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"A minha arte
tem poesia
sensibilidade
e dedicação"

"A única mulher
a ocupar este

cargo em 138 anos"

Câmara da Amadora
e LPDA 

assinam
protocolo

Elisabete Oliveira

"O número 
de mulheres 
com formação
superior 
está
a aumentar"

Dulce Borges
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"Já tinha saudades 
da vida política"

Elisabete Oliveira "Sá Carneiro
influenciou a 

minha vida política"

Presidente da Assembleia Municipal 
de Oeiras, Elisabete Oliveira, é na-
tural de Oeiras, onde viveu sempre, 
frequentou o antigo Liceu de Oeiras, 
depois foi para o Instituto Superior 
de Psicologia Aplicada, mais tarde 
fez o curso do Instituto Britânico e da 
Alliance Française. Numa das queimas 
das fitas em Coimbra, onde andava a 
estudar seu irmão, conheceu um estu-
dante de medicina, que viria a ser o seu 
marido quatro anos depois e que hoje 
tem consultório em Oeiras, tem um fi-
lho e uma filha, ela médica dentista, ele 
farmacêutico.
Elisabete Oliveira, durante alguns anos 
deu aulas de inglês, em colégios priva-
dos, depois optou por dar explicações 
em casa, podendo dessa forma dedicar 
mais tempo à família, nomeadamente 
aos seus filhos.

Em 1979 iniciou o trabalho como depu-
tada da Assembleia Municipal, depois 
de já ter sido eleita para a Assembleia 
de Freguesia de Oeiras, em 1976, mas, 
por se ter que deslocar para os Açores, 
por algum tempo, esse mandato foi in-
terrompido.
No seguimento da conversa com “O 
Correio da Linha”, a presidente da 
Assembleia explicou que a sua entrada 
na vida política não acontece por acaso, 
sempre teve uma atitude interventiva, 
mesmo quando ainda estudante, fazen-
do parte das associações de estudantes 
e participando nas iniciativas dessa 
época, gosta portanto do serviço pú-
blico. 
A vida democrática tem evoluído ao 
longo dos anos, assim como a forma 
de estar dos políticos e na opinião de 
Elisabete Oliveira, esta mudança tem 

sido no bom sentido, 
porque hoje os jovens 
são mais esclarecidos, 
não há as restrições, 
como na sua juven-
tude, que impediam 
que se falasse de po-
lítica, sobretudo em 
casa, “hoje felizmente 
há a liberdade de se 
expressar a opinião”.
Vereadora da Cultura 
e Ação Social
A sua experiência 
com vereadora a par-
tir de 2005, diz ter 
sido uma boa expe-
riência, embora com 
muito trabalho. Das 
duas áreas de que teve 
pelouros tinha esco-
lhido a área social, 
mas o presidente da 

Câmara, Isaltino Morais, 
entregou-lhe também a 
Cultura, que não era de 
sua vontade, e apesar de 
considerar que não tinha 
as aptidões necessárias 
ao cargo, acabou por ser 
um trabalho gratificante, 
mesmo sendo num perío-
do em que passou a haver 
constrangimentos finan-
ceiros e não era possível 
fazer muita coisa.
Manteve muito boas rela-
ções com diversos artistas, 
foi no seu mandato que 
foi negociada a vinda para 
o Concelho da Coleção 
Neves e Sousa, “que foi 
uma doação de uma ge-
nerosidade extraordiná-
ria”. No campo da música 
também as iniciativas que 
foram realizadas tiveram 
sucesso, teve manifes-
tações de agradecimento, 
por exemplo, do maestro 
Nikolay Lalov, e lembrou 
a homenagem que foi feita, 
nos 80 anos do maestro José 
Atalaia, que excedeu todas 
as expetativas, pela adesão 
de artistas a esta homena-
gem.
Também no campo da re-

cuperação do património, as coisas 
correram bem, como é o caso das es-
culturas e da cascata, da Quinta Real 
de Caxias, sob a responsabilidade do 
professor Carlos Boloto, ou da recupe-
ração do Lagar de Azeite. Lamenta que 
a Azenha não tenha sido recuperada 

e o Fogão de Sala, de que, a arquiteta 
Isabel Soromenho, andou a juntar as 
peças, mas que veio a ser recuperado no 
mandato seguinte, o que lhe deu muita 
alegria, uma vez que no seu mandato 
as verbas foram, na maioria, canaliza-
das para o apoio social, porque havia 
muitas pessoas a precisar de ajuda, ten-
do muito impacto programas como a 
comparticipação nos medicamentos ou 
o Fundo de Emergência Social, que deu 
apoio a muitas famílias. 
Refere que a Ação Social tem sido um 
marco da gestão do Município, a come-
çar pela eliminação dos bairros de bar-
racas, recordando desse período, já na 
Assembleia Municipal, que “quando 
Isaltino Morais anunciou que acabava 
com as barracas em 10 anos, todos se 
riam, por considerarem isso irrealizá-
vel, mas não foi feito em 10, foi em 12 
anos, por isso e por tudo o mais que 
ele fez, Oeiras deve-lhe muito”, tem 
uma grande confiança no presidente da 
Câmara e no programa que apresentou 
para esta legislatura.
Quando terminou o mandato como ve-
readora, apesar de ter sido convidada 
para continuar, achou que devia dar 
lugar a pessoas mais novas, mas ago-
ra perante o convite de Isaltino Morais, 
decidiu aceitar.
Em resposta à pergunta, se tinha vonta-
de de regressar, admite que tinha sau-
dades da vida política e reconhece não 
fazer nenhum sacrifício em desempe-
nhar esta função, se tivesse que voltar 
a ter um cargo que lhe ocupasse o dia 
todo, isso não, mas neste cargo sente-se 
muito feliz.
Não considera, de forma nenhuma, este 
cargo, uma maneira de passar o tempo, 
é uma função de responsabilidade que 
espera conseguir cumprir bem.
Além desta função na Assembleia 
Municipal, vai dando algum apoio ao 
filho, na gestão das farmácias e tem 
vindo a pôr a leitura em dia, referindo 
que foi após deixar a Câmara que con-
seguiu, de novo, ler de dia, pois antes 
só à noite tinha tempo para ler, mas o 

seu grande passatem-
po é a música, já não 
toca, a não ser para 
insinar alguma coisa 
às netas, tem assina-
tura da Orquestra 
Gulbenkian, assistido 
aos concertos desta 
orquestra e a outros, 
também gosta muito 
de teatro.
Aos jovens que hoje 
enveredam pelo cami-
nho da política suge-
re que decidam pela 
sua consciência, “faz 
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"Sinto-me feliz
neste cargo"

introspeção, um ser adulto, normal e 
culto”.

Outras questões
Na proximidade da Páscoa quisemos 
saber como Elisabete Oliveira celebra a 

Páscoa, dizendo-nos que, por 
tradição, passa com a família 
no Concelho de Anadia, por-
que esta celebração é sempre 
mais agradável no ambien-
te de aldeia, em que há, por 
exemplo, a Visita Pascal.
Quanto ao dia da mulher, “é 
todos os dias”, porque todos 
os dias há uma série de respon-
sabilidades que, apesar de hoje 
as tarefas domésticas estarem 
bastante distribuídas pelos 

pais, continua a ser a mulher a 
ter nelas um papel preponderan-
te devido à sua condição de mãe. 
Não está, com estas palavras, a 
desvalorizar o papel do homem, 
“mas as diferenças existem”.
Não tem nada contra a existência 
do Dia da Mulher, mas devem 
ser as competências e o mérito 
das mulheres que as devem des-
tacar, e não o cumprimento de re-
gras que obriguem a sociedade a 
colocar mulheres a preencherem 
lugares em percentagem face aos 

homens.
Pensa todavia que tudo isso tem ten-
dência para se alterar, já que o número 
de mulheres com formação superior 
está a aumentar e os cargos importan-
tes deixarão de ser exclusivos dos ho-
mens.
Ao longo da sua vida política as pessoas 
que mais influenciaram a sua carreira 
foram, Vieira da Luz, que era presiden-
te da Assembleia Municipal, quando, 
em 1976, foi eleita para esta assem-

bleia, “pela forma como conduzia 
as assembleias, pela sua cordialida-
de e humanidade”, também Isaltino 
Morais, “pela sua visão extraordiná-
ria das coisas, por ser muito huma-
no e pelo trabalho que desenvolveu, 
transformando este Concelho”, mas 
o início da sua carreira foi sobretudo 
marcada por Francisco Sá Carneiro, 
cujo brusco desaparecimento, para 
além da mágoa, reforçou a vontade 
de lutar pelos ideais que defendia. 

Texto : Alexandre Gonçalves
Fotos: Diogo Pimenta e C.M.O

Trabalhadores da CM Oeiras 
com mais direitos

Os trabalhadores da Câmara 
Municipal de Oeiras conquis-
taram, no dia 15 de Fevereiro, 
mais direitos, com a assinatu-
ra dos novos ACEP - Acordos 
Coletivos de Entidade Empre-
gadora Pública, celebrados 
entre o Município de Oeiras, 
representado pelo Presidente, 
Isaltino Morais, com todas as 
estruturas sindicais represen-
tativas dos trabalhadores des-
te Município.
Na cerimónia, que teve lugar 
no Salão Nobre do Palácio do 
Marquês de Pombal, marca-
ram presença os sindicatos STE – Sin-
dicato dos Quadros Técnicos do Estado 
e Entidades com fins Públicos, SIN-
TAP–FESAP (FESAP – Federação de 
Sindicatos da Administração Pública e 
de Entidades com fins Públicos), SIN-
TAP- Sindicato dos Trabalhadores de 
Administração Pública e de Entidades 
com fins Públicos), STMO – Sindicato 
dos Trabalhadores do Município de 
Oeiras e STAL - Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local 
e Regional, Empresas Públicas, Conces-
sionárias e Afins.
Uma das novidades ao abrigo destes 
acordos foi a recuperação de três dias 
de férias, passando de novo para 25 
dias por ano, que foi um dos direitos 
perdidos pelos trabalhadores do Esta-
do nos últimos anos.
Mas estes acordos incluem outros be-
nefícios para os funcionários munici-
pais, tais como o direito a um dia de 
descanso por cada dois domingos de 
trabalho efetivo, a possibilidade de 
serem efetuadas trocas de turno entre 
trabalhadores com as mesmas funções 
(acordadas pelos próprios e aceites pe-
los serviços), a possibilidade de realizar 
trabalho suplementar até 200 horas por 
ano, a redução dos períodos experi-
mentais nas várias categorias, o crédito 
para os representantes de segurança e 
saúde no trabalho de 10 horas mensais 
e relativamente ao trabalho noturno ser 
reduzido o limite superior para as 20 
horas, com as consequências remune-
ratórias daí advenientes.

No que concerne ao apoio à família, os 
trabalhadores de Oeiras passaram a ter 
acesso a jornada contínua para apoio a 
ascendentes em 1º grau e a usufruir do 
dia do funeral em caso de falecimento 
de familiar colateral de terceiro grau.
Estes acordos incluíram ainda a concre-
tização de uma promessa eleitoral des-
te Executivo, que consiste na dispensa 
no Dia do Aniversário e foi, também, 
instituído como dia de não trabalho o 
Dia de Carnaval.
“Uma organização que quer ser saudá-
vel, produtiva e apta para os desafios 
do novo ciclo de desenvolvimento des-
te concelho, tem que contar com todos 
os que aqui trabalham (2378 funcioná-
rios em 2017), diligenciando no sentido 
de que os trabalhadores se sintam mais 
felizes, mais motivados e com melhores 
condições de trabalho e de vida”, disse 
na sua intervenção o Vereador Nuno 
Almeida Neto, responsável pelo pelou-
ro dos Recursos Humanos.
Os quatro representantes dos sindica-
tos presentes fizeram unanimemente, 
nos seus discursos, um elogio ao Mu-
nicípio de Oeiras devido ao facto de 
esta autarquia ser exemplar e pioneira 
numa nova cultura negocial pública. 
Logo em 2010, o Município de Oeiras 
assinou com os sindicatos um acordo 
desta natureza. O acordo agora assi-
nado consolida esta cultura negocial e 
esta forma de aproximar os trabalhado-
res dos decisores, cumprindo a vontade 
de Oeiras proporcionar aos seus traba-
lhadores mais condições de vida e de 

trabalho.A intervenção 
do STE esteve a cargo da 
Presidente, Maria Helena 
Correia da Silva, do SIN-
TAP–FESAP do Secretá-
rio-geral e mandatário 
da FESAP, José Joaquim 
Abraão, do STMO o Vice-
-presidente da Direção e 
Mandatário do STMO, 
Ricardo Alpande e do 
STAL, o Vice-tesoureiro, 
membro da Direção e 
Nacional e Mandatário 
do STAL, João Carlos Sa-
mina Coelho.
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PSP mostrou valências a alunos

Chuva estragou máscaras
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GNR realiza
campanha

O auditório do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera acolheu, a 20 
de Janeiro, o Concerto de Ano Novo 
Solidário, da União das Freguesias de 
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-
Dafundo. 
“A música é para a alma, o que o ali-
mento é para o corpo” foi o tema do 
Concerto, resultando em donativos do 
público, superiores a 135 quilos de ali-
mentos e roupas. 
Os artistas do Centro Cultural de Algés, 
doaram três obras originais (partitura e 
quadros), para sorteio, o que permitiu 
angariar 199 euros. 
Os donativos angariados reverteram 
a favor do Projeto União Solidária, da 
União das Freguesias de Algés, Linda-
a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo.

O Programa Escola Segura da 85º 
Esquadra de Queijas, da Divisão 
Policial de Oeiras, realizou no dia 23 
de Janeiro, pelas na Escola, EB 2,3, 
Professor Noronha Feio, em Queijas, 
uma “Demonstração de duas valências 
da PSP”.

Estiveram presentes duas subunidades 
especiais da PSP, o Grupo Operacional 
Cinotécnico (GOC) e Centro de 
Inativação de Explosivos e Segurança 
no Subsolo (CIEXX), que fizeram de-
monstrações, com cães, de obediência e 
busca de estupefacientes e o CIEXX, de 

inativação de explosivos, com explosão 
de um pacote suspeito.
Neste evento realizado perante uma 
assistência de cerca de 600 alunos, es-
teve presente o presidente da União 
de Freguesias de Carnaxide e Queijas, 
Inigo Pereira, o comandante da PSP de 
Queijas, Antony Alves e  o vereador da 
Câmara de Oeiras, Nuno Neto, que no 
final desta demonstração, agradeceu 
aos participantes neste evento e cha-
mou a atenção dos alunos para o facto 
de os agentes da PSP serem “amigos a 
quem se deve recorrer”.
O presidente da União de Freguesias, 
Inigo Pereira, considera que “é muito 
importante envolver a comunidade na 
estratégia de educação dos nossos fi-
lhos”, porque apesar de o trabalho dos 
professores ser muito importante, o tra-
balho dos pais não pode ser substituí-
do, e também outras entidades devem 
ter intervenção nessa área como, neste 
caso, a PSP, que com as ações que tem 
realizado, como o projeto da Escola 
Segura, faz com que se sinta mais segu-
rança nas escolas.  

A Guarda Nacional Republicana, ao 
longo do ano de 2017, realizou várias 
ações de sensibilização e fiscalização, 
no âmbito dos animais de companhia, 
com o objetivo de consciencializar as 
pessoas para a defesa da saúde pública, 
assim como, para a adequada respon-
sabilização do detentor face à necessi-
dade da salvaguarda dos parâmetros 
sanitários e de bem-estar animal, pri-
vilegiando as situações de abandono e 
maus tratos.
Neste âmbito, a GNR registou  924 
crimes, dos quais 588 por maus tra-
tos a animais de companhia e 336 por 
abandono, 4 784 contraordenações rela-
cionadas com o controlo das regras de 
circulação na via pública, a obrigatorie-
dade de vacinação, o registo e identifi-
cação, sendo que 444 dizem respeito a 
cães perigosos ou potencialmente peri-
gosos. No que se refere a ataques de ca-
nídeos a pessoas, no ano transato foram 
reportados à GNR 257 casos.

A animação que se devia verificar 
nas ruas do Concelho de Oeiras neste 
Carnaval, com desfiles em várias lo-
calidades, trazendo para a rua muitas 
centenas de crianças com as suas más-
caras, foi prejudicada pelas condições 
meteorológicas do dia nove, uma sexta-
-feira cinzenta e húmida. Apesar do 
mau tempo algumas das escolas ainda 
realizaram breves desfiles, como mos-
tram as imagens, em Paço de Arcos. No 
programa previsto para este Carnaval a 
União das Freguesias de Algés, Linda-
a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo 
optou pela realização de uma Feira 
de Carnaval, a decorrer de nove a 24 
de Fevereiro, no Parque Urbano de 
Miraflores e a realização de um con-
curso de máscaras, no centro comercial 

Central Park, em Linda-a-Velha.
Na União das Freguesias de Oeiras e 
São Julião da Barra, Paço de Arcos e 
Caxias, estavam previstos para o dia 
nove, desfiles em Caxias, organizado 
pela união de freguesias e pela PSP da  
Esquadra de Caxias e desfiles também 
em Paço de Arcos e Oeiras. A Junta de 
Freguesia da União das Freguesias de 
Carnaxide e Queijas tinha no programa 
a realização de três desfiles infantis nos 
dias sete, oito e nove, tendo convida-
do também os seniores das Paróquias 
desta União, assim como os alunos da 
Universidade Sénior de Carnaxide. 
Os desfiles realizados contaram com o 
acompanhamento de elementos da 83ª 
Esquadra da PSP de Carnaxide, da PSP 
de Queijas e pela Escola Segura da PSP.

A Oeiras Viva EM organiza o projeto “Viva as Férias – Especial 
Páscoa&quot;, entre 26 de março e 6 de abril, com diversos progra-
mas multifacetados na Piscina Municipal de Outurela / Portela, Pis-
cina Municipal de Barcarena, Parque Desportivo Carlos Queiroz, na 
SERUL, no Centro Desportivo Nacional do Jamor e na Fábrica da 
Pólvora.
Estes programas, desde 60 euros por semana, contemplam atividades 
aquáticas, de lazer ativo, de ginásio, de pavilhão e workshops temá-
ticos, que permitem às crianças e jovens, a ocupação dos seus tempos 
livres com muita aventura, durante as férias escolares da Páscoa.
Os espaços e equipamentos onde decorrem as iniciativas permitem 
igualmente aprofundar conhecimentos e desenvolver hábitos saudá-
veis de contato com a natureza e de cidadania, valores de sociabili-
zação e de solidariedade, promovendo autonomia, companheirismo, 
amizade, tolerância, confiança e auto-estima em cada um dos parti-
cipantes.
Todas as ações desenvolvidas serão acompanhadas por animadores/
monitores devidamente formados para facilitar a aquisição dos co-
nhecimentos transmitidos e partilhados.
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Faleceu há
uma década

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

A Câmara Municipal de Oeiras e a Fundação 
Marquês de Pombal prestaram homenagem, no dia 
19 de Fevereiro, a Francisco Igrejas Caeiro, no sexto 
aniversário do falecimento desta personalidade mar-
cante, da rádio, do teatro, do cinema e da televisão 
em Portugal.
Do programa desta homenagem fizeram parte a vi-
sita à campa e deposição de flores e uma conversa 
em memória de Igrejas Caeiro, em que participaram 
João Soares e Guilherme Guimarães, no Palácio dos 
Aciprestes, em Linda-a-Velha.
A abertura desta conversa, que foi moderado por 
Judite Lima, esteve a cargo do Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras e da Fundação Marquês de 
Pombal, Isaltino Morais, em seguida, teve lugar um 
momento musical pela pianista Joana Wagner.

Francisco Igrejas Caeiro foi um homem dos sete ofí-
cios, ator, locutor de rádio e televisão e político. É um 
nome incontornável da história da nossa Rádio. 
A ele estão ligados programas como “Os 
Companheiros da Alegria”, no Rádio Clube 
Português e o “Comboio das Seis e Meia”, nos inícios 
dos anos 50 do século XX. 
Entre 1976 e 1979, Igrejas Caeiro foi ainda diretor de 
programas da Emissora Nacional de Radiodifusão, 
atual Rádio Televisão Portuguesa. Para além disso, 
pertenceu à direção do Teatro Maria Matos, que fun-
dou. Após o 25 de Abril, Igrejas Caeiro foi deputa-
do pelo Partido Socialista à Assembleia Constituinte 
(1974-1976) e depois à Assembleia da República. 
Faleceu em Lisboa, aos 94 anos, em 19 de Fevereiro 
de 2012.

Na passagem do décimo aniversário do 
falecimento, do colega e amigo, Carlos 
Saraiva, não podemos deixar de evocar 
a sua memória, como homem, de quem 
se disse ter passado pelo mundo a fazer 
amigos, mas também pelo trabalho que 
realizou na informação e de que Oeiras 
não se deve esquecer.
Exemplo de dedicação ao serviço públi-
co, foi diretor do Jornal de Oeiras, tinha 
a paixão do jornalismo, a paixão de fa-
zer chegar às pessoas toda a informa-
ção importante, assumindo essa tarefa 
como uma missão.
Tendo iniciado a sua atividade no jornal 
“República”, em 1971, viria depois a in-
tegrar a direção do jornal “A Luta”, com 
nomes como Raul Rego. Em 1981, fez 
parte do grupo de jornalistas que fun-
daram a revista “Grande Reportagem” 
e em 1988, participou também na fun-
dação da revista “Espaços”, dedicada à 
arquitectura.
Desde 2004, passou a trabalhar no 
“Jornal de Oeiras”, assumindo a sua 
direção em 2005, cargo que ocuparia 
também no “Jornal de Cascais” até fe-
vereiro de 2008.
A Câmara de Oeiras, para além da atri-
buição Medalha de Ouro do Município, 
prestou homenagem a este cidadão 
ilustre, atribuído um topónimo com o 
seu nome numa rua de Algés.

Rotários homenageam
empresário

Egoísta 
fez
18 anos

CM Amadora
dá formação

Com uma posição ímpar no panorama 
editorial, a revista “Egoísta”, publica-
ção da Estoril Sol, produzida e editada 
pela 004, celebra 18 anos e continua a 
angariar prémios: foi distinguida com o 
1º Prémio no Concurso Criativo Antalis 
2017. A edição premiada é a número 60, 
dedicada ao tema Política.
Com esta distinção, a revista “Egoís-
ta” obtém, em 18 anos, o seu 83º pré-
mio, tendo sido já reconhecida a nível 
nacional e internacional nas áreas do 
jornalismo, design, edição, criatividade 
e publicidade, o que a torna numa das 
publicações mais premiadas de Portu-
gal e da Europa.Recorde-se que, esta 
edição da revista “Egoísta” tinha sido 
já distinguida na cerimónia dos Papies 
2017 com um Grande Prémio na cate-
goria de Revista.
Na edição premiada da “Egoísta” Má-
rio Assis Ferreira assina o editorial.

O Rotary Club Cascais Estoril exis-
te há 46 anos a servir a comunida-
de, actuando ao nível de apoio de 
bolsas de estudos, intercâmbios de 
jovens, rastreios de saúde, apoio 
aos sem abrigo, entre inúmeras ou-
tras actividades.
Neste âmbito, seguindo as reco-
mendações do Rotary International 
presta uma homenagem anual ao 
profissional do Ano, reconhecendo 
o mérito de uma personalidade que 
se salientou pela actividade na sua 
área, no desempenho dos cargos 
que lhe foram atribuídos e no bom re-
lacionamento com os seus colaborado-
res, bem como com o público e todos 
aqueles com os quais manteve relações 
profissionais, levando a que seja consi-
derado como um exemplo a seguir.
O Rotary Clube de Cascais - Estoril, por 
unanimidade, deliberou homenagear 
neste ano rotário 2017/2018, como Pro-
fissional  Carlos Jorge Duarte Nunes 
pelas suas qualidades pessoais e profis-
sionais, por ser um homem de valores, 

por pautar a sua vida por um elevado 
padrão ético, decorrendo daí a excelen-
te e marcante obra executada criando a 
AISA - Lar para Idosos (Associação de 
Apoio Social Nossa Senhora da Assun-
ção) em prol da comunidade da Mal-
veira da Serra, no  Concelho de Cascais. 
A homenagem decorreu no Hotel Ci-
dadela em Cascais, com a presença de 
Rotarios de vários clubes, convidados e 
do Vereador Frederico Almeida da Ca-
mara Municipal de Cascais.

No âmbito da colaboração entre a Câ-
mara Municipal da Amadora e a Coo-
perativa LinQUE, foram desenvolvi-
das, em 2017, quatro ações de formação 
ministradas por profissionais daquela 
associação, nas quais participaram 79 
cuidadores: 26 formais e 53 informais.
No ano de 2018 esta parceria terá conti-
nuidade, sendo que o projeto foi dese-
nhado tendo como principais destina-
tários os cuidadores formais - equipa 
técnica de Serviço de Apoio Domiciliá-
rio e de intervenção social – e os cuida-
dores informais – munícipes que pres-
tam cuidados a familiares e voluntários 
de proximidade.
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Junta de Barcarena
homenageou um Homem

A Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins reali-
za, a partir do dia 5 de Fevereiro e até ao final deste ano, 
uma ação de sensibilização para limpeza dos dejetos ca-
ninos no espaço público. A iniciativa foi proposta pela 
própria autarquia local, esta quinta-feira, após várias 
denúncias por parte dos moradores, que alertam para o 
aumento de dejetos na via pública, nomeadamente, nos 
espaços verdes e passeios.
Com o slogan “Seja responsável ou treine o seu cão a sê-
-lo”, a junta pretende sensibilizar para a importância de 
os donos limparem os dejetos dos seus cães, de forma a 
promover espaços públicos mais limpos e higiénicos e 
contribuir para uma melhor qualidade de vida dos mo-
radores da região.

Vai realizar-se no dia 15 de Março no Teatro Gil 
Vicente de Cascais pelas 21 horas, um Recital de 
Beneficência pelo Quarteto de Cordas Belvedere, 
para apoiar a Fundação AJU - Jerónimo Usera, uma 
IPSS ao serviço das comunidades mais vulneráveis 
do concelho de Cascais, através do trabalho de pro-
ximidade centrada na pessoa humana e família, 
apoiando mensalmente cerca de 350 famílias, num 
total aproximado de 900 pessoas.
As receitas do Recital destina-se à aquisição de 
computadores portáteis para os jovens do Projecto 
Crescer, o Recital é organizado pelos clubes de Cas-
cais: Inner Wheel, Lions Clubs Internacional, Rotary 
Internacional e Soroptimist Internacional.

As comemorações dos 182 anos de 
existência da Junta de Freguesia de 
Barcarena, no Concelho de Oeiras, de-
correram no dia dois de Fevereiro, com 
diversas iniciativas, como o Hastear 
das Bandeiras, na Sede da Junta, missa 
em memória dos autarcas e funcioná-
rios falecidos e Sessão Solene, na sede 
da SERUL, em Leceia.
A Sessão Solene contou com a pre-
sença do presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais, da presidente 
da Assembleia Municipal, Elisabete 
Oliveira, de vereadores, representante 
das forças políticas, da PSP, de associa-
ções, e muito público.
Depois das intervenções dos repre-
sentantes das forças partidárias, a 
presidente da Junta de Freguesia de 
Barcarena, Sandra Cortes, usou da pa-
lavra para fazer um agradecimento a 
todos os fregueses que criticam e aos 

que dizem obrigado, porque, disse, “é 
com essas pessoas que se pode apren-
der”. É seu objetivo trabalhar de forma 
que no final do mandato se sinta bem 
com o que foi realizado.
Isaltino Morais na sua intervenção, em 
resposta às críticas da oposição, que 
alegou ser a Freguesia de Barcarena, 
uma freguesia esquecida, disse ouvir 
de todas as freguesias a mesma crítica, 
sugerindo que perguntassem aos ante-
riores presidentes da Junta se não foi 
feito nada durante os seus mandatos e 
se a Freguesia não mudou nada ao lon-
go dos anos.
Quanto à falta de cumprimento das pro-
messas, nomeadamente da construção 
de uma escola secundária, o presidente 
da Câmara referiu que nunca fez essa 
promessa, uma vez que isso é da com-
petência do Ministério da Educação, 
lançando o repto ao representante do 

PS, para que convença o Ministro da 
Educação a instalar uma escola secun-
dária na Freguesia de Barcarena e se for 
necessário a Câmara constrói o edifício. 
No que toca a reivindicações, lembrou 
Fernando Silva, já falecido, expressan-
do a sua gratidão pela forma “corajosa” 
como escreveu artigos a seu respeito 
e recordando que ao longo dos anos 
algumas obras foram feitas devido à 
insistente reivindicação de Fernando 
Silva, como a pavimentação da Estrada 
dos Cavalinhos, e a construção do 
Mercado de Torcena.
Relativamente a obras a realizar na 
freguesia, está a ser projetado o pavi-
lhão desportivo, a Casa da Cooperativa 
também já está em projeto, o Palácio 
Restani, em Queluz de Baixo, que a 
Câmara no passado tentou comprar e 
de que resta apenas a fachada, preten-
de-se negociar de novo a sua compra, 
mas entretanto, na zona, será criada 
uma praça.
O Centro de Saúde, espera que possa 
ser inaugurado no dia 25 de Abril e a 
Quinta Carbone, pretende-se que com 
uma permuta de terrenos e a constru-
ção de novo canil, seja finalmente resol-
vido este problema. Isaltino Morais re-
feriu ainda, como projetos para o futu-
ro, a melhoria dos espaços públicos do 
Concelho, nomeadamente a remode-

lação do pavimento dos passeios, por 
forma a dar “mais conforto aos peões”, 
estando prevista a repavimentação de 
algumas ruas, numa faze experimen-
tal, sendo uma delas a Rua a de Santo 
António, em Torcena. Está em estudo 
a recuperação da Fábrica de Sima, da 
Fábrica da Pólvora, que incluirá a liga-
ção à outra margem da ribeira.
No que se refere ao Concelho, preten-
de que os próximos quatro anos sejam 
marcados por um novo ciclo de desen-
volvimento e terminou deixando uma 
palavra de otimismo e de confiança. 
Homenagem a Fernando Silva 
Nesta Sessão Solene foi homenageado 
com a Medalha de Honra da Freguesia, 
o Homem, o Empresário, o Escritor, o 
Jornalista, que foi Fernando Silva e que 
também foi Ator de Teatro, Encenador 
e Autor de muitas peças.
Foi fundador do Jornal a Voz de 
Torcena, que foi uma voz ao serviço 
do Concelho e da Freguesia, fundou 
a Associação Cultural de Torcena e o 
Rancho Folclórico “As Macanitas de 
Torcena”, publicou 15 livros, abor-
dando temas ligados à história da sua 
região e não só, criou uma Biblioteca 
Pública e um Museu Etnográfico, na 
Quinta do Filinto em Torcena. Emília 
Silva, sua esposa, recebeu esta medalha 
acompanhada pelos netos. 
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Agualva e Mira Sintra apresentam projectos

Requalificado Bairro de Sta Marta
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AS NOSSAS EXCURSÕES EM 2018

10 E 15 DE ABRIL

Rota da Filigrana 
Gondomar e Guimarães

Rota da Filigrana 
Gondomar e Guimarães

Playa Canela - Huelva

 Monte Gordo

 Monte Gordo

Cruzeiro no Douro- Régua
Barca D’Alva

Vindimas em Favaios

Monte Gordo

Matalascanhas

Caceres e Merida

10 E 11 DE MARÇO

19 E 20 DE MAIO

21 A 28 DE MAIO

1 A 8 DE JUNHO

10 A 17 DE JUNHO

7 E 8 DE JULHO

8 E 9 SETEMBRO

29 SET. A 6 DE OUTUBRO 

8 A 15 DE OUTUBRO

Agência de Viagens e Turismo

Anibal Machado Sebastião

Construção Civil

Prestação de Serviços
Rua do Castelo, nº 9 | Olelas • 2715 - 356 Almargem do Bispo

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

A Câmara de Sintra assinou o auto de 
consignação, que marca o início da re-
qualificação do espaço público do Bair-
ro de Santa Marta em Casal de Cambra, 
no valor de 93 mil euros.
As intervenções a realizar no Bair-
ro de Santa Marta, Casal de Cambra, 
têm por objetivo devolver ao espaço 
público melhores condições de utiliza-
ção, com mais segurança e conforto, e 
simultaneamente concretizar soluções 
duradouras capazes de garantir uma 
manutenção facilitada face à grande 
utilização do local.
Com uma área de intervenção de oito 
mil metros quadrados e um prazo de 
execução de quatro meses, a obra pre-

tende dar resposta à grande maioria 
das solicitações da população.
Na Praceta das Comunidades será 
construído um novo parque infantil 
e recuperação da zona de estadia. Na 
Praceta envolvente à Ermida de Santa 
Marta vai ser requalificado o espaço 
público valorizando a componente de 
estadia e a zona envolvente com a repa-
ração dos pavimentos existentes junto 
à ermida e pavimentação da área em 
saibro com plantação de árvores.
“É mais um investimento para me-
lhorar a qualidade de vida dos nossos 
munícipes”, afirmou o presidente da 
Câmara Municipal de Sintra, Basílio 
Horta.

A Junta de Freguesia de Agualva e Mira 
Sintra realizou, no dia 31 de janeiro, a 
“Apresentação das Grandes Linhas de 
Atuação para 2018”, nas instalações da 
autarquia, contando com a presença do 
presidente da Junta, Carlos Casimiro 
Pereira, à frente dos pelouros Coorde-
nação das atividades da junta; Urbanis-
mo e ordenamento do território; Gestão 
do espaço público (obras de inovação); 
Recursos humanos e organização inter-
na; Segurança e Proteção Civil e Helena 
Cardoso, 1ª vogal e responsável pelos 
pelouros Atividades; Cultura; Educa-
ção; Terceira Idade; Feiras; Contratação 
Pública.
Este evento visou a divulgação das 
principais atividades e iniciativas a 
serem desenvolvidas este ano, dando 
particular relevância aos projetos mais 
significativos dos vários pelouros.
A nível de Ação Social, a autarquia pre-
tende reforçar o apoio aos seus mora-
dores com maiores carências, através 

do Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) 
e otimizando o apoio prestado pela 
Mercearia Solidária. Serão vários os 
programas destinados a núcleos con-
cretos da população, como o “Enxoval 
de Bebé”, que apoiará no nascimento 
de crianças de famílias com carência 
económica. Também os idosos, vítimas 
de isolamento, poderão contar com os 
programas “Teleassistência” e o novo 
“Ser Solidário. Ser Melhor”. Ainda no 
que respeita à Terceira Idade, é preten-
dida a construção de um novo Lar de 
Idosos na freguesia.
O Gabinete de Inserção Social contará 
com o envolvimento das empresas da 
região, de forma a dar resposta aos ca-
sos de desemprego.
Na área da educação, será implementa-
do um Programa de Atribuição de Bol-
sas de Mérito, destinadas a alunos de 
Ensino Secundário.
A nível Cultural, espera-se a comemo-

ração de diversas datas 
especiais como o 25 de 
Abril, o dia de São Pedro 
e o aniversário da eleva-
ção de Agualva-Cacém 
a cidade, momentos que 
serão assinalados com 
eventos na Freguesia.
A arte urbana revela-se 
como uma mais-valia 
na recuperação de espa-
ços menos qualificados. 
Continuar a acompanhar 
o planeamento urbano 
e objetivos estratégicos para a cidade 
de Agualva-Cacém e para a Freguesia 
de Agualva e Mira Sintra, bem como o 
desenvolvimento dos projetos integra-
dos na Área de Reabilitação Urbana de 
Agualva são prioridades que o executi-
vo deixou bem claras nesta conferência.
No que respeita ao Desporto, serão 
promovidas várias atividades com ver-
tente solidária. Os clubes e associações 

estão também contempladas nestas 
medidas, sendo que a autarquia pre-
tende apoiar os mesmos com material 
e equipamentos desportivos, para que 
possam manter a sua atividade regular.
A integração social contará com o estí-
mulo nos processos de convivialidade 
entre diferentes etnias e religiões.
Os animais também não ficam de fora 
das intenções autárquicas, pretenden-
do a Junta de Freguesia de Agualva e 
Mira Sintra, dar continuidade à aquisi-
ção de abrigos para gatos, para que os 
cuidadores possam alimentar os gatos 
silvestres em condições dignas. Será 
ainda dada continuidade ao protocolo 
existente com a Associação «Animais 
de Rua», com a captura, esterilização 
e devolução (CED), para um controlo 
mais eficaz das colónias de gatos. Serão 
também promovidas ações de agility 
no Dog Park da Junta.
Promover o sentimento de pertença, 
integrar os cidadãos nas medidas prati-
cadas e qualificar o espaço público são 
objetivos de que a Junta de Freguesia 
de Agualva e Mira Sintra não preten-
dem descorar no presente ano.
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"Encontro na pintura um 
caminho que percorro"

Alonso Fernandes - Pintor

Alonso Fernandes, nascido a 22 de ja-
neiro de 1949, é pintor por paixão e um 
homem que aprendeu a viver com as 
mais diversas adversidades que a vida 
lhe tem trazido. Habitante de Sintra, na 
freguesia de Agualva, mas alentejano 
de coração, natural de Moura, contou 
a’ O Correio da Linha a sua riquíssima 
história de vida.
“O velho Alonso … tenho um respeito 
enorme pela memória do meu pai”
“Quando completei a 4ª classe fiz o 
exame de admissão. Fui estudar para 
a escola comercial e industrial. No 3º 
ano deste curso armei-me em cam-
peão, tinha a mania que cantava (e 
ainda hoje tenho), era namoradeiro e 
chumbei. O meu pai ainda me deu hi-

pótese de voltar à escola e eu voltei a 
chumbar. O velho Alonso… tenho um 
respeito enorme pela memória do meu 
pai, que era sapateiro de profissão, mas 
tinha formação e era muito respeitado 
enquanto músico. Ele não esteve com 
meias medidas. Olhou para mim e 
perguntou «como é que é a tua vida? 
Queres brincar, queres estudar ou que-
res trabalhar? Brincar não há hipótese, 
estudar não queres… então só tens uma 
alternativa – vais trabalhar!». Deu-me 
duas hipóteses, ou vais para mecânico 
ou vais para desenhador. Decidi seguir 
a mecânica até quase aos 20 anos. Com 
esta idade, vim para a Força Aérea, em 
Lisboa, onde estive como especialista 
de mecânica, durante 6 anos. Voltei a 

estudar à noite, no 
curso industrial, no 
Cacém, curso que 
acabei depois de ca-
sar e ter um filho. Saí 
da Força Aérea no 
fim de 1974, ano em 
que se deu o 25 de 
Abril e não tive difi-
culdades em arranjar 
emprego. Primeiro, 
porque tinha o curso 
industrial e, segundo, 
porque tinha muita 
experiência a nível de 
mecânica.”
“Uma vida de traba-
lho”
Aquilo que começou 

como uma espécie de ultimato do pai 
tornou-se uma profissão para a vida.
“No emprego onde estava comecei a ter 

salários em atraso. Arranjei um segun-
do emprego, como técnico de manuten-
ção à experiência. Passados dois meses 
queriam que fizesse mais dois meses à 
experiência mas não podia ser, tinham 
de tomar uma decisão, ou ficavam co-
migo ou não ficavam. Nesta altura, já 
tinha concorrido à Fundição de Oeiras 
e saí destes dois trabalhos para passar a 
trabalhar na Fundição, que estava a fa-
zer os preparativos para uma cadeia de 
montagem para máquinas de lavar. De-
pois fiquei a trabalhar lá para dar assis-
tência a estas linhas de montagem. Pas-
sados alguns anos, abriu concurso para 
encarregado de manutenção, concorri e 
fui o mais novo encarregado com 26/27 
anos de idade. Aprendi muito. Passei 
lá 12 ou 13 anos. O material de guerra 
acabou e a Fundição não se conseguia 
sustentar só com o produto do-
méstico. Muitas pessoas foram-
-se embora mas a mim fizeram 
uma proposta para ir para uma 
fábrica no Sabugo, que já esta-
va fechada. Juntámos as duas 
fábricas e fizemos uma que 
funcionasse bem.
Trabalhava de dia e de noi-
te. Às vezes chegava a casa à 
meia-noite e à uma da manhã 
estavam a ligar-me para ir ar-
ranjar alguma máquina que 
tinha parado. Fumava muito, 
não tinha horas para comer e 
comia à pressa. Tudo isto eram 
maus princípios porque sou 
oriundo de uma família de pessoas com 
problemas cardíacos. O meu pai, o meu 
irmão e toda a minha família paterna, 
morreram todos com doenças cardía-
cas.”
“A dor tornou-se um vulcão”
 “No mês de agosto trabalhávamos 
mais, ao contrário das pessoas no geral. 
Já era setembro quando me senti mal e 
fui ao encontro de uma médica amiga 
que me acompanhava e ela disse-me 
«se não tens já um problema cardíaco 
estás prestes a ter. Vou chamar o teu fi-
lho e vais para o hospital». Quando che-
guei ao hospital, a dor tornou-se num 
vulcão. Caí numa cama, fizeram-me 
um bypass. Depois de vários procedi-
mentos, e de começar a ter insuficiência 
cardíaca, instalaram-me um desfibrila-
dor, que era um processo muito recente 
na altura. Andei com isto no peito du-
rante 7 anos. Cada vez disparava com 
mais frequência. Chegou a disparar 5 
vezes para me trazer para cima. Quan-
do cheguei à altura de ser trans-
plantado já não tinha forças. Fui 
transplantado em Coimbra pelo 
professor Manuel Antunes, que 
tem uma equipa fantástica.”
“Fui apanhado aos 50 anos”
“Parar, para mim, foi como ir 
a 200km/hora, travar a fundo 
e bater com a cabeça por todos 
os lados porque eu trabalhava 
dia e noite e, de repente, tive 
de parar. Quanto à doença em 
si, o problema é o querer fazer 
e não conseguir. A nossa cabeça 

tem de trabalhar pela 
positiva, pensamos 
muito na família, no 
futuro… pensa-se muito. Fui 
apanhado aos 50 anos. Graças 
a Deus, nunca me faltou a ca-
beça. Também tive sempre o 
meu rendimento garantido, o 
que me ajudou a manter-me 
com a cabeça fria. Estive os 
dois primeiros anos de baixa 
e depois fui reformado. Tinha 
incapacidade de 60% e, ao fim 
de 5 anos, passei a uma inca-
pacidade de 75%. Consegui 
ter forças, sou um homem 
crente. Acredito que há algo 

lá em cima e agarrei-me a Ele. A família 
foi fundamental – felizmente sempre 
tive uma família muito unida – eu, a 
minha mulher e o meu filho. A restante 
família que tinha estava em Moura. A 
minha mulher é um grande apoio, está 
ao meu lado para tudo. É um grande 
apoio para mim e para toda a família.”
“Apareceu um coração”
“Rezo por quem me deu o coração e 
pela família dessa pessoa, de quem não 
sei rigorosamente nada. Só sei que te-
nho um ferrari no peito, é o que me di-
zem. Tem corrido tudo bem. Vou conti-
nuar a tomar medicação para o resto da 
minha vida mas consigo fazer a minha 
vida sem me cansar – consigo subir e 
descer escadas, falar o dia todo. Antes 
do transplante não subia nem um lance 
de escadas.” 
“Um contratempo chamado visão”
“Fui deixar o meu filho ao aeroporto, 
quando comecei a perder a visão. Dei-
xei o meu filho, que ficou preocupado, 

Numa exposição na Vila Alda em  2012

Uma exposição com 21 quadros

Exposição "Ericeira, Mar e Tema"

Com Maria do Carmo da C.M. Mafra

Alonso e a Esposa
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e pus-me a caminho de casa. Comecei 
a seguir um autocarro e ia parando 
atrás dele. Até que consegui encontrar 
o caminho e fui ao encontro da minha 
mulher. Tive de ir a Coimbra para ser 
analisado. Tenho sido acompanhado, já 
me abriram um olho, com o qual já não 
conseguia ver e agora vejo sombras. 
O nervo ótico já está atrofiado. Já falei 
com 2 professores do Hospital Univer-
sitário de Coimbra, em momentos dife-
rentes e ambos dizem que não há nada 
a fazer. Ainda não há tecnologia que 
possa resolver o meu problema.”
“Compreensão, Aceitação e Não Revol-
ta”
Ao falarmos com Alonso percebemos 
que tudo foi acontecendo “de repente”, 
sistematicamente sem aviso prévio. A 
pergunta que fica no ar é exatamente 
“como é que superam tantas adversi-
dades? Parece que Alonso encontrou 
na arte uma grande aliada.
“Os meus quadros e o meu canto fa-

zem-me sentir bem. Vou 
cantar a lares de terceira 
idade – o Centro de Dia do 
Algueirão – Mem Martins 

e à Academia dos Estudos 
Gerais da Ericeira. Gosto 
muito de cantar Amália, ao 
contrário de muitos homens 
que não gostam de cantar 
fado que normalmente são 
cantados por mulheres.”

“A pintura aparece a brincar”
“Não tinha nada para fazer 
depois da reforma e nós no 
curso industrial só apren-
demos a fazer desenho de 

máquinas mas ficamos a saber o que é 
a perspetiva e as projeções. Com base 
nisso e com algum jeito que tinha co-
mecei a pintar. Primeiro pintei o cão do 
meu filho, a aguarela, e houve alguém 
que me disse «isso está bom!». Depois 
fiz um cristo que também ficou bom. 
A partir daí, tentei informar-me sobre 
o que eram óleos e como usá-los. Não 
tinha muita paciência para limpar os 
pinceis e por o cheiro dos diluentes in-
comodava-me. Num estúdio que tenho 
na Ericeira, houve um senhor que me 
ficou a ver a pintar. «O senhor tem um 
traço ótimo mas se usasse a espátula 
isso resultava em pleno». E o meu pen-
samento foi «o que é uma espátula?». 
Depois descobri que aquele senhor já 
tinha feito diversas exposições por todo 
o mundo. Explicou-me como trabalhar 
com a espátula e eu facilmente adap-
tei-me àquilo. Com muito trabalho, 
persistência, gosto e necessidade, con-
tinuei a pintar. Entretanto, juntei-me 
ao Grupo de Artistas Vale de Eureka 
– GAVE, onde gostava do convívio e, 
sinceramente, nunca quis saber de ven-
der quadros. Pintar é uma forma de me 
sentir vivo.”
“Neste momento estou a inventar co-
res”
“Pinto muito mar e também muito 
campo. Pinto sempre óleo sobre tela, 
utilizando a espátula. Tenho muito as 
cores do Alentejo na cabeça - os ver-
melhos, os amarelos, ocres, laranjas, 
carmins. Represento muito a paisagem 
alentejana. A minha paleta insere-se 
muito nestas cores, principalmente 
ocres e amarelos. Neste momento estou 
a inventar cores. Pergunto muitas vezes 
à minha mulher qual é a cor que tenho 
à frente. Conseguia fazer muito bem o 
rosto só com espátula. Hoje já tenho de 
me refugiar no impressionismo, onde 
se escondem os rostos, onde há mais 
esbatidos. O importante é conciliar as 
cores de forma a que as pessoas perce-
bam aquilo que lá está. Não é abstrato. 
Impressionismo é fazer uma figura e as 
pessoas devem perceber o que é essa 
figura. Não sei como será quando me 
faltarem os olhos por completo. Tal 
como não sabia como seria quando tive 
problemas de coração. O meu filho diz-
-me: «pai, tem calma, porque quando 
tiveste problemas cardíacos também 
não sabias que ias receber um coração 

novo».”
Desengane-se quem achar que 
a persistência de viver de Alon-
so Fernandes fica por aqui: “Já 
escrevi para a Google e para a 
BMW, com muitos erros, mas 
escrevi, para me candidatar 
aos novos carros elétricos au-
tomáticos, que não precisam de 
condutor. Candidatei-me a ser 
publicitário deles. Das coisas 
que mais mexe comigo é a falta 
da minha independência. Até a 
Coimbra, para as consultas, ia 
muitas vezes sozinho. Até fica-
va lá uma noite, para descansar 
e voltava no dia seguinte.”
Apesar de nunca ter sido dis-
tinguido com prémios, Alonso 
Fernandes está representado 
em várias coleções particulares 
em Portugal, Espanha, Alema-
nha e França e o próprio afirma 
que “o melhor reconhecimento 
é o do público”. Já em janeiro 
de 2018, este artista apresen-
tou 21 quadros na exposição 
«Ericeira, Mar e Terra», no 
Foyer da Casa de Cultura 
Jaime Lobo e Silva, que con-
tou com o apoio da Câmara 
Municipal de Mafra, presen-
te na inauguração da mesma 
através de Maria do Carmo 
Almeida, coordenadora do 
pelouro da Cultura.
Poderá visitar aquela que 
será, muito provavelmente, 
a última grande exposição de 
Alonso Fernandes, "Papoilas 
em Sintra e arredores" com 
cerca de 50 quadros expostos, 
na Casa da Cultura Lívio de 
Morais, em Mira Sintra, entre 
os dias 24 de fevereiro e 31 de 
março. 

Texto : Lara Faria
Fotos: J. Rodrigues

Uma exposição e um aniversário

Com alguns amigos do GAVE

Um Pintor, um cantor com enorme 
tenacidade
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Festa solidária nos BV de Belas

Diabéticos organizam caminhada

SMAS de Sintra
vão investir

2 milhões

Concelho de Sintra em Revista
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O Grupo Motard Foge com Elas, fundado em 2007, rea-
lizou no passado dia 21 de Janeiro um Mega Pequeno-
-Almoço na sua sede, em Monte Abraão, no concelho 
de Sintra, que contou com a participação de cerca de 
mil motards, em representação de mais de meia cente-
na de clubes da zona metropolitana de Lisboa. O en-
contro, integrado num conjunto de eventos (Breakfast 
Motard) semelhantes que decorrem entre o primeiro 
fim-de-semana de Janeiro e o último fim-de-semana 
de Abril, faz parte de um roteiro que passa pelas sedes 
dos 15 clubes inscritos. Foi a quarta vez que o Gru-
po Motard Foge com Elas participou nesta iniciativa.  
Entre outras individualidades, marcaram presença no 
Mega Pequeno-Almoço Motard o vice-presidente da 
Câmara Municipal de Sintra, Rui Pereira, e o presiden-
te da União de freguesias Massamá Monte Abraão, Pe-
dro Brás, entre outras personalidades

No dia 27 de janeiro, a Associação de 
Jovens Diabéticos de Portugal (AJDP) 
organizou a sua primeira caminhada 
do ano, na Serra de Sintra, que decor-
reu durante uma manhã de tempo pri-
maveril. “Esta é mais uma ação da ini-
ciativa «Caminhar com Diabetes», que 
quer pôr toda a gente a caminhar uma 
vez por mês para promover a saúde, 
prevenir a diabetes tipo 2, controlar a 
glicémia e, claro, promover o convívio 
e a partilha entre jovens com diabetes 
e as suas famílias. As caminhadas são 
a prova de que esta doença não limita 
ninguém e cada obstáculo é ultrapassá-
vel, com otimismo e um estilo de vida 
saudável”, explica Paula Klose, Presi-
dente da AJDP.
Um total de 64 pessoas, entre jovens 

diabéticos e famílias, uniu-se a esta ati-
vidade de participação gratuita, com 
o objetivo de incentivar à prática de 
exercício físico e provar que a diabetes 
não limita ninguém. Os participantes 
mostraram-se bastante recetivos a esta 
caminhada de 10km, de dificuldade 
média, que descrevem como “bastante 

animada”, “bem organizada” e “com 
paisagens magníficas”. Nunca esque-
cendo a saúde, fazendo-se acompanhar 
por um kit comum para hipoglicémias 
(sumo, açúcar e bolachas) e material de 
autocontrolo. Esta promete ser a pri-
meira de muitas atividades de sucesso 
em 2018.

A 3 de fevereiro, o salão nobre da As-
sociação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Belas deu vida a um es-
petáculo solidário, onde o objetivo foi 
angariar verba para auxiliar na compra 
de uma viatura de socorro.
Os organizadores do evento, Maria 
João Rosa e Pedro Silva foram os gran-
des impulsionadores desta iniciativa 
e que contaram a’ O Correio da Linha 
que “2017 foi um ano terrível em ter-
mos de incêndios e os bombeiros de 
Belas não fugiram à regra – também 
viram sofrer e também sofreram. Não 
é com um espetáculo solidário que se 
consegue angariar a verba necessária 
para a viatura de que precisam, mas va-
mos juntando as várias migalhas até fa-
zermos o pão, ou seja, até chegarmos ao 
objetivo”. Os organizadores deste espe-
táculo relembram ainda da importância 
e necessidade que existe da sociedade 
se recordar dos soldados da paz nos 
365 dias do ano. O evento, com a du-
ração de 3 horas, conseguiu angariar 

cerca de 300€ para esta causa, valor que 
terá ficado aquém do expectável, uma 
vez que o salão não terá sido totalmen-
te ocupado. No entanto, o mesmo ficará 
a dever-se ao dia de chuva que se fez 
sentir e aos 2 encontros de futebol que 
tiveram lugar nesta data. Um primeiro 
evento do mesmo género realizado em 
novembro de 2017, destinado aos bom-
beiros voluntários da Amadora, terá 
angariado mais de 1000€, entre valor 
de bilheteira e donativos.
Os 16 artistas que atuaram nesta noite 
foram todos convidados e mostraram-
-se prontamente disponíveis a cola-
borar. “Os artistas aceitaram a causa 
de braços abertos, mostraram que são 
solidários e abraçaram a causa”, conta-
ram-nos Maria João Rosa e Pedro Silva. 
Este foi um espetáculo de variedades, 
com a apresentação de Marcelo Rodri-
gues, da Rádio Dreams e onde partici-
param artistas de vários estilos, bandas 
e até pagode, que animaram o serão de 
todos os espectadores presentes.

Os SMAS-SINTRA vão proceder à re-
modelação das redes de abastecimento 
de água na Serra das Minas e Rinchoa, 
freguesia de Rio de Mouro, num in-
vestimento total de cerca de 2 milhões 
e 520 mil euros. A obra tem início no 
segundo trimestre deste ano e abrange 
32 mil moradores. Os dois investimen-
tos envolvem a instalação de 14 Km de 
rede e 885 ramais remodelados.
“A necessidade de intervenção nas re-
des de distribuição de água da Serra 
das Minas e Rinchoa surge devido à 
inadequação das redes existentes às 
solicitações atuais, ao elevado número 
de roturas, aos incómodos e prejuízos 
causados à população e na qualidade 
do serviço prestado às populações re-
sidentes”, afirmou Basílio Horta, presi-
dente da Câmara Municipal de Sintra, 
durante a apresentação do plano de 
investimento.
No caso da Rinchoa pretende-se tam-
bém remodelar a conduta DN 300, em 
fibrocimento que abastece a zona Alta 
da Rinchoa, instalada na Av. das Acá-
cias, desvio da conduta adutora DN 
600, em FFD, implantada no arruamen-
to pedonal e escadaria existentes entre 
a Estrada Marquês de Pombal e a Rua 
da Reserva Botânica, para o Caminho 
de Fitares e execução de coletor pluvial 
na Av. das Olaias.
A intervenção na Serra das Minas tem 
um preço base de 1 milhão e 900 mil eu-
ros e um prazo de execução de 36 me-
ses e com esta empreitada serão abran-
gidos cerca de 12 mil habitantes. A 
extensão de rede a instalar é de 11 km, 
com total de 825 ramais remodelados.
Na Rinchoa, com um preço base de 621 
mil euros e 18 meses de execução, a in-
tervenção vai abranger 20 mil habitan-
tes, com um total de 60 ramais remode-
lados e 3 km de rede.
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Pedro Pereira, atleta do Clube do Mar 
Costa do Sol (CMCS), venceu mais 
uma competição.
Desta feita, foi distinguido pela 
Câmara Municipal de Oeiras como 
Melhor aluno do Concelho de Oeiras 
2016/17.
Pedro Pereira recebeu, no passa-
do dia 2 de fevereiro, o Prémio de 
Melhor aluno do Concelho de Oeiras 
2016/17, uma distinção de mérito que 
a Câmara Municipal de Oeiras atribui 
anualmente.
O atleta de competição do Clube do 
Mar Costa do Sol -CMCS terminou 
o Ensino Secundário no ano letivo 
2016/2017 com uma classificação de 
19 valores. Atualmente frequenta a fa-
culdade de Medicina de Lisboa.

O Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamen-
to Territorial de Sintra, no dia 6 de fevereiro, deteve um 
homem de 33 anos, por violência doméstica, na localidade 
de Pêro Pinheiro.
Desde o mês de dezembro de 2017, a GNR encontra-se a 
efetuar diligência num inquérito de violência doméstica, 
em que a vítima de 47 anos sofria constantes ameaças, 
por parte do agressor, tendo obrigado à intervenção da 
GNR, resultando na apreensão  de duas armas brancas, as 
quais estavam guardadas na mesa de cabeceira do quar-
to. Aquando da intervenção da GNR, o agressor já não se 
encontrava na residência, tendo ido viver para outro local.
Perante a gravidade dos factos e os meios de prova reco-
lhidos foi emitido um mandado de detenção, tendo os mi-
litares detetado o indivíduo nas imediações da residência 
da vitima, o qual foi detido de imediato.
O agressor, que no momento da detenção tinha na sua 
posse 13 doses de haxixe, foi presente a tribunal, tendo-lhe 
sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Bombeiros recebem ambulância
do INEM

PSP dá  pulseira
a adultos

A bênção da Ambulância INEM (Insti-
tuto Nacional de Emergência Médica) 
que passará a estar sediada na Associa-
ção Humanitária de Bombeiros Volun-
tários de Carcavelos e São Domingos 
de Rana (AHBVCSDR) teve lugar na 
sede desta instituição no passado dia 
26 de Janeiro realizada pelo Pároco de 
Carcavelos, Padre Jan Francisco Pietru.
Marcaram presença na cerimónia o ve-
reador da Câmara Municipal de Cas-
cais (CMC) Nuno Piteira Lopes, em 
representação do Presidente da autar-
quia Carlos Carreiras, os Presidentes 
da Junta de Freguesia de São Domin-
gos de Rana e da União de Freguesias 
de Carcavelos-Parede, respectivamen-
te Maria Fernanda Gonçalves e Nuno 
Alves, o Presidente da assembleia-
-geral, Manuel do Carmo Mendes, o 
Presidente da Assembleia da União de 
Freguesias de Carcavelos-Parede, Jor-
ge Paulos e Pedro Lavinha, Vogal do 
Conselho Directivo do INEM, além de 
vários representantes das comunidades 
locais e partidos políticos, assim como 

quase todos os elementos do corpo da 
corporação
A entrega da nova ambulância à AHB-
VCSDR constitui a concretização de 
um objectivo que remonta aos finais 
do século passado/início deste século 
quando era Presidente da Direcção o 
Engenheiro Nuno Robalo e Coman-

dante do Corpo de 
Bombeiros um dos 
membros da ac-
tual Direcção, Co-
mandante Manuel 
Varela.
Com a concretiza-
ção deste objecti-
vo, a Direção, sob 
a actual Presidên-
cia do Dr. António 
Leitão, assume um 
mais elevado grau 
de exigência pro-
fissional tanto na 
preparação como 
no funcionamento 

das equipas que irão dar corpo a este 
serviço. Preparação e funcionamento 
que, para além de traduzirem uma me-
lhor qualidade no apoio à comunidade, 
serão também mais um símbolo da boa 
colaboração que deve existir entre os 
Organismos do Estado e a Sociedade 
Civil. “A cumplicidade entre o INEM e 
o nosso corpo de bombeiros permitirá 
dar um melhor serviço à população”, 
destacou o comandante da corporação, 
Paulo Santos.
Em resposta aos agradecimentos ende-
reçados à CMC, o vereador Nuno Pitei-
ra Lopes garantiu que a AHBVCSDR 
“pode continuar a contar com o meu 
esforço, com o meu empenho, na me-
dida da minha disponibilidade, para 
continuar a ajudar os bombeiros de 
Carcavelos e São Domingos de Rana a 
cumprirem a sua missão”. Uma missão, 
que, realçou, “têm cumprido tão bem 
nestes últimos anos em que me recordo 
e em que acompanho mais de perto a 
corporação”.

no dia 29 de janeiro, pelas 20h20, atra-
vés da Divisão Policial de Oeiras, loca-
lizou na freguesia de Carnaxide uma 
mulher de 76 anos de idade, que va-
gueava sozinha na via pública.
A idosa tinha, num dos seus pulsos, 
a pulseira alusiva ao programa Estou 
Aqui - Adultos da Polícia de Seguran-
ça Pública, motivo pelo qual, após di-
ligências policiais, foi possível estabe-
lecer contato com os seus familiares e 
localizar a sua residência, na zona dos 
Olivais, em Lisboa, ficando entregue 
aos mesmos por não carecer de outros 
cuidados de saúde.
A PSP relembra que as pulseiras Estou 
Aqui - Adultos são dirigidas a pessoas
que, em função da idade ou de pato-
logia, possam ficar desorientadas ou 
inconscientes, ainda que momentanea-
mente na via pública. Não sendo um 
dispositivo de emergência médica nem 
possuindo qualquer sistema de locali-
zação, o programa, permite de forma 
rápida e segura efetivar o encontro da 
pessoa com um familiar ou responsá-
vel, previamente identificado.
Para adquirir uma pulseira deverá fa-
zer o registo prévio através da Internet 
e, em seguida, deslocar-se à esquadra 
escolhida para levantar e ativar a mes-
ma.
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A divisão da PSP de Oeiras está a organizar uma 
Campanha para Recolha de Agasalhos a distribuir 
junto de pessoas em situação de sem-abrigo, que de-
corre até 5 de abril de 2018.
São necessários cobertores, edredons, sacos-cama, 
meias, gorros, sobretudos e impermeáveis que de-
vem ser entregues nas Esquadras da PSP de Oeiras, 
Carnaxide e Miraflores. Os agasalhos serão regular-
mente recolhidos e distribuídos pela Equipa do IDEQ 
- Instituto de Prevenção e Tratamento da Dependên-
cia Química e Comportamentos Compulsivos, em 
estreita articulação com as entidades que no concelho 
de Oeiras promovem o acompanhamento de pessoas 
em situação de sem-abrigo.

Município de Oeiras vai oferecer um centro de apoio 
a pessoas com deficiência, a construir na Cidade da 
Praia, em Cabo Verde. Esta iniciativa foi anunciada 
na sequência da visita do presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais a Cabo Verde e corresponderá 
a um investimento em que só o projeto custará cerca 
de 80 mil euros.
Óscar Santos presidente da Câmara da Cidade da 
Praia, pretende que este equipamento comporte di-
versas valências como alojamento, cuidados se saúde 
e educação.
Esta viagem de Isaltino Morais a Cabo Verde teve 
como finalidade retomar o diálogo e a cooperação 
com as autoridades e os municípios de Cabo Verde.

Fundada em Outubro de 1880 a 
SIMECQ, (Sociedade Instrução Musical 
Escolar Cruz Quebradense), situada 
na Cruz Quebrada, no Concelho de 
Oeiras, resultou da iniciativa de um 
grupo de trabalhadores de uma fábrica 
de curtumes e tinha inicialmente a de-
signação de “Solidó”. 
Dedicada a atividades culturais, a 
SIMECQ possuía uma Banda Musical, 
criada em 1922, que contava com 50 ele-
mentos, tendo-se mantido a funcionar 
até 1948, vindo a ser reconstituída em 
2005. Entre 1924 e 1990, funcionou nas 
suas instalações uma Escola Primária. 
O desporto apareceu oficialmen-
te em 1952, com a criação da Secção 
Desportiva, praticando-se na 
Sociedade, Basquetebol, Triatlo, 
Ténis de Mesa, Campismo, Pesca e 
Canoagem.
Em 1997 foi inaugurado o Pavilhão 
Gino-Desportivo, uma obra financiada 
pela Câmara Municipal de Oeiras.
A SIMECQ tem hoje como presidente 
da Direção, uma senhora, Dulce Borges, 
com quem “O Correio da Linha” con-
versou, a única mulher a ocupar este 

cargo em 138 anos de vida 
desta Sociedade.
A fazer o seu segundo man-
dato como presidente da 
Direção, Dulce Borges, come-
çou por nos dizer, face à si-
tuação de ser uma das poucas 
senhoras que lideram coletivi-
dades ou clubes, que sempre 
olhou o desempenho desta 
função com naturalidade, sem 
ter a perceção de ser ou não 
uma exceção. A sua ligação à 
SIMECQ, surgiu há cerca de 
18 anos, quando o seu filho 
começou a praticar desporto, 
tendo percebido que esta é 

uma instituição que ajuda na formação 
dos jovens, transmitindo valores que os 
devem acompanhar na vida, não sentiu 
por isso que tivesse algo de invulgar 
contribuir com o seu trabalho para a 
continuidade da “escola de valores que 
é a SIMECQ”.
Atividades desportivas
Com diversas atividades na área do 
desporto, como o Basquetebol, atual-
mente uma das principais modalida-

des, estando as equipas sénior mascu-
linas, uma a disputar o campeonato 
da 2ª Divisão e a outra o campeonato 
da 1ª Divisão e a equipa feminina está 
na 2ª Divisão, tendo sido reforçada re-
centemente com uma atleta vinda de 
Angola, é, como refere Dulce Borges, 
o principal foco da Sociedade, a forma-
ção, com escola para crianças desde o 
minibasquete até aos sub16.
A contratação da atleta angolana, es-
clarece a presidente da SIMECQ, não 
tem grandes custos para o clube, já 
que têm apoios de empresas, como a 
“Lighthouse Portugal Properties” ou a 
“Pixray”, publicidade e eventos, e con-
tam também com outras ajudas, como a 
dos Bombeiro Voluntários do Dafundo, 
que proporcionam alojamento para a 
atleta.
Recentemente reativaram o Atletismo, 
que tinha sido uma das modalida-
des que no passado teve relevo na 
Sociedade, estando a funcionar uma 
Escola de Atletismo para crianças a 
partir dos 12 anos. Já foi realizado, em 
2017, em colaboração com a Câmara 
de Oeiras, o segundo Grande Prémio 
da Cruz Quebrada, no primeiro ano 
tiveram cerca 700 atletas a participar, 
no segundo participaram cerca de mil 
e 200 atletas. Na área do desporto são 
praticados também, Aikido, Fitness, 
Capoeira e Karaté e, num aspeto mais 
lúdico, têm ainda as Danças de Salão.
A Cultura
No campo cultural, a SIMECQ con-
tinua a ter a sua Banda de Música 
e uma Escola de Música, com cerca 
de uma dúzia de alunos, dos quais 
todos os anos segue algum para o 
Conservatório, através de bolsa de 
estudo. Ricardo Ferreira, professor 
de música e responsável por esta es-
cola, que se formou no Conservatório 
Nacional, em 1999 e frequentou 
a Escola Superior de Música em 
Lisboa, salientou o sucesso de alguns 
alunos, nomeada-
mente dois, que estão 
hoje em orquestras in-
ternacionais, um alu-
no está em Estugarda, 
na Alemanha e uma 
aluna em Espanha, 
ambos com pré-
mios internacionais. 
Segundo o professor, 
a Banda da SIMECQ 
está bem, têm parti-
cipado em diversos 
eventos no concelho, 
como festas e roma-
rias, em festivais de 
bandas e fazem con-
certos, dos quais o 

mais recente foi o Concerto de Natal. 
Desde 1980, data em que foi criado, 
funciona um Grupo de Teatro. A fun-
cionar também, um Atelier de Artes, de 
que é responsável Francisca Carvalho 
e onde se faz pintura em tecido, em 
tela, em seda, em vidro, bordados de 
Arraiolos, de Castelo Branco e fabrico 
de peças em cerâmica, sendo os alunos 
de idades entre os 13 e os 70 anos, cuja 
frequência deste atelier, tem como ob-
jetivo, sobretudo, o convívio e a ocupa-
ção dos tempos livres.
Atenta aos problemas da comunidade, 
a SIMECQ desempenha também um 
trabalho social, com ajuda na integra-
ção de crianças de famílias com dificul-
dades económicas. Têm protocolos com 
escolas para a cedência do Pavilhão 
Desportivo para a prática da Educação 
Física.
Estando a SIMECQ inserida numa zona 
em que é dominante uma classe etária 

Dulce Borges - Presidente da SIMECQ

"É uma instituição que ajuda
na formação dos jovens"
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Vai decorrer nos dias 14 e 15 de Março, no Auditório 
Ruy de Carvalho, em Carnaxide, o 6º Festival de 
Música Sénior, organizado pela Nova Atena, (asso-
ciação para a inclusão e bem-estar da pessoa sénior 
pela cultura e arte).
O programa deste festival, que terá início às 14h15, 
do dia 14, conta com atuações do Grupo Coral Nova 
Atena, do UNISBEN Grupo de Bandolins, ACTIS 
Sintra Grupo de Cavaquinhos, ACSSL Lisboa, 
UNISBEN Tuna Académica e USO Oeiras grupo, “os 
grisalhos”.
Dia15 de Março, também a partir das 14h30, 
as atuações de USO Oeiras Grupo de Cante 
Alentejano, USCAL, USALMA Almada Grupo 
Coral, Nova Atena Grupo C, Alcântara Grupo Coral, 
Barreiro CORUTIB, USALMA Almada Grupo de 
Cavaquinhos, Universidade Sénior de Viseu Grupo 
A e B, USALMA Almada Tuna e USA Ajuda, encer-
rando o festival às 18h10.

já bastante envelhecida, tenta também 
dinamizar aspetos culturais para servir 
essas pessoas, muitas delas a viverem 
sozinhas, precisando por isso de um es-
paço de convívio. 
Nas diversas áreas de atuação da 
Sociedade, participam cerca de 400 
pessoas, jovens e adultos, tendo que 
recorrer, em alguns casos, a outros pa-
vilhões desportivos, já que os tempos 
de ocupação do seu pavilhão não per-
mitem o desenvolvimento de todas as 
atividades. Os praticantes são oriundos 
de todo o Concelho de Oeiras. 
Recursos financeiros
Com cerca de dois mil e 400 sócios, mas 
de que apenas 1/3 paga regularmente 
as cotas, a Sociedade tem que recor-
rer a outras formas de financiamento, 
como as mensalidades dos alunos, ou 
ao apoio da Câmara de Oeiras, cuja 
contribuição cobre cerca de 25% das 

despesas, o que é considerado muito 
importante. 
José Dias Lopes, presidente da Mesa 
da Assembleia, sobre a forma como os 
sócios se relacionam com a Sociedade e 
a sua preocupação com os problemas, 
nomeadamente financeiros, começou 
por nos dizer que há participação nas 
assembleias, mas também é de opinião 
que essa participação devia ser maior.
Referindo-se à situação financeira da 
SIMECQ, uma vez que esteve ligado a 
essa área durante vários anos, explica 
que na última década foi feito um tra-
balho que permitiu criar alguma inde-
pendência financeira, deixando de estar 
tão dependente dos apoios da Câmara 
ou da Junta de Freguesia, o que, refe-
re, foi conseguido em boa hora porque 
com todos os constrangimentos dos úl-
timos anos, hoje estariam em grandes 
dificuldades.
Tendo em conta que as despesas são 
muitas, e dá como exemplo, o Basquete 
que custa cerca de 70 mil euros por ano, 
o gás e eletricidade levam cerca de 10% 
do orçamento, há os custos das inscri-
ções dos atletas nas federações, as ar-
bitragens e a despesa com aluguer de 
pavilhões para os treinos, sendo por-
tanto os gastos, “só para que a máquina 
funcione”, perto de 40% do orçamento.
Todavia, refere José Lopes, há coisas 
que por mais que se tente poupar e se 
“contem os tostões”, não é possível re-
solver sem o apoio da Autarquia, como 
é o facto de a parede do Salão Nobre que 
fica encostada à rua Sacadura Cabral, 

estar a precisar de inter-
venção devido à infiltra-
ção das águas, uma obra 
que a SIMECQ, não tem 
condições para executar. 
A presidente da Direção, 
Dulce Borges, em jeito 
de balanço, do trabalho 
que tem vindo a reali-
zar, considera que tem 
conseguido atingir os 
objetivos mas, “ainda há 
muita coisa para fazer”, 
tem projetos que gostava 
de concretizar, como a 
SIMECQ ser oficialmen-
te uma escola de forma-

ção, porque embora haja esse reconhe-
cimento, não possuem o estatuto de 
escola, porque faltam alguns requisitos 
para isso ser conseguido, como é um 
maior espaço de treinos, outro objetivo 
é ter uma área dedicada à atividade cul-
tural. Sobre a sua continuação à frente 

dos destinos da SIMECQ, depois deste 
mandato, manifestou ter disponibilida-
de para continuar, “se os sócios assim o 
desejarem”.

Texto : Alexandre Gonçalves
Fotos: J. Rodrigues e arquivo

Realizou-se no passado dia 29 de Janeiro, no Hotel 
Real Oeiras, um jantar festivo, onde foram reco-
nhecidos pelo Rotary Club De Oeiras, os profissio-
nais da comunicação social Carlos Aalbuquerque, 
da RTP e Jorge Ferreira do Jornal da Região e pelo 
Rotaract Club De Oeiras a Jovem Sandra Silva, 
atriz, socióloga e organizadora dos "Talentos da 
Linha". Cerimónia muito concorrida em que o Ro-
taract aproveitou para acolher um novo membro, 
o André Cunha. Além dos homenageados, família, 
amigos e muitos rotários e convidados, tivemos a 
presença de Madalena Castro, Presidente da União 
de Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias, do 
Presidente da J. de Freguesia de Porto Salvo, Dinis 
Antunes e do Gov. Assistente do Rotary Roberto 
Carvalho. A festa foi abrilhantada, pela intervenção 
da artista cantora Madalena Marques (Coro de S. 
Amaro de Oeiras) que encantou com a sua viola e 
a sua voz. 
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Bombeiros da Amadora comemoram 113 anos

 • IMPLANTES DENTÁRIOS
• PORCELANAS ESTÉTICAS DENTÁRIAS

• FLAP LESS SURGERY (CIRURGIA SEM CORTES OU SUTURAS)

• IMPLANTES IMEDIATOS
• TRATAMENTO ESPECIALIZADO 

 DA GENGIVA - PERIODONTOLOGIA
• RESTAUROS FOTOPOLIMERIZÁVEIS ESTÉTICOS

• PRÓTESES ESQUELÉTICAS
• BRANQUEAMENTO DENTÁRIO IMEDIATO

• EMERGÊNCIAS E DESVITALIZAÇÕES

Av. Fernando Valle, Lote 30 - Loja C
2700-848 Amadora-Mina
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www.clinicadoimplantedentario.pt

Tel.: 210 939 628
geral@clinicadoimplantedentario.pt
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A Câmara Municipal da Amadora e a Liga Portugue-
sa dos Animais (LPDA) assinaram  um protocolo de 
colaboração, no dia 6 de fevereiro, no Auditório dos 
Paços do Concelho, com vista a estabelecer uma par-
ceria na manutenção e esterilização de animais que se 
encontrem nas instalações do Centro de Recolha Ofi-
cial de Animais do Município da Amadora, (CROA-
MA) no tratamento de animais gravemente feridos, a 
ser efetuado nas clínicas da LPDA e, inclusivamente, 
na realização de cirurgias nas instalações das clínicas 
veterinárias da Liga.
Este acordo, único no país, foi assinado pela presi-
dente da Câmara da Amadora Carla Tavares e  pre-
sidente do LPDA Maria do Céu Sampaio, estando 
presente o vereador Luís Lopes e os padrinhos Vic-
tor Lages e Pedro Falcão, visa igualmente a colabo-
ração e apoio da LPDA na esterilização de animais 
pertencentes a pessoas desfavorecidas, bem como na 
colaboração na esterilização de animais no âmbito do 
programa CED/RED – Programas de Recolha, Esteri-
lização e Devolução de colónias de gatos.

No âmbito da parceria entre a Câmara Municipal da 
Amadora e a Comunidade Vida e Paz, a Autarquia 
irá disponibilizar um espaço não habitacional na fre-
guesia da Falagueira – Venda Nova, para que esta 
associação possa realizar acompanhamento social in-
dividualizado às pessoas em situação de sem abrigo 
e comp roblemas de toxicodependência.
No recenseamento efetuado no ano de 2017, foram 
referenciadas 31 pessoas em situação de sem abrigo, 
a maioria devido a problemas de toxicodependência.
A Comunidade Vida e Paz tem atuado na Amadora 
com uma Unidade Móvel, duas vezes por semana, e 
uma equipa de rua, uma vez por semana.
Neste novo espaço de intervenção social, será possí-
vel aos utentes a troca de roupa, efetuarem a higiene 
pessoal e dar início a um processo de reinserção.
Inicialmente, o local – que se situa no bairro do Ca-
sal do Silva – irá funcionar às terças-feiras, das 10h00 
às 13h00 e às quintas-feiras, das 14h00 às 17h00. Este 
horário e frequência, irão ser avaliados ao longo do 
tempo, consoante as necessidades verificadas.

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da Amadora, 
comemorou os seus 113 anos com uma 
Sessão Solene em que, para além das 
condecorações da Liga dos bombei-
ros Portugueses e da Associação de 
Bombeiros da Amadora, foram louva-
dos bombeiros que se destacaram no 
desempenho das suas funções. 
Neste aniversário foi inaugurada uma 
viatura nova, que era uma das ne-
cessidades materiais da Associação 

e foi atribuída através do Orçamento 
Participativo da Câmara da Amadora, 
correspondendo a um investimento de 
270 mil euros, trata-se de uma moder-
na viatura destinada a ações de socor-
ro urbano. No sentido de renovar os 
meios de socorro da corporação, está a 
ser preparada outra viatura, esta de de-
sencarceramento de pesados, também 
através do Orçamento Participativo.
Segundo Mário Conde, comandan-
te dos Bombeiros Voluntários da 

Amadora, o trabalho desta corporação 
é bastante exigente, a Amadora tem 
cerca de 180 mil habitantes, que soman-
do à população que circula diariamente 
pelo concelho, dão origem a uma média 
de 50 emergências por dia, tornando 
por vezes os meios de que dispõem es-
cassos, para acorrer a todas às solicita-
ções, sobretudo os meios humanos. 
O problema da falta de efetivos, deve-
-se a dificuldades de recrutamento, 
verificando-se que os jovens não lidam 
muito bem com a responsabilidade e a 
exigência de ser bombeiro.
Em termos de sustentabilidade finan-
ceira, Mário Conde consi-
dera essencial o apoio da 
Câmara da Amadora, “que 
sempre foi o braço direito”, 
recentemente para além do 
subsídio anual, a Câmara 
aprovou a contribuição com 
60 mil euros para apoiar a 
aquisição de novos equipa-
mentos de proteção indivi-
dual, que respeitam as nor-
mas de segurança e também 
aprovou a contribuição com 
sete mil euros para a repa-
ração do Veículo Escada.
É de opinião Mário Conde 
que a população e as em-
presas os deviam apoiar mais, porque 
eles existem para garantir a segurança 
e o socorro à população e às empre-
sas, pelo que, “precisam que não se 
lembrem deles só nos momentos de 
aflição”, “numa cidade como esta de-
veriam ter mais do que os atuais seis 
mil sócios”, por outro lado, “o Poder 
Central que devia reforçar as ajudas 
tem vindo a reduzi-las” e os encargos 
de uma organização como esta são 
muitos.

Os Bombeiros da Amadora, dispõem 
para apoio aos sócios, um posto de 
médico, com dentista e medicina geral, 
têm também aulas de ginástica para 
adultos e crianças, fazem bailes aos do-
mingos, que no essencial conseguem 
retirar de casa muitas pessoas idosas 
que podem assim passar uma tarde em 
convívio.
As instalações, que são um projeto anti-
go, têm um elevado custo de manuten-
ção, não são funcionais e a sua localiza-
ção também não é boa, já que nas horas 
de ponta há dificuldade na saída de 
viaturas, segundo Mário Conde, já foi 

sugerido à Câmara a construção de um 
novo quartel com uma localização que 
permitisse melhor mobilidade.
Os bombeiros têm ao longo do ano 
diversa atividades dirigidas à popula-
ção e às escolas como simulacros, for-
mações ou o projeto bombeiro por um 
dia, em que as crianças se deslocam ao 
quartel e passam uma manhã ou uma 
tarde em atividades.
   

Fotos: Marques Valentim
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Tem a palavra...
Pavimento chegou a Cascais e parou
A Estrada dos Bernardos, que liga as 
localidades de Manique de Baixo, no 
concelho de Cascais, a Manique de 
Cima, no concelho de Sintra, não só 
está dividida entre duas importantes 
autarquias do distrito de Lisboa como 
parece ter também duas identidades 

bem diferentes.
Esta via rodoviária local, mas não me-
nos importante para os utentes, que 
permite encurtar a distância entre as 
duas localidades localizadas na zona 
de fronteira entre os dois concelhos foi 
recentemente algo de repavimentação, 

que veio melhorar substan-
cialmente o seu estado de cir-
culação.
Só que a requalificação da Es-
trada dos Bernardos acabou 
por beneficiar apenas a me-
tade da via que se encontra 
dentro dos limites do conce-
lho de Sintra. A partir da pla-
ca a desejar as boas-vindas à 
freguesia de Alcabideche, a 
estrada ficou como estava, ou 
seja sem quaisquer melhorias. 
Os trabalhos de repavimen-
tação, que duraram várias 
semanas no final do ano pas-
sado e mantiveram a circula-
ção rodoviária interrompida 
na via nos dias úteis entre 
as 08h00 e as 18h00 duran-
te o período que duraram as 
obras, terminou à entrada do 
concelho de Cascais. 
Recorde-se que a Estrada dos 
Bernardos tem vindo a ser 
cada vez mais utilizada pela 
população local, por permitir 
reduzir substancialmente a 
distância e o tempo que leva a 
chegar às localidades de Ma-
nique de Baixo e Manique de 

Nova peça de teatro no GIPA
O Grupo de Instrução Popular de Amo-
reira (GIPA) já estreou a nova peça do 
seu Grupo Cénico “Se Perguntarem Por 
Mim, Não Estou”, um original de Má-
rio de Carvalho, que subiu ao palco no 
passado dia 3 de Fevereiro na recém-
-inaugurada sala de espectáculos da 
colectividade.
Após o êxito alcançado pela peça “Três 
em Lua de Mel”, da autoria de Jorge de 
Sousa, Francisco Ribeiro e Henrique 
Santana, que andou em digressão du-
rante seis meses, o encenador Manuel 
Maduro volta a apostar em mais uma 
comédia, um formato que parece ser do 
agrado do público.
“Se Perguntarem Por 
Mim, Não Estou” conta 
a história de vários con-
dóminos aterrorizados 
com a suspeita de que 
anda um tigre à solta 
no edifício onde vivem, 
sendo que cada um tenta 
lidar, à sua maneira, com 
o medo que sente devido 
a esta situação invulgar.
A peça de Mário de Car-
valho é uma farsa e uma 
alegoria que realça os 
medos dos indivíduos 

e o espírito embrutecedor das massas. 
O espectáculo conta com os apoios da 
Câmara Municipal de Cascais, Junta de 
Freguesia de Alcabideche, André Men-
donça Photography, Blog Armazém de 
Ideias Ilimitada, Brico Marché, Fidel-
som, Ideal Tensão e Influence Creative, 
by Ricardo Cardoso. 
O Grupo Cénico do GIPA, que tem 
actuado em várias salas do concelho 
de Cascais e do País, é um grupo ama-
dor composto por 14 pessoas que têm 
outras ocupações, mas cuja paixão 
comum pelo Teatro as leva a dedicar 
parte do seu tempo àquilo que as faz 
sonhar e sentirem-se realizadas. 

Cima, pelo que as obras de melhoria do 
seu estado eram um desejo urgente dos 
munícipes. 
Refira-se ainda que a Estrada dos Ber-
nardos serve várias quintas históricas 
da região, nomeadamente a Quinta dos 
Bernardos, Quinta das Camilas, Quin-
ta das Pedras e Quinta da Ribeira. Ao 
longo do seu percurso serve também de 
acesso a alguns condomínios privados 
e alojamentos turísticos locais.

É, pois, de estranhar que as obras de 
repavimentação e arranjo das bermas 
não tenham contemplado também a 
metade da estrada que está dentro do 
concelho de Cascais. Os munícipes de 
Manique de Baixo e de Manique de 
Cima apelam a uma melhor articulação 
das autarquias, para que estas obras 
realizadas em zonas de fronteira entre 
dois municípios possam ter um final 
mais feliz.
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