podem ser 
os únicos a ser apoiados.
CL - Um desejo para 2019?
PA - Só me vem uma coisa à cabeça: 
voltarmos para a nossa maravilhosa 
sede ainda neste ano de 2019.

Texto: Luis Curado
Fotos: Escoteiros
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Mais de 60 anos na hotelaria
Carlos Fernandes

Construir uma carreira profissional de 
mais de 60 anos não é para todos, repre-
senta uma vida de trabalho com inúme-
ras etapas e vivências. Um percurso de 
vida que vale a pena recordar. Carlos 
Fernandes, de 74 anos, é protagonista 
de uma dessas carreiras profissionais 
longas e ricas em experiências, no caso 
no ramo da hotelaria e restauração, 
onde sempre se sentiu como peixe na 
água. Para isso ajudou bastante o facto 
de ter começado a trabalhar ainda mui-
to jovem.
“Comecei a trabalhar como mandarete 
no Café Chave d’Ouro, no Rossio, com 
apenas 12 anos. Em 1958, assisti daí a 
todos os problemas que houve com o 
general Humberto Delgado, após a sua 
candidatura às eleições”, recorda, re-
ferindo-se ao facto de ter sido naquele 
emblemático café fundado em 1916, um 
dos maiores de Lisboa do seu tempo e 
que era frequentado por intelectuais 
e opositores do regime de António 
Oliveira Salazar, que o General Sem 
Medo lançou a sua candidatura às elei-
ções presidenciais, em Maio de 1958.
Carlos Fernandes manteve-se como 
mandarete no Café Chave d’Ouro du-
rante cerca de dois anos. “Tinha a fun-
ção de mandarete, aquele que ia fazer 
recados, que levava os cinzeiros... Fazia 
esse tipo de coisas. Daí passei para o 
Hotel Condestável, junto ao Parque 
Mayer, onde estive mais um ano. Mais 
tarde, em 1959, fui inaugurar, como 
ajudante de vinhos, o Hotel Ritz, em 
Lisboa. Seguiu-se, em 1964, e também 
em Lisboa, o Hotel Eduardo VII, na al-
tura uma escola hoteleira”, conta. 
Após a experiência acumulada na capi-
tal, Carlos Fernandes recebeu um con-
vite que o levou a sair da sua cidade de 
sempre para enfrentar um novo desafio 
profissional. “Fizeram-me uma oferta 
para ir para o Hotel Praia da Nazaré, 
onde eu trabalhei como chefe de mesa 
durante cinco anos, mas apenas nas 

EM 1964

épocas de Verão, que iam de Abril ao 
final de Setembro”, relata. O regresso 
a Lisboa ocorreu em 1970 para assumir 
funções também como chefe de mesa 
no restaurante e casa de fado Timpanas. 
Volvidos apenas mais dois anos, Carlos 
Fernandes deu mais um passo deter-
minante na sua carreira: “Em 1972, 
entrei como diretor no restaurante 
Varanda do Chanceler, um ex-libris 
da restauração de Lisboa localizado 
em Alfama”. Este estabelecimento de 
luxo, propriedade da CUF, com uma 
vista magnífica sobre o rio Tejo, era 
frequentado por várias personalida-
des, entre as quais o almirante Américo 
Tomás, e inúmeras figuras públicas da 
altura. Terá sido neste restaurante que 
o antigo Primeiro-ministro Francisco 
Sá Carneiro e Snu Abecassis se conhe-
ceram durante um almoço organizado 
por Natália Correia. 
Carlos Fernandes recorda com prazer 
os anos que trabalhou na Varanda do 
Chanceler e as muitas recepções que or-
ganizou. “Recebemos, por exemplo, o 
Presidente do Brasil. Era um restauran-
te magnífico. Tinha 15 metros de varan-
da com vidraça virada para o Tejo com 
uma vista soberba no cimo de Alfama, 
na parte mais linda. Portanto, era um 
ex-líbris de Lisboa. Era um dos me-
lhores restaurantes na altura. Eu tenho 
muita honra em ter trabalhado lá”, diz.

PERSONALIDADES MARCANTES

Algumas das personalidades que mais 
marcaram este profissional da hote-
laria e restauração frequentavam a 
Varanda do Chanceler. “Francisco Sá 
Carneiro e Snu Abecassis eram clien-
tes habituais. Tinha diariamente, por 
exemplo, o Rui Patrício, ministro dos 
Negócios Estrangeiros de Marcello 
Caetano. Fizemos também a recepção 
dos 500 anos da Amizade Portugal-
Inglaterra com a presença do Duque de 
Edimburgo, marido da Rainha Isabel 
II. Ao lado da Varanda do Chanceler 
morava o senhor Almirante Américo 
Tomás. Recebia, pelo menos uma vez 
por mês, a dona Gertrudes e o almiran-
te.”
Com um percurso sempre ascenden-
te, Carlos Fernandes recebeu mais um 
convite importante para a sua carreira. 
“Fui convidado por Sérgio de Azevedo, 
um empresário muito conhecido ligado 
ao Teatro de Revista, para inaugurar o 
Frou Frou, no Campo Grande.” Este ca-
fé-concerto alcançou grande populari-
dade e chegou mesmo a ser considera-
da a melhor sala nocturna da Península 
Ibérica. “Estava ao nível do que de me-
lhor se fazia na Europa”, destaca.

“Era uma sala de festas extraordinária. 
Tinha uma pista onde podiam dançar 
50 pares. Uma pista daquele amanho 
que era elevatória, uma pista elevató-
ria... Na altura, o Casino Estoril tinha 
uma coisinha pequenina no Onda Bar, 
que levantava para o striptease, en-
quanto aquela levantava 50 pares. Era 
uma sala lindíssima. O empresário do 
ABC, Sérgio Azevedo, mandou-me a 
mim e alguns dos colaboradores dele 
a Paris para nós vermos como é que 
funcionavam os cabarés em França, ca-
barés mesmo, como o Moulin Rouge, o 
Folies Bergère e o Paradis Latin”.
Após o 25 de Abril de 1974, Carlos 
Fernandes acabou por emigrar e ir tra-
balhar para o restaurante Florida Park, 
em Madrid (Espanha). “Estive lá pou-
co mais de um ano porque as funções 
que eu desempenhava não eram con-
dizentes com as minhas qualificações e 
eu desejava melhor. Acabei por seguir 
para Valência, para o clube Lady’s. 
Mais tarde, fui trabalhar para um res-
taurante em Lyon (França) e estive tam-
bém em Charleroi (Bélgica) e Frankfurt 
(Alemanha).”
Depois de estas experiências profissio-
nais no estrangeiro, Carlos Fernandes 
acabou por regressar novamente a 
Lisboa “por necessidades familiares”. 
“Fui trabalhar para a Cozinha Velha, 
um restaurante de luxo inserido no 
Palácio de Queluz, propriedade da 
Enatur Pousadas de Portugal, onde es-
tive como maître d’hotel durante oito 

anos, até a gestão destes estabelecimen-
tos passar para o Grupo Pestana”.

CLIENTES BONS E FIÉIS NÃO 
GARANTEM PORTAS ABERTAS

Esta nova reviravolta na sua vida pro-
fissional levou Carlos Fernandes a acei-
tar uma nova oferta de trabalho, desta 
vez do empresário do ramo da restau-
ração Paulo Pimenta. “Ofereceu-me 
trabalho como colaborador dele num 
restaurante na Pontinha. Ao fim de três 
anos, ele vendeu o restaurante e abriu 
o Botequim da Padaria, uma casa de 
degustação de vinhos com música ao 
vivo situada junto ao Palácio Nacional 
de Queluz”.
Apesar das óptimas críticas recebidas 
em várias plataformas digitais, nomea-
damente no Tripadvisor (mais de 90 por 
cento de avaliações excelentes), um co-
nhecido site de viagens que fornece in-
formações e opiniões relacionados com 
estabelecimentos turísticos, o Botequim 
da Padaria acabou por encerrar portas 
no final do ano passado. “Felizmente, 
tínhamos bastantes clientes fiéis, muito 
bons, mas infelizmente não suficientes 
para manter esta belíssima casa aber-
ta”, explica.
“O Botequim era um local que tinha 
sido uma padaria de Queluz com 100 
anos ou mais, era um local abandona-
do onde o Paulo Pimenta, com a cola-
boração do Carlos Camacho, montou 
uma estrutura simpatiquíssima, que 
toda a gente que vinha aqui gostava. 
Vendíamos garrafas de vinho e tínha-
mos umas tapas, para as pessoas pode-
rem tomar um copito de vinho e convi-
ver num ambiente tranquilo. E também 
tínhamos música ao vivo. Lamento 
que seja um espaço que fechou por-
que é mal empregue”, comenta Carlos 
Fernandes.
Considerado pelos frequentadores um 
ex-libris de Queluz, o Botequim da 
Padaria proporcionava um ambiente 
acolhedor e uma experiência de de-

UMA VIDA

em 1964

em 1981

No interior do Botequim da Padaria em 2018

Em 1972

Na Alemanha em 1976 Chefe de mesa "Cerimónia" no Palácio de Queluz em 2004
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Madeiro dos Reis em Oeiras

Nucase comemorou 40 anos

Oeiras assinalou, no dia 
cinco de Janeiro, a épo-
ca festiva do Natal, com 
o Madeiro dos Reis, uma 
iniciativa que sendo tradi-
ção em diversas regiões do 
pais foi realizada pela pri-
meira vez no Município de 
Oeiras.
O Madeiro foi montado jun-
to ao parque de estaciona-
mento da Adega do Palácio 
do Marquês de Pombal, 
onde também tasquinhas 
forneciam porco no espeto, 
chouriço, entremeada, tudo 
assado na hora e no local, assim como o 
tradicional Bolo-rei e bebidas.
O presidente da Câmara, Isaltino 
Morais, quando questionado sobre 
o porquê desta iniciativa, esclareceu 
que se alguns dizem que esta é uma 
tradição da província, ele entende que 
é uma tradição de Portugal e estando 
mais ligada ao mundo rural, tem, como 
outras, tendência para desaparecer e 
merece ser preservada, por outro lado, 
nesta época de Natal que se tornou tão 
consumista, em que as crianças rece-
bem muitas prendas, mas a que só dão 
valor no momento, uma celebração 
como esta em família vai deixar muitas 
recordações, sobretudo às crianças. 
A quantidade de pessoas que aderiram 
a esta iniciativa, é para o presidente da 

Câmara, um bom incentivo para que no 
próximo ano se faça um Madeiro ainda 
maior do que este.
O Município de Oeiras vai ter mais 
novidades, é uma afirmação do seu 
presidente da Câmara e uma delas é a 
celebração do próximo Natal, que tra-
rá a Oeiras o primeiro Christmas Fun 
Park da Europa, e vai transformar o 
concelho na verdadeira Capital do 
Natal. Terá lugar no Passeio Marítimo 
de Algés e a empresa que vai realizar 
este evento pretende trazer a Oeiras 
portugueses de todo o país, mas, refere 
Isaltino Morais, que já há algumas indi-
cações de que muitos estrangeiros virão 
a esta festa, que ocupará uma área de 75 
mil metros quadrados, com uma gran-
de variedade de atrações.

gustação que cativavam os visitantes. 
A decoração típica da casa, com chão 
e paredes de pedra a fazerem lembrar 
uma adega numa qualquer aldeia de 
Portugal, os tampos das mesas feitos 
com barris, garrafas de vinho prove-
nientes das várias regiões vitivinícolas 
do País expostas por todo o lado, as ta-
pas, tábuas de queijos e de enchidos e 
um atendimento personalizado foram 
sempre elogiados pelos clientes.
“Infelizmente para Queluz e para a 
hotelaria da zona, o empresário Paulo 
Pimenta decidiu fechar o Botequim da 
Padaria com muita tristeza minha”, la-
menta Carlos Fernandes, anfitrião da 
casa, que promete não desistir de tentar 
prolongar ainda mais a sua já longa car-
reira profissional. “Eu vou andar por aí. 
Custa-me muito estar parado. Eu sinto 
que ainda posso ser útil a qualquer coi-
sa, nem que seja parcialmente. Não es-
tou destinado a sentar-me no banco do 
jardim à espera que o dia passe”.

PREFERÊNCIAS GASTRONÓMICAS

Sobre a sua experiência à frente da 
Cozinha Velha, no Palácio de Queluz, 
Carlos Fernandes explica o que torna-
va aquele estabelecimento diferente 
da restante restauração: “Não era pro-
priamente o Palácio de Queluz em si, 
eram as Pousadas de Portugal, através 
da sua gastronomia, com a divulgação 
dos pratos portugueses, que fazia a di-
ferença entre um restaurante vulgar e 
um restaurante pousada.”
De acordo com as palavras deste pro-
fissional da hotelaria e restauração, “o 
restaurante pousada tinha a obrigação 
da divulgação dos pratos nacionais, da 
divulgação de vinhos e de queijos. Até 
os atoalhados em linho, tudo era dife-
rente na altura da Enatur. Agora, já não 
é o caso. O Grupo Pestana veio trazer 
uma nova dinâmica. O seu know-how 
é mais hotéis e então viraram-se para a 
nouvelle cuisine, que, já se sabe, é outro 
tipo de trabalho...”
“Na altura em que eu estive à frente da 
Cozinha Velha organizávamos quinze-
nas gastronómicas especiais, por exem-
plo, dedicadas ao bacalhau. Durante 
esses quinze dias só havia bacalhau. 
Tínhamos dez pratos frios com dez va-
riedades de bacalhau e dez pratos de 
bacalhau quente. Isso marcava a dife-
rença. Um prato especial que tínhamos 
era o Bacalhau à Moda de Lafões, mas 
também saíam muito o Cabrito Assado 
no Forno e as Cataplanas.”
Carlos Fernandes recorda também os 
jantares de gala que se faziam. “Jantares 
do século XVIII e do século XVII, com 
as fardas respectivas, era tudo diferen-
te. A Cozinha Velha era disciplina, era 

amor àquilo que estávamos a fazer. Eu 
nunca vi um empregado aborrecido 
por entrar ao serviço, dava prazer por-
que nós tínhamos bons clientes, do me-
lhor dos melhores. As reservas chega-
vam a ser feitas desde o Japão com dois 
anos de antecedência. A Cozinha Velha 
marcava a diferença nas Pousadas de 
Portugal”.
Ao longo da sua longa carreira profis-
sional Carlos Fernandes teve ocasião 
de experimentar o que de melhor a 
cozinha portuguesa e não só tem para 
oferecer. Mas quais as suas preferências 
gastronómicas? Quais os pratos de que 
gosta mais? “Aquele Bacalhau à Moda 
de Lafões que fazíamos na Cozinha 
Velha era magnífico. Outro prato de 
que eu também gosto bastante é a 
Feijoada à Transmontana. Adoro uma 
feijoada bem feita”, confessa.
Gastronomia à parte, Carlos Fernandes 
prepara-se agora para viver uma nova 
fase na sua vida. Uma etapa que se en-
cerra e um novo ciclo que começa na 
vida deste jovem de 74 anos, que acre-
dita ainda ter algo para dar ao mundo 
da hotelaria e da restauração onde con-
seguiu construir um percurso invejável 
recheado de tantas estórias ainda por 
contar e com tão boas recordações, al-
gumas das quais aqui já partilhadas.

Texto: Luis Curado
Fotos: C.F. e Paulo Rodrigues

A NUCASE celebrou no mês de 
Dezembro, o seu 40º aniversário com 
um jantar intimista para os mais de 150 
colaboradores que integram os vários 
escritórios da empresa, e alguns con-
vidados,  contando com momentos de 
diversão e emoção. 
“Honrar o passado, estar atento ao pre-
sente e preparar o futuro”, foi o mote 
desta celebração que homenageou um 
dos seus fundadores e o ainda presiden-
te, António Nunes. O Grupo NUCASE 
agradece a todos os clientes, colabora-
dores, parceiros e amigos, a amizade ao 
longo destas quatro décadas.
Fundada numa altura em que as empre-
sas precisavam de apoio face à reforma 
fiscal que estava a ser implementada, a 
NUCASE instalou-se inicialmente em 
Tires e viu rapidamente crescer a sua 
carteira de clientes, mudando depois a 
sede para a Parede e abriu um escritó-
rio em Cascais e mais tarde também em 
Lisboa e Sintra.

Há cerca de 24 anos foi decidida a 
construção de uma nova sede, em 
Carcavelos e o investimento em melhor 
equipamento e formação profissional, 
permitindo isso um salto qualitativo 
que levou a NUCASE a ser líder de 
mercado durante vários anos e hoje é 
uma das três mais importante empre-
sas desta área.

Chefe de Sala na Cozinha Velha em 2001
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