
Ano XXX • Nº 349
ABRIL 2018

P
re

ço
 1

.2
5 

€
  (

IV
A

 in
cl

ui
do

)
Director: Paulo Pimenta

30 ANOS A INFORMAR

SEDE: Rua da Oliveira, 1 – Aldeia Galega
2705-416 S. João das Lampas – SINTRA
Telef. 21 961 85 94 – Fax. 21 961 85 80
Telem. 96 405 91 06 / 96 580 48 26

FILIAL 1: Rua Moínho de Fanares, 10 
2725-394 Mem Martins – SINTRA
Telef. 21 921 43 40 – Fax. 21 926 01 34

FILIAL 2: Rua Visconde d´Asseca, 25 – MUCIFAL
Telef. 21 928 23 95/6 – Fax. 21 928 23 97

BREVEMENTE NA TERRUGEM

São João das Lampas
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Q u i n t i n o  e  M o r a i s
25 Anos de serviço com Competência e Honestidade

www.funerariaquintinoemorais.pt
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676,00€
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mal gerida"

INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ALGÉS ◉Bloco cirúrgico
◉Urgências
◉Cirurgia-laser
◉Angiografia
◉Ecografia
◉Consultas diárias
◉Campos visuais computorizados
◉Cirurgia de catarata

Contacto: 214 108 070| 96 207 85 77
 www.clinicasmedicasoliviodias.pt | alges@oftalmologiadealges.pt
Av. Combatentes da Grande Guerra, 130, 1º Dto. 1495-036 Algés  
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Nuno Campilho

"A política da água em Portugal
tem sido mal gerida"

A Parques Tejo, empresa municipal do concelho de Oeiras respon-
sável pela construção, instalação e gestão de sistemas de estacio-
namento público pago neste concelho, aliou-se à App Via Verde 
Estacionar, para oferecer aos utilizadores uma forma mais prática e 
cómoda de estacionar em zonas pagas. 
A Parques Tejo oferece a todos os utilizadores do novo serviço, a 
primeira utilização, até ao dia 30 de abril, à exceção de passes tari-
fas diárias ou semanais.
Para começar a aproveitar esta nova modalidade de pagamento 
basta-lhe, fazer donwload da App Estacionar, fazer login com o re-
gisto Via Verde ou criar uma conta diretamente através da App e 
começar a estacionar sem complicações.
Desta forma, se antes era obrigatório andar com moedas nos bolsos 
para pagar os parquímetros, isso deixa de ser necessário, graças a 
esta parceria com a Via Verde, oferecendo a Parques Tejo uma nova 
modalidade de pagamento de estacionamento, em zonas tarifadas, 
através da aplicação da Via Verde. 

A IV Feira Medieval de S. Domingos de Rana vai de-
correr nos dias quatro, cinco e seis de Maio. 
Ao longo de três dias, a Feira Medieval pretende re-
viver os usos e costumes do século XIV, tendo além 
dos expositores, onde se podiam encontrar a cerveja 
artesanal, brinquedos de madeira, joalharia, marro-
quinaria, doçaria conventual, uma enorme variedade 
gastronómica e até arte de adivinhação, um grande 
número de eventos, com acrobatas e malabaristas, 
saltimbancos, demonstração de falcoaria, arte de en-
cantar serpentes, rufar de tambores, circo, etc. 
A feira é sempre antecedida por uma ceia medieval, 
onde autarquia distinguiu com Medalhões de Mérito, 
cidadãos e entidades que na Freguesia se destacaram 
em diferentes áreas, como empreendedorismo, asso-
ciativismo, desporto, cultura, solidariedade e educa-
ção. 

Os Serviços Intermunicipalizados dos 
Municípios de Oeiras e Amadora, 
(SIMAS), estão a comemorar, desde o 
dia nove de Junho de 2017, os seus 90 
anos, com realização de várias ações.
Nuno Campilho, diretor delegado dos 
SIMAS, em conversa com “O Correio 
da Linha”, começou por referir que esta 
celebração se estende ao longo do ano, 
mas com destaque para duas das ini-
ciativas, a primeira, foi a reposição do 
projeto “ Doce Gotinha”, que consistiu 
na criação de uma representação tea-
tral, musicada, com a participação da 
compositora, Manuela Andrade e dos 
narradores, José Pedro Gil, coautor da 
história e Catarina Furtado, tendo esta 
criação sido apresentada em auditórios 
dos concelhos de Oeiras e Amadora, 
para a comunidade escolar, envolven-
do cerca de cinco mil alunos, durante 
os três meses da sua representação.
Esta criação e mais sete projetos dos 
SIMAS, são candidatos ao grande 
prémio da Associação Portuguesa de 
Comunicação de Empresas, (APCE), 
cuja publicação de resultados coincide 
com o fecho desta edição.  
A segunda iniciativa foi um encontro 
internacional sobre a temática da Água, 
designado “Water Summit”, que se rea-
lizou no auditório do Núcleo Central 
do Taguspark, no dia 22 de Março, Dia 
Mundial da Água, abordando a temá-

tica da água, de uma forma diferente, 
nos mais diversos pontos de inserção 
na sociedade, que Nuno Campilho re-
fere como tendo “um grande sucesso 
que ainda hoje é notado pelos partici-
pantes, percebendo-se que a mensa-
gem foi passada às pessoas”, pelo que, 
face a este sucesso, pretende-se que seja 
uma iniciativa a repetir. 
Este encontro teve, segundo Nuno 
Campilho, uma abordagem inovadora, 
com um painel diversificado, que falou 
sobre o tema da água, sem conceitos 
demasiadamente técnicos e portanto ao 
alcance de todos, um painel que permi-
tiu tratar o tema da água duma forma 
abrangente “porque a água está em 
todo o lado”.
Participaram no painel da “Water 
Summit”, Nuno Campilho, Carla 
Tavares, presidente do Conselho de 
Administração dos SIMAS de Oeiras 
e Amadora, Filipe Duarte Santos, pro-
fessor da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa e presidente 
do Conselho Nacional do Ambiente e 
do Desenvolvimento Sustentável, José 
Eduardo Martins, advogado e especia-
lista em Direito do Ambiente, Peter H. 
Gleick, cientista e investigador, espe-
cialista na área do estudo e inovação 
da água, com estudos muito impor-
tantes, nomeadamente sobre a água 
engarrafada e também sobre o clima, 
é presidente do Pacific Institute e au-
tor do livro “Bottled&Sold, The story 
behind our obsession with bottled wa-
ter”, Francisco Ferreira, professor de 
Ciências e Engenharia do Ambiente da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa e pre-
sidente da Associação Ambientalista 
Zero, Manuel Pinto Coelho, médico 
de Clinica Geral e Familiar, Marlene 

Vieira, chef do restau-
rante “Panorâmico”, 
no Taguspark e 
Isaltino Morais, pre-
sidente de Câmara 
Municipal de Oeiras, 
que encerrou esta 
conferência.
Sobre este tema, 
Nuno Campilho re-
fere que a realização 
desta conferência 
coincidiu com os 
problemas da seca 
em Portugal e foram 
abordadas questões 
muito importantes 
sobre esse problema, 

mas como já choveu, os problemas 
acabaram e corremos o risco de nada 
ser feito para evitar a sua repetição no 
futuro, porque “a política da água tem 
sido mal gerida, nós não somos como 
a formiga, somos mais como a cigar-
ra”, não conseguimos ter uma postura 
de prevenção, que evite os problemas, 
“continua a ser necessário estimular 
algumas mentalidades” e, considera, 
Nuno Campilho, que este tipo de con-
ferências pode contribuir para isso.

Educação Ambiental

Uma outra iniciativa, no âmbito dos 
90 anos, é o que, é considerado, uma 
evolução do Programa de Educação 
Ambiental, dos SIMAS, que já tem 10 
anos, com uma grande adesão das 
crianças das escolas às iniciativas ex-
tracurriculares deste programa e que 
Nuno Campilho classifica como sendo 
“uma razão de grande orgulho”. 
A novidade desta ini-
ciativa, apresentada 
no dia 11 de Abril, é 
a criação de um jogo 
que tem uma verten-
te digital, um jogo, 
o “Wizz”, de certa 
forma semelhante ao 
“Jogo da Glória”, que 
permite aos jogadores 
testarem os seus co-
nhecimentos sobre o 
mundo da água. 
Combina o suporte 
físico, um tabuleiro, 
com suporte digital, 

que pode ser o telemóvel ou um com-
putador, pode ser jogado individual-
mente ao até cinco jogadores. Este jogo 
está em experiência durante este ano 
letivo e no final do ano será feita a sua 
avaliação e serão entregues prémios 
aos alunos que se destacaram a jogar.
Neste campo, da Educação Ambiental, 
o Clube da Água, também é uma ini-
ciativa de sucesso, está direcionado 
a crianças dos oito aos 14 anos, tem 
crescido em número de sócios todos o 
anos e é muito requisitada, a sua pre-
sença, para diversas iniciativas, em que 
a além da carrinha do clube e das ações 
de sensibilização, leva aguadeiros que 
fazem distribuição gratuita de água.  
Nuno Campilho, sobre as diferenças 
que hoje caraterizam o funcionamento 
dos SIMAS, face ao passado, explica 
que, por exemplo, ainda não há muitos 
anos, não havia uma página na net nem 
correio eletrónico, mas se as mudanças 
foram muitas, há coisas que não muda-
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Feira do Animal em Oeiras

Os serviços postais do Casal da Barota foram assegu-
rados pela União da Junta de Freguesia de Queluz-
-Belas 
A solução foi encontrada pela União de Freguesia que 
surgiu como resposta ao encerramento da estação de 
correios do Casal da Barota/Massamá Norte, situa-
ção que gerou bastantes críticas por parte da União 
de Freguesia de Queluz-Belas, da Câmara Municipal 
de Sintra e dos utentes daquele serviço. 
Por  considerar que este serviço tem que continuar a 
ser prestado à população, a União da Junta de Fre-
guesia de Queluz e Belas assumiu o compromisso de 
assegurar os serviços de correio.
Assim, desde o dia 12 de abril, os serviços postais são 
prestados nas instalações do Casal da Barota/Massa-
má Norte da Junta de Freguesia de Queluz e Belas, na 
Praceta D. Isabel de Portugal, n.º 11, Loja D, entre as 
09h00 e as 12h30 e as 14h00 e as 16h30.

No fim de semana de 28 e 29 de Abril, entre as 10H00 e as 
18H00, a União das Freguesias de Carnaxide e Queijas pro-
move a Campanha de Recolha de Alimentos e Produtos de 
Higiene, em parceria com o Jumbo de Alfragide e as enti-
dades da Freguesia com resposta alimentar: Associação dos 
Amigos da Mulher Angolana; Conferência Vicentina de São 
Romão de Carnaxide; Ludoteca da Fundação Marquês de 
Pombal; Projeto Família Global e REFOOD.
O objetivo desta iniciativa é reforçar o apoio a mais de 2000 
munícipes, muitos dos quais são crianças e população sénior, 
que se encontram em situação de carência socioeconómica. 
Os bens alimentares mais necessários são: Leite, salchichas; 
atum; feijão; grão; azeite; óleo; bolachas; cereais; massa; ar-
roz.  Os produtos de higiene: Fraldas para bebé e idosos; gel 
de banho; pasta e escovas de dentes, detergentes para lim-
peza da casa. Uma certeza pode ter/Tudo quanto oferecer/
Vamos entregar/A quem mais precisar! Com o seu apoio va-
mos ajudar/Os sorrisos vamos multiplicar!

No Torneio Hóquei Jovem CDPA 2018 que se 
realizou no Pavilhão do Clube Desportivo de 
Paço de Arcos, nos dias 30 e 31 de Março,  parti-
ciparam mais de 100 atletas representando doze 
equipas dos escalões dos Bambis, Benjamins e 
Escolares do CD Paço de Arcos, AD Oeiras, AJ 
Salesiana, Parede FC e UDC Nafarros participa-
ram numa competição onde reinou o fair play e 
a amizade na pista e nas bancadas, relegando as 
classificações para segundo plano.
“Foi uma espécie de ano zero para este Torneio, 
No entanto, tivemos tanto público a assistir e o 
feedback que recebemos dos responsáveis das 
equipas participantes e dos nossos patrocina-
dores, a Parque e Jardins, Lusitania seguros e 
Eurest, foi tão gratificante que nos obrigam a re-
petir o projecto em 2019”, afirma Luís Paulino, 
coordenador da organização.

Vai ter lugar no dia 5 de maio, das 10:00 
às 19:00, no Jardim Municipal de Oeiras 
a Feira do Animal  realizada pelo Mu-
nicípio de Oeiras no âmbito da política 
animal, conta este ano com mais de 170 
expositores das mais diversas áreas, 
passeios de burro durante todo o dia e 
vários workshops temáticos dedicados 
aos animais e famílias. Esta edição tem 
como padrinhos Mónica Sofia e Rubim. 
A entrada é gratuita.
Como é habitual, a adoção (responsá-
vel) de animais à guarda do Município 
de Oeiras é o objetivo principal deste 
evento, sob o conceito de que o animal 
doméstico é um membro da família e 
devem ser criadas condições a todos 
para uma vida digna, saudável e feliz.
A adoção de animais é uma das gran-
des apostas da política animal munici-
pal promovendo-a ao longo de todo o 
ano, em permanência, podendo ser rea-
lizada quer no Centro de Apoio Animal 

(CAA), quer no CROAMO – Centro de 
Recolha Oficial do Município de Oei-
ras. Além do mais, o município promo-
ve anualmente dois grandes eventos 
dedicados aos animais de companhia: 
a Feira Animal (maio) e a Festa Animal 
(outubro), que têm como objetivo pro-
mover as boas práticas e dar a conhecer 
os direitos dos animais, proporcionan-
do um dia divertido a toda a família, 
apresentando todo o tipo de serviços 
e acessórios para animais, realizando 
worshops de vários temas da área ani-
mal (nutrição, cuidados, como escolher 
um animal de estimação) e mostra de 
raças, trabalho com animais, nomea-
damente terapia com animais, agility, 
busca e salvamento.
Nestes eventos está sempre associada 
uma grande campanha de adoção dos 
animais à guarda do município com o 
objetivo de que estes sejam adotados 
por uma família.

Casa Galega
 requinte e qualidade

Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-C
Tel.21 443 24 00        Tlm. 91 862 63 25

Email: casa.gallega@gmail.com

Estacionamento para 30 lugares

Especialidades: Arroz de Lavagante; Lavagante Frito com Arroz de Alho; 
Rabo de Touro Estufado; Perdiz Estufada Desfiada; Filetes de Polvo c/ 

Batata Salteada; Sopa de Peixe com Lagosta; Paelha(4 pessoas)

ram e “seria desejável que não mudas-
sem”, como o facto de existirem ainda 
hoje funcionários que são capazes de 
identificar a localização de condutas de 
água, melhor do que os registos em ma-
pas ou recorrendo às novas tecnologias, 
o que é uma mais-valia.
Mas hoje gerir 400 mil consumidores, 
com 10 mil faturas na rua todos os 
dias, com serviços em quatro pontos de 
atendimento, dois serviços técnicos, 21 
reservatórios e 14 estações elevatórias, 
com pessoas na rua 24 horas por dia, 
“é muito complexo, é um trabalho de 
grande responsabilidade e exige uma 
definição estratégica muito clara sobre 
o que se pretende, e é isso que existe 
neste momento, tendo as pessoas a no-
ção do que lhes é pedido”.
Refere também Nuno Campilho que 
a EPAL aumentou a água em 4%, as 
Águas do Tejo Atlântico, empresa que 
substituiu a Saneste, aumentou a tarifa 
em 5%, mas, politicamente, foi decidi-

do não fazer incidir estes aumentos 
sobre os clientes, e 70 a 80 por cento, 
das famílias consomem ao nível do 
primeiro escalão, sendo as famílias 
de menor capacidade económica e 
por isso é reduzido o preço por metro 
cúbico a essas famílias, o que reflete 
o que é hoje a preocupação social dos 
SIMAS.
Com a decisão de não aumentar as 
tarifas aos clientes a receita tinha 
que cair, e em 2017 reduziu em dois 
milhões de euros, mas uma redução 
muito inferior à registada em 2016, 
apesar de em 2017 a taxa de execução 
de obras ser maior do que a do ano 
anterior, o que é resultado do rigor da 
gestão dos SIMAS que, salienta Nuno 
Campilho, se deve a todos quantos 
nele trabalham.
Neste campo da gestão, por vezes 
coisas que aparentemente não têm 
grande importância, fazem a diferen-
ça, como o facto de terem um plano 

de substituição de contadores de água, 
porque, está provado cientificamente e 
o laboratório de análises do SIMAS con-
firma, ao fim de oito anos os contadores 
começam a contar menos água, ora ao 
fazer a substituição dos contadores é 
reduzido o valor da água não contabi-
lizada, o que melhora a relação entre o 
valor da água que é paga à EPAL e o 
valor que é recebido dos consumidores. 
A terminar esta conversa, fica a ideia 
de que, ao fim de 90 anos de vida, os 
SIMAS, além de garantirem que a água 
continua a correr nas torneiras dos con-
celhos de Oeiras e Amadora, é uma em-
presa bem gerida e fornece água de boa 
qualidade, pois o laboratório de análise 
dos SIMAS é acreditado pelo Instituto 
Português de Acreditação, (IPAC), há 
já muitos anos, e isso é dado como ga-
rantia, de que é seguro beber água da 
torneira.  

Texto: Alexandre Gonçalves 
Fotos: J.R. e SIMAS



O CORREIO DA LINHA 4 15 Abril 2018

Em Cascais

Maria Viana aposta em divulgar
o melhor do jazz 
Localizado no centro histórico de 
uma das principais vilas turísticas de 
Portugal, o Cascais Jazz Club é um pro-
jecto inovador que tem por objectivo 
dar a conhecer o que a música Jazz tem 
de melhor. Inaugurado em Janeiro de 
2011, este clube é a face visível da Jam 
Session, uma associação cultural sem 
fins lucrativos que nasceu da iniciativa 
lançada por várias figuras de desta-
que do Jazz nacional com o propósito 
de criar e gerir um espaço dedicado à 
promoção e divulgação deste género 
musical.
Entre os principais impulsionadores 
do projecto, que visa a valorização do 
Jazz enquanto forma de arte e de in-
clusão social, encontra-se a cantora 
Maria Viana, que integra um grupo de 
apaixonados por este género musical 
responsável pela criação da Jam 
Session. Fazem parte desta associa-
ção cultural músicos, produtores, 
escritores, divulgadores e melóma-
nos, que apostam no Cascais Jazz 
Club para promover espectáculos, 
seminários, exposições de Arte e 
concertos ao ar livre.
Instalado numa zona nobre de 
Cascais, mais precisamente no 
Largo Cidade de Vitória, o Cascais 
Jazz Club oferece concertos de Jazz, 
Blues e Bossa-Nova durante quatro 
noites por semana, entre quinta-
-feira e domingo, com duas a três 
sessões de música ao vivo por noi-
te. Desde que abriu portas, há sete 
anos, o clube tem recebido artistas 
de renome, como Kirk Lightsey, 
Harold Danko, Bobby Few, Herb 
Geller, Katt Tait, Ricky Ford, 
Phillip Hamilton, Alex Hutton, Art 
Theman e Carlos Barreto, entre ou-
tros.

Aposta de nove “carolas”

“O que esteve na base da criação da 
Jam Session Associação Cultural foi 
a junção de nove ‘carolas’, entre os 
quais o saudoso António Salgueiro, 
João Moreira dos Santos (historiador), 
Jorge Gonçalves (engenheiro de Som), 
para além do meu falecido marido e de 
pessoas amigas com boa vontade”, re-
vela Maria Viana, que assumiu a presi-
dência da associação desde a fundação 
desta. “Mas sou também cantora, pro-
gramadora, mulher-a-dias e barmaid”, 
adianta a cantora, assegurando que a 
instituição pretende continuar a prestar 
Serviço Social e Cultural.
Apesar de desempenhar um papel im-
portante na promoção e divulgação 
do Jazz, o clube luta com dificuldades. 

“Os voluntários regulares são 
poucos (refiro-me ao trabalho 
quotidiano). Para além disso, 
o clube está numa cave o que 
traz permanentes problemas 
de manutenção especializada, 
que é cara. No entanto, vamos 
conseguindo manter um clube 
confortável, bem decorado e 
com excelente música. Temos 
também meios de divulgação 
muito limitados (FaceBook, di-
vulgação entre pessoas de boa 
vontade), eventuais apoios da 
RTP2 e apoio regular da Antena 
2, que grava e transmite em 
directo as nossas apresenta-
ções uma vez por mês. É uma 
parceria que dura há já quatro 
anos e que tem acrescentado 
prestígio e memória ao Cascais 
Jazz Club, para além de ajudar à divul-
gação do clube”.
Até agora, a associação tem contado 
sempre com apoios fiéis. “Temos tido 
o apoio de muitas empresas privadas, 
de beneméritos, filantropos, da Junta 
de Freguesia Cascais-Estoril e, claro, 
de quem nos visita e dos músicos que, 
muitas vezes, são voluntários. O Clube 
tem sido a Casa do Jazz”, destaca Maria 
Viana, recordando que o Cascais Jazz 
Club está reservado a membros e pro-
ponentes. “Alguém que lá entre pela 
primeira vez é disso informado e opta 
- ou não - por se propor para mem-
bro. Para isso basta o nome, contacto e 
uma rúbrica numa proposta”, explica.
Os membros do clube têm oportuni-
dade de poder assistir a concertos de 
música ao vivo num ambiente acolhe-
dor, quase familiar, que é no fundo 
uma imagem de marca característica 
daquele espaço. “Temos tido a enorme 
felicidade de poder apresentar muitos 
artistas da cena Jazz nacional e inter-
nacional, mas muitos mesmo, daqueles 
que atingiram o nível de excelência ar-
tística. Só nos tem faltado dinheiro para 
juntar a estes, os que, para além de ex-
celentes, são também muito famosos”, 
assinala a presidente da associação.

Uma carreira recheada 
de bons momentos

Maria Viana comemorou recentemente 
40 anos de carreira, que recorda com 
prazer. “Tem sido um percurso artís-
tico difícil, mas apaixonante. Tenho o 
que os chineses desejam aos amigos: 
‘uma vida interessante’. Estou no lu-

gar que me reservei. Canto com alguns 
dos melhores músicos do Mundo e 
tento dar o meu contributo ao Jazz e a 
Cascais, terra onde vivo há 34 anos e 
onde sou feliz”, confidencia a cantora, 
que, na década de 1970, fez parte de 
uma das primeiras girlsband portugue-
sas, as Cocktail, que participaram em 
dois Festivais da Canção (1979 e 1981) 
e por onde também passaram Rita 
Ribeiro, Fernanda de Sousa (Ágata) e 
Lena Coelho. “Adorei a passagem da 
Música Ligeira para o Jazz... excepto no 
número de pessoas que passei a ter sen-
tadas na plateia”, confessa.
Desafiada a eleger a fase mais auspicio-
sa da sua carreira, Maria Viana sente 
muitas dificuldades para escolher ape-
nas uma etapa num percurso recheado 
de bons momentos. “Tantos!!! O meu 
primeiro Festival. O Cascais Jazz. As 
digressões com Al Grey e Sheila Jordan. 
A banda de Blues com o quinteto de 
Alan Thomas. As digressões interna-
cionais a França, Itália, Dinamarca e 
Suécia. As ‘jam session’ com Norman 
Simmons e Red Rodney. Ter gravado o 
meu primeiro CD ‘Just Friends’ com Art 
Themen e Jonh Horler. Francamente, 
só me posso comover ao lembrar tanta 
coisa boa que me aconteceu”, conclui.
Ao fim de 40 anos de carreira, os últi-
mos dos quais ao serviço do projec-
to que ajudou a lançar no coração de 
Cascais, a cantora admite que gostaria 
de “poder descansadamente entregar 
a Jam Session Associação Cultural nas 
mãos de boa gente, ficando sempre li-
gada ao Cascais Jazz Club, e ir visitar 
os amigos músicos estabelecidos em 
França, Itália, EUA, Espanha, Brasil, 

ORÇAMENTOS 
GRÁTIS

CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO E LACADO

ESTUDOS 
E COLOCAÇÕES 

EM TODO O PAÍS

Estrada Nacional 249, Rua Cabo da Roca | Armazém 5 - Sitio do Barrunchal - Abóboda 
São Domingos de Rana | Tel.: 21 444 17 99 | Tel/Fax: 21 444 41 79 | Telm: 96 712 97 77

Email: geral@marquiselar.pt | www.marquiselar.pt

MARQUISES

PORTAS E JANELAS

RESGUARDOS

P/ POLIBANS 

E BANHEIRAS

DIVISÓRIAS 

AMOVÍVEIS

PORTADAS FIXAS 

E MÓVEIS

VIDROS DUPLOS

TODA A GAMA DE ESTORES



15 Abril 2018 5O CORREIO DA LINHA 

Inglaterra e no Norte 
e Sul de Portugal. 
Gostava de descansar 
e de viajar um pouco. 
Depois regressaria ao 
clube para me entre-
gar de alma e coração 
mais uma vez”.

“Não me parece bom 
ter ídolos”

Em termos artísti-
cos dentro e fora de 
Portugal, Maria Viana confessa que 
“gostaria de voltar a cantar com o Rui 
Veloso, a Maria João e com a Sheila 
Jordan. Tenho muitas saudades. Com 
os outros... bem... é como lhe digo, 
quando o meu sonho se cumprir, esta-
rei com eles todos! De qualquer modo, 
muitos deles continuam a vir a Portugal 
visitar-me e/ou tocar no Cascais Jazz 
Club”.
Entre os muitos músicos que ad-
mira, a cantora cita Ella Fitzgerald, 

Sarah Vaughan, Duke Ellington, 
Billie Holiday, Anita Baker, Louis 
Armstrong, Thelonious Mon, Chet 
Baker e Bill Evans. “Mas não só. Na 
música brasileira há outras centenas. 
No entanto, não lhes chamo ídolos. 
Não me parece bom ter ídolos”, assina-
la a artista, filha do saudoso actor, ence-
nador, autor e pintor José Viana. 
Questionada sobre o porquê de ter 
optado pela Música e não pelo Teatro, 
uma Arte em que o seu pai era um 

mestre reconhecido e respeita-
do, a cantora confidencia: “O 
Teatro é um ofício que sempre 
me pareceu mais duro que o da 
Música. O meu pai era um dos 
meus maiores fãs e uma grande 
Luz”.
Sobre o seu futuro artístico, 
Maria Viana revela ter um dis-
co gravado ao vivo. “Ainda não 
sei o que fazer com ele. Não me 
preocupa fazer ou não fazer 
carreira pública. Quis constituir 
família e consegui crescer como 
Ser Humano (e continuo a ten-
tar). E gosto de servir. Acho no-
bre servir”, realça.

Texto: Luis Curado
Fotos:M.V.
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Feira de Maio na AgualvaPrémios Estoril-Sol

Um novo espaço em Queluz
Feira da Saúde

BIRRE MEDICAL CLINIC
CLÍNICA DE CASCAIS

R. Pedro Franco, 238 - 2750-262 Cascais (Junto à rotunda de Birre)     Tel. 214 860 306 - 926 392 198         www.clinicasmedicasoliviodias.pt

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Urologia

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

Consultas:
• Branqueamento dentário
• Urgências
• Correção dos dentes
• Cirurgia plástica

Na conferência de imprensa realizada no Palácio 
Anjos, em Algés, Álvaro Covões, da Everything Is 
New, para além de nomes já confirmados para o 
NOS Alive 2018, que se realiza de 12 a 14 de Julho, 
no Passeio Marítimo de Algés, como DJ Lag, Na 
Surra, XXIII e Rastronaut + AKA Corleone, referiu a 
parceria com o Centro de Informação da ONU, cujo 
objetivo é promover a sustentabilidade e dar visibili-
dade aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda 2030, nomeadamente, erradicar a pobre-
za, promover a igualdade de género e combater as 
alterações climáticas. Isaltino Morais, presidente da 
Câmara de Oeiras, também presente nesta conferên-
cia de imprensa, referiu-se ao NOS Alive, como um 
evento que tem contribuído para a marca Oeiras. 

A Junta de Freguesia de 
Agualva e Mira Sintra, 
realiza de 18 a 20 de Maio, 
no Largo da República, a 
Feira de Maio, que pro-
porciona uma viagem ao 
século XVIII. Com entra-
da livre, este evento tem 
como principal objetivo a 
recriação histórica de um 
mercado e das vivências 
de uma quinta de recreio 
na primeira metade do 
século XVIII.
O espaço será organizado de modo a 
proporcionar ao visitante uma ambiên-
cia de feira deste século, com a pre-
sença de tasquinhas de comes e bebes, 
pão com chouriço, doçaria, hortícolas e 
frutas, artesanato e ofícios tradicionais. 
Personagens característicos da época 
recriam um ambiente de mercado com 
os seus pregões e algazarras e momen-
tos de bailaricos ao som de um grupo 
de gaiteiros.
Esta feira de Agualva é uma das mais 
antigas da região saloia e resultou 
de uma petição feita a D. João V pela 
Irmandade de Nossa Senhora da 
Consolação de Agualva, tendo o Rei 
acolhido favoravelmente este pedido 
e autorizado a realização da feira atra-
vés de alvará régio datado de 22 de 
Setembro de 1712.

Sábado e domingo a associação cultu-
ral Valdevinos Teatro de Marionetas, 
sediada na freguesia, irá apresentar 
as tradicionais histórias do Teatro de 
D. Roberto. Com dinamização de Rui 
Oliveira realizam-se os “Passeios com 
História”, uma breve visita pela histó-
ria de Agualva, em especial pela Quinta 
da Fidalga e Feira de Maio.
A organização do evento está a cargo 
da Junta de Freguesia de Agualva e 
Mira Sintra, em parceria com a Câmara 
Municipal de Sintra, com produção 
da Câmara dos Ofícios, e animação 
de Valdevinos Associação Cultural e 
Câmara dos Ofícios.
A feira tem horário, na sexta,18 de 
Maio, das 18h00 às 24h00. Sábado,19 de 
Maio, das 12h00 às 24h00. Domingo, 20 
de Maio, das 12h00 às 22h00.

Um novo espaço de “co-working” 
e incubação de empresas, a 
“Startup Queluz”, está em funcio-
namento,  no  Largo Mouzinho de 
Albuquerque, 17, em Queluz.
Este espaço permite, a quem preten-
der desenvolver as suas ideias, traba-
lhar num local que apoia a criação de 
empresas, gestão e contabilidade, for-
mação, secretariado e domiciliação de 
empresas. Podem candidatar-se à utili-
zação do espaço a preços reduzidos e a 
serem alvo de apoio, os singulares ou 
empresas legalmente constituídas, que 
pretendam desenvolver ideias de ne-
gócio inovadoras. A “Startup Queluz” 
é uma aposta de iniciativa privada, da 
Domus Magistral, e pretende contri-

buir para o desenvolvimento cultural, 
tecnológico e económico da cidade de 
Queluz, criando dinâmicas que promo-
vam e captem investimentos, empresas 
e empreendedores para a freguesia de 
Queluz e Belas e que estimulem a cria-
tividade, a inovação e sinergias entre os 
agentes económicos locais.
Na apresentação deste novo espaço, 
que decorreu a 17 de Fevereiro, no 
salão nobre do Restaurante D’ El Rei, 
estiveram presentes representantes 
de diversas instituições e empresas 
da região e a presidente da Junta de 
Freguesia da União das Freguesias de 
Queluz e Belas, Paula Alves, que felici-
tou a iniciativa e destacou a importân-
cia de projetos desta natureza.

A União de  Freguesia de Queluz e Be-
las dadas as condições atmosféricas ad-
versas não realizou o Dia Mundial da 
Saúde  que se comemora a 7 de Abril, 
ficaram adiadas   
para o próximo 
dia 5 de maio.
Rastreios clínicos 
gratuitos esta-
rão disponíveis 
nestas comemo-
rações do Dia da 
Saúde, Beleza e 
Bem-estar, a par 
de demonstrações 
de socorrismo, 

Renova-se este ano a atribuição de 
Prémios Literários pela Estoril Sol, 
uma das mais prestigiadas inicia-
tivas que integram o calendário de 
eventos com relevância cultural. Ao 
instituir os Prémios Literários Reve-
lação Agustina Bessa-Luís e Fernan-
do Namora presta-se, assim, home-
nagem a dois grandes escritores de 
Língua Portuguesa. Recorde-se que, 
em relação ao Prémio Revelação, 
foi eliminado do respectivo Regula-
mento o limite dos 35 anos de idade, 
cláusula que o Júri considerou estar 
a condicionar o aparecimento de no-
vos valores. 
O prazo de recepção dos originais e 

romances concorrentes termina no pró-
ximo dia 31 de Maio. 
Com a abolição dessa norma conside-
rada restritiva, a Estoril Sol vai ao en-
contro do desejo evidenciado por nu-
merosos candidatos ao concurso, que 
estavam impossibilitados de nele parti-
ciparem. No entanto, mantém-se a obri-
gatoriedade do romance concorrente 
ser inédito, e de autor português, “sem 
qualquer obra publicada no género”. 
O romance vencedor do Prémio Lite-
rário Revelação Agustina Bessa-Luís, 
em 2017, foi “O Invisível”, de Rui Lage. 
O Prémio tem o valor de 10 mil euros 
e, nos termos do Regulamento, a obra 
vencedora será publicado pela Editora 
Gradiva, conforme o protocolo existen-
te com a Estoril Sol.

karaté e atividades de saúde animal, 
numa iniciativa a que se associam di-
versas entidades e empresas da fregue-
sia.

 

No âmbito da comemoração do Dia Nacional dos Moinhos e 
Dia dos Moinhos Abertos, promovido pela Rede Portuguesa 
de Moinhos, a Câmara Municipal da Amadora promoveu, no 
passado dia 7 de abril, as iniciativas “Ao Sabor do Vento”, na 
qual foi possível fica a saber mais sobre a Amadora do século 
XVII e onde se ficaram a conhecer os principais motivos para a 
existência de tantos moinhos neste concelho e uma visita orien-
tada ao Moinho do Penedo, localizado na freguesia da Mina, 
que contou a sua a sua historia e a importância que teve nesta 
localidade. Gisela Encarnação, arqueóloga do Museu Muncipal 
de Arqueologia, destacou a importância desta comemoração 
para o concelho pois “é uma forma de reconhecer o Património 
molinológico do município e de o dar a conhecer de forma inte-
grada”. Tal como nas iniciativas realizadas nos anos anteriores 
o “balanço é positivo. 
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A Associação Comercial e Empresarial 
dos Concelhos de Oeiras e Amadora 
(ACECOA), segundo o presidente da 
Direção, João Antunes, tem vindo a re-
forçar a sua oferta de serviços de apoio 
aos associados e as iniciativas, no sen-
tido ajudar a dinamizar o comércio, 
como o passatempo do Dia da Mãe, que 
está a decorrer até dia sete de Maio.
Este passatempo consiste na atribuição, 
pelas lojas, de uma ficha a cada cliente 
que fizer compras superiores a 20 eu-
ros, devendo os clientes escrever nessa 
ficha uma frase alusiva ao comércio 
local e entregar a ficha preenchida na 
sede da ACECOA ou na junta de fre-

Associação reforça oferta de serviços
guesia da sua localidade.
De entre as fichas entregues será esco-
lhida a melhor frase, tendo o seu autor 
direito a um almoço no “Há Prova em 
Oeiras”, que decorrerá nos dias 11,12 e 
13 de Maio.
A ACECOA está a realizar diversos 
cursos de formação, nomeadamente de 
Marketing, Vitrinismo, Relacionamento 
Interpessoal, Higiene e Segurança no 
Trabalho, Organização de Pessoal e 
Gestão do Tempo, Comportamento do 
Consumidor, Atendimento e Venda 
Presencial e Recursos Humanos. Em 
parceria com a Confraria Gastronómica 
da Amadora está a realizar uma forma-

ção na área da hotelaria.
Ao longo do ano a 
ACECOA vai levar a 
cabo diversas inicia-
tivas com o apoio da 
Câmara de Oeiras, como 
o já referido, Há Prova 
em Oeiras, a Mostra 
Gastronómica de Paço de 
Arcos, que se realiza em 
Junho, e a Festa de São 
Martinho, com a oferta 
de castanhas. 
Um serviço, que João 
Antunes destaca pela adesão que tem 
registado, é o apoio à criação de em-

presas que, em cerca de um ano de fun-
cionamento, já conta com mais de 70 
aprovações.
Este serviço que foi aprovado pelo 
IEFP, para cobrir as áreas de Cascais, 
Sintra, Oeiras e parte de Lisboa, pro-
porciona aos interessados em consti-
tuir a sua própria empresa, a formação 
necessária e o apoio técnico, fazendo, 
a ACECOA, o acompanhamento nos 
dois primeiros anos de existência da 
empresa. 
Sobre a ACECOA, João Antunes refere 
também que a associação tem vindo a 
modernizar o seu funcionamento e a 
aumentar o número de associados, o 
que significa que o tecido empresarial 
dos concelhos de Oeiras e Amadora 
está a recuperar o seu dinamismo.

A GSBA (Global Stick and Blade Allian-
ce) Portugal e a ADQ – Associação Des-
portiva de Queijas, em parceria com a 
CM Oeiras, realizaram no dia 7 de Abril 
no Pavilhão Carlos Queiroz em Carna-
xide, o Open Nacional de Stick-Fighting 
(Combate de bastão). Este evento, que 
contou com a participação de 10 clubes 
nacionais e mais de 130 atletas (dos 6 
aos 50 anos) apurou os atletas que vão 
formar a seleção Portuguesa que re-
presentará o nosso país no Mundial da 
modalidade que também terá lugar em 
Portugal em Julho deste ano.
A GSBA Internacional, cujas raízes co-
meçaram com a Federação Mundial de 
Esgrima Kali Arnis (WEKAF - World 
Eskrima Kali Arnis Federation) nasceu 
em 1989 e tem como missão promover 
e desenvolver as artes marciais com 
armas a nível mundial independen-
temente do estilo, e foi fundada em 
Julho de 2012 com 6 países membros 
incluíndo a Austrália, Alemanha, Ingla-
terra, Itália, Espanha e Estados Unidos 
da América. Em 2017, contava já com 
14 países membros, com a entrada do 

Canadá, Grécia, Índia, No-
ruega, Polónia, Portugal, Fi-
lipinas e UAE, e mais recen-
temente a França.
Em Portugal esta modalida-
de têm origem na Esgrima 
Lusitana, uma técnica de 
luta com varapau que re-
monta ao séc. XIV e que é 
muitas vezes indicada como 
a única arte marcial de ori-
gem Portuguesa.
No seu palmarés Portu-
gal tem um Campeão do 
Mundo (Carlos dos Santos, 
Mestre da Academia ADQ/
DPAM), que é também Te-
tra-campeão Nacional, e tri-
-campeão Europeu. Em 2017 
Portugal levou uma comiti-
va de 9 atletas ao Europeu na Polónia, e 
trouxe nas malas 6 medalhas (3 ouro, 2 
prata, 1 bronze).
Para além de atletas civis, este even-
to contou com a participação de uma 
equipa da Unidade de Intervenção da 

Escalão Infantis A ( 6-7 anos) - Afonso dos Santos (A.D. Queijas)
Escalão Infantis B (8-9 anos) - Tomás Oliveira (CRD Arrudense)

Escalão Iniciados A (10-11 anos) - Gonçalo Cardoso (Filipino Kali System)
Escalão Iniciados B (12-13 anos)  - Diogo Henriques (Smart Academy)

Escalão Juvenis Masculinos  (14-15 anos) - Diogo Forte (CRD Arrudense)
Escalão Juvenis/Juniores Femininos (14-16 anos) - Joana Pereira (B.V Azambuja)

Escalão Juniores masculinos (16-17) - Gonçalo Andrade (A.D Queijas)
Escalão Seniores Femininos (open + 18 anos) - Ana Gonçalves (A.D Queijas)

Escalão Seniores Masculinos (18-39 anos, 59/72 Kg) - Rodrigo Andrade (A.D Queijas)
Escalão Seniores Masculinos (18-39 anos, 72/85 Kg) - Carlos dos Santos (A.D Queijas)

Escalão Seniores Masculinos (18-39 anos, > 85,5Kg) - Bruno Furtado (Unid.Interv. GNR)
Escalão Seniores Masculinos (>39 anos), 59/72 Kg) - Marco Carlinhos (Unid.Interv.GNR)
Escalão Seniores Masculinos (>39 anos), > 85,5Kg) - Francisco Amaral (Smart Academy)

Escalão Seniores Masculinos (>39 anos), 72/85,5 Kg) - Paulo Fragoso (STAT)

Apurados campeões nacionais
de Stick Fighting

GNR, treinada também pelo Mes-
tre Carlos dos Santos e que parti-
cipou, pela primeira vez, em pro-
vas nacionais tendo conquistado 
2 titulos de campeões nacionais, 
4 de Vice campeões nacionais e 1 
terceiro lugar. Estes militares, que 
conseguiram alcançar as meda-
lhas e os que conseguiram apura-
mento (4º lugar), vão fazer parte 
da Selecção Nacional de 2018.

Fotos: Diogo Pimenta e CS

1º Classificado (centro) (Carlos dos Santos 
, A.D.Queijas)

2º Classificado (Esquerda) (Pedro Torres, 
Unid. Intervenção da GNR)

3º Classificado (direita) (Ricardo Cardoso, 
Filipino Kali System)

Afonso Santos conquistou o titulo de 
campeão nacional
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Museu do Bonsai e da Árvore
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AS NOSSAS EXCURSÕES EM 2018

Playa Canela - Huelva

Festa da Cereja- Cova 
da Beira

 Monte Gordo

 Monte Gordo

Cruzeiro no Douro- Régua
Barca D’Alva

Vindimas em Favaios

21 A 28 DE MAIO

19 E 20 DE MAIO

1 A 8 DE JUNHO

10 A 17 DE JUNHO

7 E 8 DE JULHO

8 E 9 SETEMBRO

Agência de Viagens e Turismo

Marco Rodrigues tinha 6 anos quando 
os pais criaram um pequeno negócio 
com plantas. Começaram a comprar 
plantas para vender numa banca, na 
parte exterior daquele que agora é o 
edifício que alberga o Museu do Bonsai 
e da Árvore. “Esta era uma rua com um 
movimento incrível, sempre com trân-
sito e filas paradas”, conta-nos Marco 
Rodrigues. 
“Com a carroçaria do camião do meu 
pai fizemos uma pequena estufa. Fo-
mos aumentando o terreno e depois 
fizemos uma estufa, toda em ferro, até 
que em 1994, um ano antes de Sintra 
passar a património da humanidade, 
fizemos esta estrutura”. O espaço foi 
crescendo, mas sempre como centro de 
jardinagem. Foi também nesta altura 
que apareceram na história desta fa-
mília umas plantas diferentes, “muito 
giras, até”, como nos descreve o pro-
prietário do espaço. Estas pequenas 
árvores, conhecida através do sucesso 
cinematográfico, «Karaté Kid», que 
chegou a Portugal em 1984. Os bonsais 
que chegavam então a Sintra vinham 
da Holanda e suscitaram desde logo o 
interesse desta família, principalmente 

de Marco, que continua com esta pai-
xão 40 anos depois. 
“Continuámos como centro de jardi-
nagem, mas sempre limitados a este 
espaço que, para centro de jardinagem, 
é muito pequeno. Quanto aos bonsais, 
no início tínhamos uma bancada para 
venda. Depois passámos para duas 
bancadas, depois para um setor, até 
chegarmos a uma escola com cursos 
pioneiros, um hotel ligado ao bonsai e 
um hospital para tratamento de bon-
sais. Em 2000, quando os meus pais se 
afastaram do negócio e me entregaram 
este espaço, uma das minhas primei-
ras medidas foi acabar com a jardina-
gem pois, como expliquei, este espaço 
é muito pequeno para essa função e 
formei só o centro do bonsai”. Atual-
mente, Marco Rodrigues gere todas as 
atividades com o apoio da esposa, São 
Martins que tem, segundo o proprietá-
rio, um papel fundamental em todos 
os processos inerentes ao atendimento 
ao público, tanto os visitantes como os 
hóspedes que aqui ficam alojados
Marco percebeu desde o início que só 
a venda dos bonsais não funcionava 
muito bem e a ideia não seria, de todo, 

ter apenas uma loja, 
onde as pessoas com-
prassem estas árvores e 
não passaria disso. Foi 
assim que nasceu o jar-
dim que o empresário, 
deste espaço idealizou,  
um espaço com pontes, 
onde as pessoas passas-
sem por cima de água, 
uma mistura entre os 
ambientes oriental, 
oriundo do Japão e oci-
dental, proveniente de 
Portugal. Nas águas do 
jardim podemos encon-

trar os habitantes do Museu, os peixes 
Nishikigoi, conhecidos como Karpas 
Koi, símbolo do amor e da amizade, no 
Japão. O jardim é um dos grandes atra-
tivos deste espaço, com o som calmo 
da música ambiente e da água sempre 
a correr. “Já aconteceu, várias vezes, 
encontrar as pessoas que aqui ficam 
alojadas a praticar yoga ou a meditar 
naquele espaço. As pessoas sentem-se 
bem e aproveitam aquele ambiente”, 
contou-nos Marco Rodrigues.
Atualmente, os visitantes podem co-
nhecer o museu de forma gratuita, pas-
sando pelo atraente jardim, onde estão 
presentes diversas árvores, sempre 
com destaque para a “estrela da com-
panhia”, o bonsai. 
Afinal, o que distingue o bonsai das 
outras árvores? Poderá perceber estas 
diferenças visitando este espaço, na Es-
trada do Chão de Meninos – “Árvore é 
uma planta permanentemente lenhosa 
de grande porte. Por grande porte, em-
bora não exista uma definição consen-
sual, costuma-se entender uma altura 
mínima de seis metros na maturidade. 
A árvore é formada por raiz, caule, e 
folhas e podem ou não ter flores e fru-
tos. O caule tem, além de 
tecidos de suporte, a xilema 
e floema, para transportar 
substâncias, ou seja, as ár-
vores são vasculares”. “As 
árvores também contam 
histórias, são testemunhos 
de lendas, mitos, factos his-
tóricos importantes e curio-
sidades e, por isso, são pre-
servadas. O bonsai é a arte 
de retratar uma árvore em 
miniatura, seguindo todas 
as regras de forma natu-
ral”. O termo bonsai signi-
fica literalmente “árvore em 
vaso” e, como nos explica 
Marco Rodrigues, “não nos 
podemos esquecer que bonsai é uma 
árvore. Dá flor e fruto na altura certa. É 
uma árvore tratada de forma a manter-
-se de um tamanho adequado para que 
a mão humana a consiga tratar com fa-
cilidade, sem lhe causar qualquer sofri-
mento”.
O museu funciona sete dias por sema-
na, durante todo o ano e com entrada 
livre, sendo o horário compreendido 
entre as 10 e as 19 horas, no horário de 
verão, e encerrando às 18 horas, no ho-
rário de inverno. O bonsai e toda a sua 
envolvência levaram também ao suces-
so do alojamento local que foi criado 
no seguimento do museu. Um espaço 
zen, com a lotação tendencialmente 
esgotada e que permite aos hóspedes 
circularem livremente por todo o espa-
ço, mesmo durante a noite. Em termos 

de capacidade, falamos de três quartos 
com casa de banho, para três pessoas 
no máximo, cada um. A parte de cima 
da casa pode receber quatro pessoas e 
existe ainda outro espaço que aloja seis 
pessoas.
O hospital do bonsai, para quem pre-
cisa de ajuda especializada com o seu 
bonsai, é também gratuito (apenas o 
internamento é pago). O espaço hospi-
talar localiza-se na Abrunheira, onde 
estas árvores são colocadas em terra 
própria, enquanto são tratadas, para 
poderem recuperar com maior rapidez 
e eficácia. Se for de férias, poderá ain-
da deixar o seu bonsai “hospedado” no 
hotel, onde será tratado e irá pernoitar, 
com um custo de 0,50€ por dia.
No fim de 2017 e início de 2018, uma 
parte do espaço esteve em obras, de for-
ma a melhorar o local para o aniversá-
rio deste negócio de família, que acon-
teceu em março, pela ocasião também 
do dia da árvore, que se comemorou a 
21 de março. Na semana de 17 a 25 de 
março realizaram-se diversas ativida-
des que decorreram no Museu do Bon-
sai e da Árvore, como promoções, de-
monstrações, workshops e ofertas. “No 

Um paraíso em Sintra com
charme e tranquilidade

Um local de culto ao Bonsai

O Museu tambem tem local de 
alojamento
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espaço onde costumamos realizar os 
cursos, criámos uma estrutura de pal-
co. Esta ideia partiu de conversas com 
alguns clientes. Costumamos ter mui-
tas empresas que alugam quartos para 
os colaboradores e que nos perguntam 
se temos espaço para fazer reuniões ou 
apresentações de produtos. No verão 
este espaço tem muito calor e muita luz 
e quisemos criar ali um local adequado 
para as aulas e para estas reuniões de 
empresas. De futuro, teremos ali mais 
projetos, como um amigo que dará au-
las de shiatsu ao fim do dia e podere-
mos fazer mais cursos também”.
O espaço da residência foi também me-
lhorado, conciliando a grande procura 
por parte dos clientes, o objetivo foi 
ligar cada vez mais o espaço de esta-
dia ‘Bonsai Family Residence’, ao am-
biente vivenciado no exterior, jardim e 

loja museu. Existe ainda um espaço de 
churrasco, também alterado e uma área 
de convívio.
“Somos a única escola no mundo que 
funciona todos os fins de semana. Ape-
nas parámos as aulas em setembro para 
podermos fazer algumas remodelações 
no espaço. No último fim de semana 
de cada mês há sempre cursos de nível 
avançado e isso iremos manter. Como 
vamos ter melhores condições, teremos 
também cursos ao domingo de manhã”.
Marco Rodrigues explica-nos que exis-
te muita informação e contrainforma-
ção quando as pessoas procuram saber 
mais sobre como cuidar das suas pe-
quenas árvores. Inclusive, as páginas 
existentes são de todo o mundo e não 
se adequam às diferentes realidades. 
Acha que tratar de um bonsai é, por 
exemplo, só regá-lo como se fosse uma 
flor que habitualmente tem em casa? 
Como já referimos, estamos a falar de 
uma verdadeira árvore, que necessita 
de vários processos como a fertilização 
– “base da vida e alimentação da sua 
árvore. Um bonsai bem nutrido apre-
senta rigor e não só aos fatores climaté-
ricos (frio, calor, vento…) mas também 
aos fungos e pragas”; a poda – que “de-
sempenha um papel fundamental para 
a manutenção estética da sua árvore, 
revestindo métodos específicos da arte 
(permite dar o aspeto que queremos); 
ou o transplante – “o transplante é um 
processo indispensável em Bonsai pois, 
desta forma, renovamos o solo que 
ao fim de dois anos está esgotado. Ao 
cortarmos as raízes mais grossas esti-

mulamos o nascimento de 
raízes finas e criamos espa-
ço para o bonsai continuar 
a crescer”.  Torna-se essen-
cial existir um sítio onde 
possam ter um aconselha-
mento adequado, desde os 
processos base para ter um 
bonsai em casca, até chegar 
processos mais complexos. 
“As aulas são baseadas em 
métodos totalmente práti-
cos. O aluno pode repetir 
as aulas em que teve mais 
dificuldade sem qualquer 
acréscimo no preço. No fi-
nal do curso, o aluno rece-

be um diploma e um bonsai 
feito por ele”, segundo as 
informações prestadas pelo 
orientador do curso. “Temos 
a certeza que ter e aprender 
a tratar um bonsai está cada 
vez mais fácil com este espa-
ço, o Museu do Bonsai e da 
Árvore, um projeto pionei-
ro, não só em Sintra, mas no 
mundo” afirma Marco Ro-
drigues.

Texto: Lara Faria
Fotos: J.R:

Rotary e Lions realizam
Jornadas de Saúde em Cascais

Taxa turística em Sintra

As Jornadas de Saúde 
de Cascais, organizadas 
pelo Rotary Club Cascais 
Estoril e pelo Lions Club 
Cascais Cidadela, de-
correram nos dias 24 e 
25 de Março, no Centro 
Comercial Cascais Villa, 
em Cascais.
Carlos Torres responsá-
vel médico destas jorna-
das e a quem se deve a 
sua organização, fez um 
balanço positivo deste 
evento, que já se realiza há 15 anos, e 
disponibiliza há população, num fim 
de semana, rastreios de saúde gratui-
tos, como a medição do colesterol, da 
glicémia, da tensão arterial, da audição, 
avaliação da visão, do peso e cálculo do 
índice de massa corporal, tendo ainda 
aconselhamento de saúde e higiene 
oral.Para Carlos Torres, o facto de as 
pessoas corresponderem à realização 
destas jornadas utilizando os rastreios 
e manifestarem-se satisfeitas, havendo 
até quem faça rastreios nos dois dias, 
deixa também satisfeita a organização 
por ajudar as pessoas, pois é essa a fun-
ção das jornadas. 
Como já é tradicional estiveram pre-

sentes alunos da Escola Superior de 
Tecnologias de Saúde de Lisboa, reali-
zando rastreios.
As jornadas não seriam possíveis de 
realizar sem apoio de entidades como 
o “Cascais Villa”, que, através do en-
genheiro José Romão, para além da ce-
dência do espaço, dá apoio logístico, e a 
quem a organização das jornadas ende-
reça um grande agradecimento.
Dão apoio também as “Clínicas Médicas 
Dr. Olívio Dias”, com as clínicas médi-
cas de Cascais Algés e Lisboa, presentes 
nestas jornadas há sete anos, e as em-
presas “G.U.M” e “GaxoSmithKline”, 
que disponibilizam, para oferta, diver-
sos produtos de higiene oral.

A Câmara Municipal de Sintra (CMS) 
prepara-se para passar a cobrar uma 
taxa turística de dois euros a partir do 
próximo ano com o propósito de obter 
receitas destinadas à reabilitação do 
centro histórico da vila.
A medida foi anunciada pelo presiden-
te da autarquia no final 
de um debate sobre 
requalificação urbana 
no centro histórico de 
Sintra. Foi explicado 
que a taxa será aplica-
da por cada quarto das 
unidades hoteleiras 
de Sintra num período 
nunca superior a três 
dias.
Basílio Horta justificou 
a aplicação da taxa tu-
rística com o facto de 
estar a ser feito um con-
junto de grandes inves-
timentos em hotéis. “Há 
30 anos que não se fazia 
um hotel em Sintra e 
agora temos um inves-
timento de mais de 80 
milhões”, sublinhou o 

autarca.
“É uma taxa perfeitamente equilibrada, 
não custa praticamente nada a pagar e 
esse dinheiro é essencial para a requali-
ficação”, acrescentou ainda o presiden-
te da CMS aos jornalistas presentes na 
sala.

A arte e a beleza reunidos

Retiro Oriental no Museu

Com o artista Carlos Brandão

Uma aula para aprender a cuidar 
do Bonsai
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Projecto Escolhas Portas Abertas na Amadora
O Parque Delfim Guimarães acolheu, 
mais uma vez, a Feira da Páscoa. Como 
nas edições anteriores, esta iniciativa 
foi organizada pela Junta de Freguesia 
da Venteira com o apoio da Câmara 
Municipal da Amadora. 
Ao longo do Parque foi possível visitar 
dezenas de expositores de artesanato, 
joalharia, doçaria e produtos regionais 
portugueses, nos quais os artesãos e 
produtores nacionais tiveram oportu-
nidade de apresentar aos visitantes o 
que de melhor existe no mercado nacio-
nal. Além destes stands a Feira oferecia 
vários divertimentos, como insufláveis, 
trampolins, minicarrosséis 
e outras atrações que fizeram as delícias 
de todos os que se deslocaram a mais 
esta edição da Feira da Páscoa. O úni-
co senão foi a falta de colaboração das 
condições climatéricas, um fator não 
controlável pela organização, mas que 
afastou alguns dos habituais visitantes 
ao certame. A chuva foi uma constante 
e alguns expositores sentiram os seus 
efeitos nas contas finais. De qualquer 
forma o balanço continua a ser positivo 
e a vontade de regressar permanece. 
Durante cerca de duas semanas a ani-
mação desceu ao Parque com música, 
pinturas faciais para os mais novos, ar-
tes circenses e a possibilidade de ver al-
guns artesãos a desenvolverem os seus 
trabalhos ao vivo, o que cria uma maior 

proximidade entre o artista e os apre-
ciadores das suas obras.

Projeto Escolhas Portas Abertas 2018

Integrada na programação da Feira da 
Páscoa, o Parque Delfim Guimarães 
ganhou mais animação e cor com a 
presença de cerca de 60 crianças e jo-
vens, que participaram num encontro, 
no Âmbito do projeto Escolhas Portas 
Abertas 2018, qjue contou com a apre-
sentação de um programa diversifica-
do que incluiu artes circenses, gincana 
desportiva, um workshop, uma exposi-
ção de fotografia, jogos de matemática, 

zumba, atuação de um 
grupo de batuque e dan-
ças africanas. Apesar das 
más condições climaté-
rias, chovia muito no dia 
deste evento, a organiza-
ção manteve a agenda e 
a felicidade e alegria era 
visível na cara de todos 
os participates nesta ini-
ciativa.
 Ana Costa, da Divisão de 
Intervenção Social da Câ-
mara Municipal da Amadora, explicou 
que “O Projeto Escolhas Portas Abertas 
é uma iniciativa que o Programa Es-

colhas tem a nível nacional 
que desafia os Projetos Es-
colhas existentes a mostrar, 
à comunidade, as atividades 
que desenvolvem. Esta in-
ciativa única é uma mostra 
de todas as atividades de to-
dos os projetos realizados na 
Amadora que fazem parte 
deste programa”. Esta mos-
tra foi o resultado de dois 
anos de trabalho, uma vez 
que os projetos apresenta-
dos tiveram início em 2016. 
A da Amadora tem cinco 
projetos distintos, presentes 
no Escolhas Portas Abertas, 
cada um com a sua entida-
de organizadora. Ana Costa 

apresentou cada uma das iniciativas: 
“ O 2Brave, que funciona na Estrada 
Militar da Damaia; o Percursos Acom-
panhados, no Bairro do Zambujal; Do 
Outro Lado do Bairro, sediado na fre-
guesia da Falagueira-Venda Nova; A 
Rodar no Bairro, presente no Bairro 
Casal do Silva e a Loja Mira Jovem, no 
Casal da Mira”. Apesar de serem proje-
tos distintos todas estas iniciativas fun-
cionam com um objetivo comum “que é 
promover a integração social de crian-
ças e jovens em situação mais vulnerá-
vel. Depois cada organização dinamiza 
atividades específicas que melhor sir-
vam a sua população e a finalidade do 
projeto” remata Ana Costa. 
Na Amadora as diferentes 
organizações trabalham 
com crianças desde os 7/8 
anos até jovens com 25. 
Sediados em territórios 
mais vulneráveis, estes pro-
jetos são realizados em par-
ceria com as escolas, com 
a CPCJ da Amadora, com 
a autarquia, com Juntas de 
Freguesia, com a Direção 
Geral de Reinserção e Ser-
viços Prisionais. Ana Costa 
explica que “cada projeto 

tem os seus próprios parceiros que de-
senvolvem diversas atividades como 
apoio ao estudo, dinamização de ati-
vidades desportivas, ocupação de tem-
pos livres.” Quanto à recetividade por 
parte das crianças e jovens não poderia 
ser melhor: “os projetos estão sempre 
cheios e maior parte têm sempre lis-
ta de espera, pois há muitos jovens a 
quererem participar nas atividades”, 
explica.
Através da educação, do sucesso esco-
lar, do acesso às novas tecnologias pre-
tende-se “peomover a integração sócio-
-económica destas crianças e jovens. 
Para que possam estudar até mais tar-
de e consigam ter oportunidades pro-
fissionais no futuro” conclui Ana Costa.
 Atualmente na sua 6.ª Geração, o Esco-
lhas é um programa governamental de 
âmbito nacional, criado em 2001, pro-
movido pela Presidência do Conselho 
de Ministros e integrado no Alto Co-
missariado para as Migrações – ACM, 
IP, cuja missão é promover a inclusão 
social de crianças e jovens de contextos 
socioeconómicos vulneráveis, visando 
a igualdade de oportunidades e o refor-
ço da coesão social.   
Do encontro realizado na Amadora fez 
ainda parte uma ação de sensibilização 
junto da comunidade com vista à pre-
venção dos maus tratos na infância e ju-
ventude, através da distribuição de fo-
lhetos informativos sobre esta temática.

Texto: Leonor Noronha
Fotos: CMA e J.R.
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Pela primeira vez na sua história, a Associação 
Empresarial do Concelho de Cascais (AECC), integra 
os órgãos sociais, da Confederação do Comércio e 
Serviços de Portugal (CCP), estando nela representa-
da pelo presidente da Direção, Armando Correia, no 
Conselho Fiscal. 
Nas eleições para os novos órgãos sociais para o qua-
driénio 2018-2021, da CCP, que decorreram no dia 
cinco de Abril, a lista eleita, que integra 36 associa-
ções, foi formada com base em critérios de represen-
tatividade geográfica e setorial, consagrados nos esta-
tutos da Confederação.
A presença da AECC é considerada muito importan-
te, uma vez que a valorização dos setores do comércio 
e serviços, no contexto do Portugal pós 2020, é um 
dos desafios para os próximos quatro anos assumidos 
pelo Presidente da Confederação, João Vieira Lopes, 

reeleito para um terceiro mandato.
Comércio Seguro
A AECC, em colaboração com as forças de segurança 
do concelho, a Guarda Nacional Republicana (GNR) 
e a Polícia de Segurança Pública (PSP), promoveu 
um conjunto de ações de sensibilização no âmbito do 
“Comércio Seguro”.
Esta iniciativa, que também contou com o apoio das 
juntas de freguesia, visou sensibilizar e informar os 
comerciantes sobre as medidas de segurança a imple-
mentar, para evitar furtos aos seus estabelecimentos 
comerciais, bem como, os comportamentos a adotar 
em caso de assalto.
Destas ações surgiram várias situações a estudar e 
desenvolver por parte da AECC e das entidades en-
volvidas, que visam reforçar futuramente os níveis de 
segurança na atividade comercial.

António Moura
"O CCD deu um salto qualitativo
no seu funcionamento"

António Gonçalves Moura, presiden-
te da Direção do Centro de Cultura 
e Desporto dos Trabalhadores da 
Câmara de Oeiras e dos SIMAS, (CCD), 
fez o balanço do seu mandato, que 
termina no próximo mês. Em Maio 
realizam-se as eleições para escolher 
os novos corpos gerentes, estando já a 
decorrer o processo eleitoral.
António Moura é candidato a um novo 
mandato e espera que surjam mais lis-
tas, para que este seja um ato eleitoral 

com dinamismo.
No balanço que faz deste mandato, co-
meça por considerar que foi realizado 
um trabalho muito diferente do das an-
teriores direções, e que fez o CCD “dar 
um salto qualitativo no seu funciona-
mento”.
“Foi melhorada a comunicação entre 
a Direção e os associados, por forma a 
levar ao conhecimento dos sócios o tra-
balho que estava a ser feito”, o que jus-
tifica, segundo António Moura, a maior 
participação dos sócios nas iniciativas 
do CCD, contribuindo para esta melhor 
comunicação a criação do site, onde é 
possível ter acesso aos programas de 
atividades.
O apoio escolar, que implementaram 
para os filhos dos sócios, provou ser 
uma boa iniciativa, face à adesão que 
tem registado. As férias jovens, que 
continuaram, têm hoje um muito maior 
número de participações, atingindo 
quase o dobro do que tinham no passa-
do. Estas férias duram nove semanas, 
inscrevendo-se, os interessados, no nú-
mero de semanas que pretendem utili-

zar, dispondo nesse 
tempo de atividades 
desportivas, cívicas 
e culturais, acompa-
nhados por monito-
res, que o CCD for-
mou para o efeito.   
Foram implementados os serviços de 
Apoio Social e de Aconselhamento 
Jurídico, o programa de viagens, que 
era apenas destinado à terceira idade, 
foi estendido a todos os sócios, preven-
do para este ano viagens a vários locais 
do país nomeadamente aos Açores e 
também a Santiago de Compostela e à 
Euro Disney.
No campo desportivo continua a práti-
ca do Futsal e na área cultural, António 
Moura salienta a Banda de Música e o 
Grupo de Canto e dança como muito 
importantes na atividade do CCD.
A revisão dos estatutos, que considera-
vam já estarem muito desatualizados, 
veio, entre outras coisas, a reduzir o 
número de elementos dos corpos ge-
rentes, o que é considerado “um bene-
fício apesar de atribuir maiores respon-

sabilidades a esses elementos”, permite 
também, esta revisão, a entrada para o 
CCD de trabalhadores das empresas 
intermunicipais.
Ao longo dos últimos anos tem vindo a 
crescer o número de sócios, saldando-
-se em cerca de 950 o número de no-
vos sócios, oriundos, na maior parte, 
da área educativa e a quem António 
Moura manifesta o seu agradecimento 
porque são pessoas que estão normal-
mente afastadas da sede do CCD e que 
só através da comunicação podem sa-
ber o que o CCD lhes pode proporcio-
nar e até saber que também se podem 
candidatar às eleições.
Ao longo dos anos deste mandato fo-
ram realizadas diversas parcerias com 
empresas como óticas, gasolineiras, se-
guros e ginásios e os associados podem 

disso tirar benefícios, bastan-
do consultar o site para obter 
informação.
No caso de ser eleito, António 
Moura, pretende entre ou-
tras iniciativas, implemen-
tar umas férias desportivas, 
para a faixa etária entre os 
13 e os 17 anos, rever a forma 
como hoje está a funcionar o 
Futsal, adequando-o melhor 
ao interesse dos praticantes. 
Vai procurar aumentar o nú-
mero de músicos da Banda 
ligados ao CCD, nomeada-
mente filhos dos sócios.
Pretende também, com o 
apoio da Câmara de Oeiras, 
a renovação das instalações 
e ainda, criar uma vertente 

de formação intergeracional, permitin-
do que os mais novos e os mais velhos 
partilhem conhecimentos, organizar 
palestras sobre diversos temas e fazer 
uma festa anual que permita reunir os 
sócios num agradável convívio.
António Moura terminou este balanço 
dizendo que toda a atividade que é de-
senvolvida só é possível com o apoio 
da Câmara e uma vez que esse apoio 
existe, pretende, ser for reeleito, “mos-
trar que é são capazes de fazer mais”.

Texto: Alexandre Gonçalves 
Fotos:J.R. 



O CORREIO DA LINHA 12 15 Abril 2018

Solfraterno entregou
cadeira de rodas

Viagem ao Palácio
Nacional de Queluz

A Solfraterno, (Associação de Solidariedade 
Social de Oeiras), procedeu à entrega, no dia 
14 de Março de 2018, de uma cadeira de rodas 
ao Rui Ferraz, pessoa incapacitada de se movi-
mentar e sem posses para a sua aquisição.
Com o apoio da empresa “SIMETRIA”, foi 
possível entregar esta cadeira e por coin-
cidência no dia do aniversário tendo a 
“Sacolinha” de Oeiras, oferecido um bolo de 
aniversário,quando se encontrava a realizar as 
suas terapias.
Neste encontro foram cantados os parabéns, após o 
que lhe foi revelado que para além desta pequena fes-
ta de aniversário tinham uma prenda que fará a dife-
rença na sua qualidade de vida.
“Não existem palavras para descrever a cara e a emo-
ção que o Rui sentia ao descobrir que um conjunto de 
pessoas, lhe entregava um bem de primeira necessi-
dade, sem pedir nada em troca”, comentou Tia Céu, 
que apenas quis, “que no meio de toda a tragedia que 
se tinha abatido sobre aquela família, sobre ele, espe-
cialmente, fosse atenuada pelo conforto da locomoção 

e o carinho de saber que tem e terá sempre pessoas 
que estão a torcer por ele”. 
Do apelo da Solfraterno para conseguir ajudas para 
pagar a cadeira, rapidamente surgiram, o avô Luís 
e avó Bela, voluntários da SolFraterno da margem 
Sul, a Edite Botelho, da Academia do Bacalhau de 
Lisboa, Ana Teresa, voluntaria da Reefod de Cascais, 
António, um doador anónimo e José Chaves, da 
Reefod Cascais.
Tia Céu agradece esta ajuda que é “profundamente e 
sentida”.

Pé ante pé, os participantes são convidados, no dia 
12 de Maio às 15 h, a uma viagem à Corte do Século 
XVIII, a conhecer todos os recantos do Palácio Nacio-
nal de Queluz, a ouvir a sua história, a ver pessoas 
de outra época. Vão ouvir cantar, tocar e ver dançar 
músicas de setecentos. Saber como ali se realizavam 
grandes festas, que vestidos e outros trajes se usavam 
neste espaço de enorme beleza e requinte. Vão apren-
der que os príncipes e infantes não iam à escola mas 
tinham muitas matérias para aprender. 
No dia 19 de Maio pelas 10.30h, realiza-se uma visi-
ta guiada ao Jardim Botânico do Palácio Nacional de 
Queluz para comemorar o Dia Internacional do Fascí-
nio das Plantas e transporta o visitante para o século 
XVIII, durante o reinado de D. Pedro III e D. Maria I, 
época em que surge o Jardim Botânico de Queluz, um 
espaço privado e de carácter recreativo, sem o aparato 
institucional e a disposição experimental e de enfoque 
educativo de alguns dos mais famosos jardins botâni-
cos europeus seus contemporâneos, mas igualmente 
rico em diversidade de plantas invulgares, exóticas e 
até mesmo desconhecidas. Destas destaca-se o ana-
naseiro, cujo fruto - o ananás - fez furor na Europa 
devido ao seu aspeto insólito e ao seu perfume e sabor 
incomparáveis, muito apreciado à mesa real.
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Séniores visitam Jardim Botânico

Cidade de Queluz celebra 25 de Abril

IMPRESSÃO OFFSET 

PRÉ-IMPRESSÃO

ACABAMENTO

IMPRESSÃO DIGITAL 

Paginação / Digitalização / Vectorização / Prova de cor / CTP

Até ao formato 72x102cm de papel / 5 Cores / Verniz offset

Até ao formato SRA3

Linha de acabamento de revista / Agrafar / Dobrar / Vincar / Furar 

Colar a quente / Embalagem em manga plástica

Parque Industrial Alto da Bela Vista - Pavilhão 50 
(Sulim Park)   |  2735-340 CACÉM  

Tel.: 21 917 10 88 / 89 / 90   |   Fax: 21 917 10 04 
Dep. comercial: clientes@mx3ag.com 

Pré-impressão: mx3agnovo@gmail.com 
www.mx3ag.com

fazemos dos seus sonhos os nossos projec
to

s

ANOS
22

T el efo ne

E -mail

GPS

Rua Alto do Forte - Sintra Comercial Park
Fracção Q - Armazém 16, 2635-446 Mem Martins
T. 000 000 000   -  F. 000 000 000 
clientes@mx3ag.com  - www.mx3ag.com

NIF. ooooo0000 Registo na Comarda dce Sintra com o  NIF. ooooo0000 Registo na Comarda dce Sintra
NIF. ooooo0000 Registo na Comarda dce Sintra ca Comarda dce Sintisto na Comarda

ANIBAL MACHADO SEBASTIÃO

CONSTRUÇÃO 
CÍVIL

PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS

T. 219 624 797 
TM: 932 816 937

Rua do Castelo, n.º 9 | OLELAS • 2715-356 ALMARGEM DO BISPO

Todos os sábados de maio, 10h00, 12h00 e 
15h00, na Tapada de D. Fernando II (junto 
ao Convento dos Capuchos), pacientes, afá-
veis e muito calmos, os burros serão gran-
des cúmplices de crianças e adultos nesta 
aventura, na qual é contada a sua história 
ao longo dos séculos, explicado que são 
meigos, não dão coices nem mordem (quan-
do tratados com respeito), não são nervosos 
(quando se assustam param, em vez de fu-
gir), são fortes e espertos. Segue-se um pas-
seio pela floresta: as crianças montam e os 
adultos conduzem os animais à mão. 

Dando continuidade ao Programa Sé-
niores em Movimento, teve lugar mais 
uma Visita Sénior. organizada pela 
União de Freguesias Queluz Belas ao 

Jardim Botânico Tropical de Lisboa foi 
o cenário de mais uma tarde na compa-
nhia dos cidadãos da União de fregue-
sia Queluz Belas. 

A Câmara Municipal de Sintra (CMS) está a colaborar com os munícipes do 
concelho na limpeza obrigatória dos terrenos, cujo prazo para aplicação de 
coimas foi alargado até ao final de Maio, data a partir da qual os proprietá-
rios que não cumprirem com o estipulado na lei ficam sujeitos ao pagamen-
to de coimas que variam entre 280 e 120 mil euros. O Município de Sintra 
passou a receber gratuitamente todos os resíduos verdes resultantes da lim-
peza dos terrenos na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) localizada no 
Caminho do Reconco, na Várzea de Colares. As instalações da ETAR estão 
preparadas para receber exclusivamente resíduos verdes, ficando à respon-
sabilidade do produtor o transporte desses materiais até ao local. A ETAR 
de Colares funciona todos os dias entre as 08h00 e as 12h00 e no período 
das 13h00 às 16h00.

A cidade de Queluz festeja o 44º aniver-
sário do Dia da Liberdade, em parceria 
com as autarquias de Massamá/Monte 
Abraão e de Queluz/Belas.
Nas festividades a decorrerem no 
parque urbano Felício Loureiro, em 
Queluz, o dia 24 de abril vai ser abri-
lhantado pela atuação da banda Maxi, 
intérpretes do reconhecido tema “Anjo 

Selvagem”, pelas 22h. Como não pode-
ria deixar de ser, o dia termina com o 
tradicional fogo-de-artifício. A entrada 
é livre. 
O 25 de abril de 1974 ficará para sempre 
marcado na história de Portugal, como 
o dia da Liberdade, cujas celebrações 
são feitas anualmente um pouco por 
todo o país.

30 anos a informar

Geral@ocorreiodalinha.pt
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A Revolução dos Cravos 44 anos depois

Assinala-se este ano o quadragésimo-
-quarto aniversário do 25 de Abril, a 
revolução tranquila que veio oficiali-
zar o fim de uma ditadura em fim de 
ciclo e instaurar um novo regime que 
haveria de ser democrático após alguns 
sobressaltos que chegaram a causar 
sérias inquietações quanto ao futuro 
do País. Para a História, ficou o nome 
simbolizado por um gesto que perdu-
rou na memória colectiva de um povo 
ávido de liberdade. Um cravo verme-
lho enfiado no cano de uma espingarda 
acabou por baptizar a transformação 
política ocorrida em Portugal como a 
Revolução dos Cravos.
Hoje, volvidas gerações desde que 
Salgueiro Maia e os capitães de Abril 
avançaram para as ruas depois de pas-
sar na Rádio Renascença “Grândola, 
Vila Morena”, cantiga proibida de Zeca 
Afonso feita senha para os militares 
golpistas, a Revolução dos Cravos con-
tinua a ser encarada como uma ideia 
romântica de mudança de regime. 
Podemos dizer que, apesar de todas 
as dificuldades que o País enfrentou e 
continua a enfrentar, Portugal ganhou 
dimensão além-fronteiras, passou a 
estar de peito voltado para a Europa e 

deixou de lado a velha arrogância do 
“orgulhosamente sós” que mantinha a 
Pátria amarrada ao passado de costas 
voltadas para o desenvolvimento.
Volvidos 44 anos depois do 25 de Abril, 
continuamos a festejar a data que veio 
marcar presença na toponímia nacio-
nal. Poucas são as localidades de pe-
quena, média e grande dimensão que 
não possuam uma praça ou avenida 25 
de Abril e até temos uma ponte sobre o 
rio Tejo que foi rebaptizada com a me-
mória dessa data, substituindo o nome 
do antigo ditador António Oliveira 
Salazar, que caiu de uma cadeira no 
forte de Santo António da Barra, no 
Estoril, a 3 de Agosto de 1968, precipi-
tando a decadência do regime ditatorial 
do Estado Novo, com Marcello Caetano 
a assumir as rédeas do poder, cujo ful-
gor perdia gás.

Militares e população unidos nas ruas

Ainda com Marcello Caetano à fren-
te dos destinos de um País cansado 
de guerras coloniais indesejadas e in-
consequentes, o regime ditatorial do 
Estado Novo acabou por sucumbir, 
incapaz de reagir à sede de mudança 
exigida por um movimento político e 
social liderado pelo Movimento das 
Forças Armadas (MFA). Rapidamente, 
a população reagiu e saiu à rua para 
acompanhar de perto os passos dados 
pelo movimento golpista. Foi a força da 
multidão e a tenacidade dos capitães de 
Abril, que não recuaram nos seus pro-
pósitos, que acabaram por empurrar o 
País para uma transição há muito de-
sejada. 

Um dos episódios decisivos da revo-
lução acabou por ocorrer no Largo 
do Carmo, bem no coração de Lisboa. 
Após trocas de tiros com elementos da 
DGS (Direcção-Geral de Segurança, que 
substituiu a PIDE-Polícia Internacional 
e de Defesa do Estado), o chefe do go-
verno Marcello Caetano rendeu-se aos 
militares revoltosos abandonando as 
instalações do Quartel da GNR dentro 
de um blindado Chaimite. A revolu-
ção atingia os seus propósitos com o 
povo a festejar nas ruas essa conquis-
ta. Portugal dava os primeiros passos 
numa nova etapa da história do País, 
que haveria ainda de enfrentar alguns 
perigos antes de conquistar uma demo-
cracia por inteiro.
Apesar de se ter rendido, Marcello 
Caetano não quis entregar o poder 
directamente aos elementos do MFA, 
pelo que resolveu fazê-lo ao General 
António de Spínola, que não fazia parte 
daquele movimento militar. Segundo 
argumentou o último dirigente do 
Estado Novo, para que “o poder não 
caísse na rua”. Depois disso, Marcello 
Caetano seguiu para a Madeira e daqui 
para o exílio no Brasil, onde veio a mor-
rer a 26 de Outubro de 1980. Quanto 
a Spínola, acabou por ser nomeado 
Presidente da República, a 15 de Maio 
de 1974, enquanto o MFA confiava 
os desígnios do País a uma Junta de 
Salvação Nacional.

Neste período, Portugal mergulhou 
numa fase de grande instabilidade 
política e de agitação social e mili-
tar, que ficou conhecida como PREC 
(Processo Revolucionário em Curso). 
Um período que dividiu a sociedade e 
o País, marcado por constantes mani-
festações, ocupações, nacionalizações, 
governos provisórios e confrontos 
militares. Ultrapassada esta fase con-
turbada pós-revolução com o 25 de 
Novembro de 1975, uma tentativa de 
golpe militar protagonizada pelas for-
ças políticas mais radicais que acabou 
por fracassar e acabar com a influên-
cia que estas exerciam sobre o País, 
Portugal pôde finalmente avançar para 
uma democracia pluralista baseada na 
nova Constituição de 25 de Abril de 
1976. Cumpria-se assim a tão desejada 
Liberdade.

Texto: Luis Curado
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O forte de Santo António da Barra, 
no Estoril, vai passar a estar aberto 
ao público a partir do próximo dia 25 
de Abril por ocasião das celebrações 
do 44º aniversário da Revolução dos 
Cravos. O monumento edificado no sé-
culo XVI e classificado como Imóvel de 
Interesse Público esteve abandonado 
nos últimos anos e foi alvo de constan-
tes actos de vandalismo. Uma situação 
denunciada numa reportagem da RTP, 
que deu a conhecer o estado deplorável 
em que a fortificação se encontrava. Em 
consequência deste alerta, o Estado de-
cidiu entregar o forte à Câmara 
Municipal de Cascais (CMC) 
com o objectivo de ser recupe-
rado e reaver o brilho de outros 
tempos, quando o antigo dita-
dor António Oliveira Salazar 
ali passava férias.  Depois de ter 
sido alvo de trabalhos de limpe-
za e recuperação, o monumen-
to prepara-se agora para abrir 
portas ao público. Entre outros 
trabalhos, foram limpos os pai-
néis de azulejos produzidos 
na fábrica de cerâmica Viúva 
Lamego, que se encontravam 
grafitados, e recuperados azu-
lejos que tinham sido arranca-
dos das paredes. Em entrevista 
à RTP, o Presidente da Câmara 
Municipal de Cascais (CMC), 
Carlos Carreiras, comentou: 
“Nós temos um ano para fazer 
todo o levantamento, todo o 
projecto de recuperação do for-
te e das zonas envolventes, por-
que de facto só nos foi cedido 

por um ano, mas estamos convencidos 
que agora cá dentro fica difícil de nos 
tirar de cá.”
“Não é ainda o acordo que ambiciona-
mos, mas é o possível. Este acordo não 
nos permite criar valor cultural e eco-
nómico no Forte de Santo António, mas 
permite, pelo menos, que a Câmara de 
Cascais trave o inexplicável processo 
de degradação do Forte. Estamos em 
condições de começar a definir o pro-
jecto daquilo que será no futuro a uti-
lização do Forte de Santo António”, 
acrescentou o autarca cascalense 
aquando da assinatura do protocolo de 
cooperação estabelecido entre o muni-
cípio e o Ministério da Defesa Nacional 
para a utilização e fruição do forte pela 
população durante uma cerimónia que 
decorreu no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho. Protocolo que concede à au-
tarquia o prazo de um ano (até Março 
de 2019) para tratar da limpeza, assegu-
rar a manutenção, dinamizar activida-
des e garantir a segurança do imóvel.

Muito trabalho pela frente

Uma semana depois de o forte ter sido 
entregue à CMC (o que aconteceu no 
dia 13 de Março), a zona envolvente 
apresentava já diferenças assinaláveis. 
O mato em torno do monumento tinha 
sido desbastado e quem seguisse na 
Estrada Marginal já podia ver a fortifi-
cação quinhentista de forma bem mais 
nítida. De acordo com o site oficial da 

CMC, as equipas da empresa municipal 
Cascais Ambiente tinham já removido 
cerca de 100 toneladas de resíduos e de 
terras do local. Também a desgrafitação 
dos painéis de azulejos avançava a bom 
ritmo. Duas importantes etapas de um 
projecto global que implicava ainda 
muito trabalho pela frente, a cargo dos 
serviços municipais, para preparar o 
forte para as celebrações do 25 de Abril.

Um pouco de História

Fortificação marítima com planta po-
ligonal erguida numa escarpa sobre o 
Atlântico em São João do Estoril, o Forte 
de Santo António da Barra remonta à 
época da Dinastia Filipina, tendo sido 
mandado construir por Felipe I com o 
objectivo de reforçar o sistema defen-
sivo da barra de Lisboa. A autoria do 
monumento foi entregue ao engenhei-
ro militar e arquitecto napolitano frei 
Giovanni Vicenzo Casale. A constru-
ção do monumento começou em 1590 

e prolongou-se por pouco mais de 
um ano, sendo que a fortificação 
acabou por ter um papel impor-
tante durante a Restauração da 
Independência, em 1640, nos pla-
nos da defesa marítima de Lisboa.
Após sofrer várias reformas, am-
pliações e modernizações ao lon-
go dos seus mais de 400 anos de 
História, o forte foi perdendo a 
função estratégica. Já no final do 
século XIX, a fortificação serviu 
de posto da Guarda Fiscal e em 
1915 passou a ser utilizado como 
colónia de férias do Instituto 
Feminino de Educação e Trabalho 
de Odivelas. Mais tarde, o monu-
mento foi escolhido por António 
de Oliveira Salazar como resi-

dência de férias tendo ali ocorrido um 
episódio que levou à decadência do 
Estado Novo quando o ditador caiu de 
uma cadeira de lona e bateu com a ca-
beça no chão em 3 de Agosto de 1968. 
O ditador viria a falecer cerca de dois 
anos mais tarde, a 27 de Julho de 1970, 
já com Marcello Caetano na cadeira do 
poder, que ocuparia até à Revolução 
dos Cravos.
Finalmente, agora tudo indica que o 
Forte de Santo António da Barra vai 
recuperar o brilho de outros tempos. 
Segundo referiu uma fonte da CMC 
ao semanário ‘Expresso’, o futuro do 
forte poderá passar pela instalação no 
imóvel do Estoril Institute for Global 
Dialogue, responsável pela organiza-
ção das Conferências do Estoril, e da 
BioMarine, uma organização que pro-
move a investigação e desenvolvimen-
to ligado à Economia do Mar.

Texto: Luis Curado
Fotos: MMPM e JR

Forte do Estoril remodelado abre no dia 25 de Abril
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