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BREVEMENTE NA TERRUGEM

São João das Lampas
A F u n e r á r i A

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
E-mail: quintinoemorais@mail.telepac.pt

Funeral Social:
391,50€

Funeral Económico:
676,00€

Atendimento  
PermAnente:
808 201 500

Miguel Ângelo
CLÍNICA DENTÁRIA ORTODÔNTICA

-ORTODÔNTIA 
 FIXA E REMOVÍVEL
-DENTISTERIA GERAL 
- PRÓTESE FIXA DE 
  ZIRCÓNIO E CERÂMICA
-BLOCO CIRÚRGICO
 COM SEDAÇÃO GERAL 
-IMPLANTOLOGIA
- URGÊNCIAS

AV. COMBATENTES DA GRANDE  GUERRA, 130 - 1º ESQ    1495-036 ALGÉS 
TELS.: 21 410 38 15 | 96 207 85 78

www.clinicasmedicasoliviodias.pt  Email: alges@clinicasmedicasoliviodias.com

Tchoukbal uma nova
modalidade desportiva

Telm: 910 337 519
Email: ortopedixqueluz@gmail.com 

Av. António Ennes, Nº36 Queluz (junto à CP) 

O seu novo espaço 
de saúde

Dispomos de servicos de 
Fisioterapia e Enfermagem

Casa Ortopédica
- Polimeros
- Material Anti-Escaras
- Cadeiras de Rodas 
- Auxiliares de Marcha
-Meias de Descanço

-Palmilhas
- Faixas Abdominais
- Gravidez
- Calçado Ortopédico

Junta de Freguesia recebe
visita do Presidente

Inaugurados
novos Pólos
Universitários

Cante Alentejano
está vivo 
em Tires
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pela escada cá fora!”. 
Com o Benca, a vida mudou. “Ia ao 
Alentejo uma vez por ano...”, mas 
acabou por sair do clube, em 1963, por 
desentendimentos com o treinador 
húngaro, Béla Guttman, “um técnico 
muito complicado”. Saiu com tristeza, 
mas também com muitos golos 
marcados, vários campeonatos e taças 
de Portugal ganhos.
Daí, foi para o Lusitano de Évora, “no 
tempo em que o Lusitano tinha uma 
equipa fabulosa na primeira divisão”. 
Foi “com um contrato de luvas, 
ordenado e hotel”. Quando estava a 
terminar o contrato com o Lusitano, 
surgiu-lhe o convite para ir para a CUF 
do Barreiro. “Nessa altura a CUF tinha 
muitos bons jogadores. Era uma coisa 
importante aquele recreio de jogadores, 

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

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

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

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

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

No Lusitano de Évora em 64

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

Grupo de futebol de magistrados de Lisboa, no Brasil

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

Com Eusébio em 1970 - O melhor marcador do Mundial

No Sporting da Covilhã em 68/69
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Dia 8 comemora-se

Dia Internacional da Mulher

Na sequência de mais uma visita de 
trabalho do presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais, desta vez à 
União das Freguesias de Oeiras, São 
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, 
foi visitada a Quinta Real de Caxias.
No final da visita à Quinta, o presiden-
te da Câmara, em declaração aos jorna-
listas, disse sobre as dúvidas manifes-
tadas quanto ao futuro da Quinta, que 
há mais de 20 anos foi celebrado um 
protocolo com o Ministério da Defesa, 
para gestão, recuperação e conservação 
dos jardins do Paço Real de Caxias, ten-
do a Câmara, ao longo destes anos, fei-
to um investimento de cerca de quatro 
milhões de euros, na recuperação das 
esculturas de Machado de Castro e do 
jardim que na época estava totalmente 
destruído, e apesar de, há três anos, 
este protocolo ter sido denunciado pelo 
Ministério das Finanças, a Câmara tem 
continuado a fazer a manutenção des-

te património, salientado o presidente 
que “seria uma grande irresponsabi-
lidade não o fazer, para irresponsa-
bilidade já basta a do Ministério das 
Finanças”.
As razões da denúncia do protocolo, se-
gundo Isaltino Morais, são apenas eco-
nomicistas, pois pretendem vender este 
património para a construção de hote-
laria, mas a Câmara até concorda com 
o desenvolvimento de um empreendi-
mento turístico, neste local, uma vez 
que será feito na zona dos edifícios, não 
sendo por isso incompatível com o res-
peito pelo património, que são o Jardim 
de Buxos e a Cascata, que é única no 
país e parece não se conhecer nenhuma 
idêntica no resto do mundo, portanto 
a Câmara está apenas interessada em 
que seja reposto o protocolo que lhe 
conferia a gestão deste património.
No que se refere à outra parte da Quinta 
que é propriedade do Ministério da 
Justiça, mantem-se o protocolo com 
base no qual a Câmara tem realizado 
diversos trabalhos nos terrenos, como 
limpeza e criação de caminhos de aces-
so, colocação de uma ponte sobre a 
Ribeira de Barcarena, que permite a uti-
lização deste espaço verde pela popu-
lação, estando neste momento a serem 
desenvolvidos trabalhos que vão per-
mitir que a zona denominada Lameiros 
da Cartuxa, venha também a ter acesso 
para o público. 
Em suma, estes trabalhos pretendem 
criar um parque público que terá cer-
ca de 10 hectares, mas está a Câmara a 
negociar também, com o Ministério da 
Justiça, a cedência do antigo Convento 
da Cartuxa e da Igreja, já há acordo 
deste Ministério, mas a Direção Geral 
do Tesouro, que tem além deste proces-
so, o da Estação Agronómica Nacional, 

ainda não se pronunciou e esta de-
mora só resulta em mais degrada-
ção do património.
No caso da estação agronómica 
cujo património, como é a Casa da 
Pesca, que apresenta um avançado 
estado de degradação, esclarece 
o presidente da Câmara, que têm 
sido feitas ao longo dos anos vá-
rias tentativas para que a Câmara 
de Oeiras possa assumir a gestão 
deste património e já chegou a ha-
ver acordo com o Ministério da 
Agricultura mas que não se chegou 
a concretizar, neste momento tam-
bém há acordo com este Ministério 
e a Câmara oferece contrapartidas, 
apesar de Isaltino Morais considerar 
que isso não é necessário, porque a 
Câmara vai ter que fazer um grande 
investimento na recuperação do patri-
mónio, essas contrapartidas são a recu-
peração das infraestruturas da Estação 
Agronómica, nomeadamente de distri-
buição de água e dos esgotos, mas este 
processo depende da Direção Geral 
do Tesouro que, diz Isaltino Morais, 
“nunca investiu um tostão e nunca teve 
atenção a este património, permitindo 
que se degradasse e seja vandalizado 
e agora que alguém o quer recuperar é 
esta Direção que decide e quando en-
tender”.
Esta demora de decisão, conclui o pre-
sidente da Câmara, poderá, se nada for 
decidido até abril, fazer com que só no 
próximo ano seja possível fazer qual-
quer intervenção, uma vez que não há 
nada previsto no orçamento para 2019, 
se houver decisão até abril, 
ainda é possível fazer uma 
revisão orçamental.
Foram visitadas ainda 
neste dia, as instalações 
da Associação Popular de 
Paço de Arcos, (APPA), 
onde funciona a creche e 
jardim-de-infância, com ca-
pacidade para 96 crianças. 
Pretende a APPA aumentar 
e sua capacidade e fazer al-
gumas obras de manuten-
ção, estando a Câmara dis-
ponível para ajudar nesta 

pretensão.
No largo Leonor Faria, junto à estação 
de Comboios de Paço de Arcos foi mos-
trado o projeto para este largo, que pre-
vê a criação de um parque de estacio-
namento subterrâneo, com capacidade 
para 250 veículos, não há previsão de 
prazo para avanço de obras.
Na Avenida Patrão Lopes, também em 
Paço de Arcos, no edifício nº13, que 
está bastante degradado, pretende a 
Câmara criar mais habitação jovem e 
disponibilizar no piso térreo espaço 
para restauração. Este edifício vai per-
mitir ainda abrir um acesso pedonal 
que ligará a Igreja de Paço de Arcos á 
Avenida Patrão Lopes. 

Texto e fotos: Alexandre Gonçalves

Presidente efectua visita
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Junta de Freguesia inaugura
Pólos Universitários

Especialidades de Enfermagem

• Penso (L+D) + extracção de pontos (+ 5 pontos). 
• Penso (L+D) + extracção de agrafes (até 5 agrafes). 
• Penso (L+D) + extracção de agrafes (+ 5 agrafes) 
• Massagens Terapêuticas. Massagem Terapêutica Localizada 
• Drenagem Linfática Manual 
• Cuidados ao Pé Diabético extracção de calosidades, corte 

unhas e massagem
• Aplicação de Ligadura Elástica de Contenção. 
• Colocação de Ligaduras em casos específicos exp. Entorses 
• Acrescida de massagem e DLM- Pequena. 
• Colocação de Ligaduras em casos específicos exp. Entorses 
• Acrescida de massagem e DLM- Média. 
• Colocação de Ligaduras em casos específicos exp. Entorses 
• Acrescida de massagem e DLM- Grande 
• Enfermagem Oftalmológica 
• Lavagem monocular s/ penso. Lavagem binocular s/penso 
• Penso monocular c/ aplicação de colírios / pomadas. 
• Penso binocular c/aplicação de colírios / pomadas 
• Enfermagem Otorrinológica 
• Tamponamento Nasal 
• Lavagem Auricular unilateral. Lavagem Auricular bilateral 
• Vários (medição da tensão arterial, avaliação do colesterol

 e glicémia, etc.) 
• Algaliação com algália do utente. Retirar algália + saco 
• Entubação nasogástrica com sonda do utente. 
• Retirar sonda Nasogástrica 
• Mudança de Placas (colostomia, jejunostomia, urostomia) 
• Mudança de Sacos (colostomia, jejunostomia, urostomia) 
• Lavagem vesical 
• Nota: Preços unitários ao abrigo da Tabela de Taxas da UFOPAC

O 6º aniversário da Universidade Sénior 
de Carnaxide e Queijas, Aprendizagem 
e Lazer, (USCQAL), foi celebrado no 
dia 24 de janeiro, com a inauguração 
do Pólo em Queijas, na Rua Soares dos 
Paços, inauguração das novas insta-
lações em Carnaxide, na Rua Cesário 
Verde e com uma festa de aniversá-
rio no Auditório Municipal Ruy de 
Carvalho, em Carnaxide. 
Isaltino Morais, presidente da Câmara 
de Oeiras, referiu estar presente nestas 
comemorações com satisfação, porque 
é importante este movimento das uni-
versidades, que tem uma dimensão 
pedagógica, traz enriquecimento do 
saber, contribuindo também para a me-
lhor qualidade de vida das pessoas, a 
sua felicidade e bem-estar, a Câmara 
tem apoiado este movimento, nomea-

damente com a disponibilização de 
instalações. 
O presidente da União de Freguesias 
Inigo Pereira, disse ser este um dia es-
pecial para Carnaxide e Queijas, deu os 
parabéns aos professores e alunos da 
universidade e agradeceu à Câmara, 

na pessoa do seu presidente, pelo apoio 
que tem vindo a dar a todas as iniciati-
vas da União de Freguesias.
Inigo Pereira em declarações ao 
Correio da Linha, esclareceu que a ges-
tão da USCQAL é feita pela União de 
Freguesias, a pedido da universidade, 
para libertar os professores e alunos da 
parte burocrática e se possam dedicar 
a uma melhor organização das aulas 
e das disciplinas, sendo esta uma for-
ma de funcionamento que já tinha sido 
aceite pelo anterior executivo. 
A USCQAL começou a funcionar num 
espaço no Centro Cívico, foi crescendo 
ao longo destes seis anos, hoje já con-
ta com cerca de 300 alunos, pelo que 
precisava de outras instalações, que se 
concretizaram, com a ajuda da Câmara 
de Oeiras, realizando obras no antigo 
ATL, situado na Rua Cesário Verde, 
cujas instalações estão a funcionar há 
cerca de 10 meses e foram neste dia 
inauguradas.
Nestas instalações funciona também 
a Escola de Cuidadores, do Centro 
Paroquial de São Romão e o grupo de 
folclore Terras da Nóbrega.
Refere ainda Inigo Pereira, que a uni-
versidade deu mais um passo em 
frente, com a inauguração do polo de 
Queijas, uma vez que o inquérito feito à 
população, deu a indicação da vontade 
de que fosse criado esse polo, que vai 

funcionar no edifício da antiga Junta de 
Freguesia de Queijas.
Estiveram presentes nesta celebração, 
o presidente da Junta de Freguesia de 
Porto Salvo, Dinis Antunes, a vereado-
ra da Câmara de Oeiras, Teresa Bacelar 
e o padre Luciano, que fez a bênção das 
instalações. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Amadora vai realizar
obras de requalificação

Grupo Motard Solidários

A Câmara Municipal de Amadora, 
atenta à necessidade de manutenção 
de adequadas condições de utilização 
e funcionamento dos estabelecimentos 
do ensino básico e jardins-de-infância, 
tem vindo a promover obras de requa-
lificação nas escolas do concelho.
Neste sentido, o executivo municipal 
aprovou, por unanimidade, o lança-
mento de concursos públicos para a re-
qualificação das escolas EB1/JI Santos 
Mattos, EB1/JI Terra dos Arcos e EB1/
JI Orlando Gonçalves.
Os trabalhos, que se encontram plani-
ficados para que respeitem o normal 
funcionamento do ano letivo, decor-
rendo nas respetivas pausas, permiti-
rão melhorar as condições de conforto e 
aprendizagem de cerca de 711 alunos e 
de aproximadamente 100 profissionais.
O investimento, que ultrapassa o meio 
milhão de euros, traduz a aposta muni-
cipal na revitalização do seu parque es-
colar e assenta em intervenções globais 
de reabilitação e modernização destes 
equipamentos, procurando reajustá-los 

às atuais exigências de funcionalidade, 
conforto e eficiência.
Na EB1/JI Santos Mattos, o valor da 
obra é de 235.844,85 € (duzentos e trinta 
e cinco mil, oitocentos e quarenta e qua-
tro euros e oitenta e cinco cêntimos), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vi-
gor, e terá o prazo de 90 dias.
Na EB1/JI Terra dos Arcos, o valor da 
obra é de 188.658,97 € (cento e oitenta 
e oito mil, seiscentos e cinquenta e oito 
euros e noventa e sete cêntimos), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vi-
gor e terá o prazo de 90 dias. Na EB1/
JI Orlando Gonçalves, o valor da obra é 
de 259.367,68€ (duzentos e cinquenta e 
nove mil, trezentos e sessenta e sete eu-
ros e sessenta e oito cêntimos), ao qual 
acresce o IVA à taxa legal em vigor e 
terá o prazo de 90 dias. Até ao final 
do presente ano, ainda se encontram 
previstas intervenções nas seguintes 
escolas Básicas do 1.o ciclo: Artur Bual, 
Raquel Gameiro, Brandoa, Manuel He-
leno, Sacadura Cabral, Venteira, Quinta 
Grande e Alice Vieira.

O Grupo Motard Foge 
com Elas realizou no 
passado dia 20 de Janeiro 
um Mega Pequeno-
Almoço Motard na sua 
sede, em Monte Abraão, 
no concelho de Sintra, 
que registou a participa-
ção de mais de mil mo-
tociclistas. A iniciativa, 
que todos os domingos 
passa pela sede de um 
clube motard diferente, 
já vai no quinto ano con-
secutivo.
Os Pequenos-Almoços 
Motard decorrem entre 
o primeiro fim-de-semana de Janeiro 
e o último fim-de-semana de Abril e 
fazem parte de um roteiro que passa 
pelas sedes dos grupos inscritos. Cada 
clube assume a responsabilidade de or-
ganizar um Pequeno-Almoço diferente 
aberto à participação de todos os sócios 
dos vários grupos e de outros motoci-
clistas. 
No âmbito da solidariedade social, 
o Grupo Motard Foge Com Elas, em 
conjunto com a Polícia de Segurança 
Pública (PSP), conseguiu reunir mais 
de uma tonelada de tampinhas de plás-
tico, que foram entregues, no passado 
dia 21 de Janeiro, aos pais do Santiago, 
um menino que luta com graves pro-
blema de saúde.

A iniciativa, destinada a ajudar a fa-
mília do Santiago a assegurar os trata-
mentos dispendiosos de que a criança 
carece, contou com a colaboração de 
várias esquadras da PSP das Divisões 
de Lisboa, Amadora e Sintra, onde fo-
ram recolhidas as tampinhas, reunidas 
e armazenadas depois em garagens de 
voluntários.
Finalmente, no domínio desportivo, o 
Grupo Motard Foge Com Elas recebeu, 
no passado dia 27 de Janeiro, na sua 
sede em Monte Abraão, a visita de uma 
jovem desportista com apenas nove 
anos de idade que nutre uma paixão 
muito especial pelo Motocross, modali-
dade que pratica desde os quatro anos. 
Outra das suas paixões é o ballet con-

temporâneo. Bárbara 
Justino, a jovem em 
questão, está a com-
petir esta época com 
uma moto Yamaha 65 
cm3 num campeonato 
disputado por 28 par-
ticipantes, sendo que se 
trata da única rapariga 
a lutar pelo título. O 
clube de motociclistas 
fundado em 2007 deu 
uma ajuda nos patro-
cínios e decidiu apa-
drinhar a carreira da 
jovem motard.
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AS NOSSAS EXCURSÕES EM 2019

28 de ABRIL a 1 de MAIO

S. Miguel - Açores

Festival Islâmico em Mértola

Torremolinos

Festival da Cereja 
Idanha a Velha - Penha Garcia e Nisa

Monte Gordo

Madeira

1 a 5 de MAIO

18 e 19 de MAIO

24 a 31 de MAIO

1 e 2 de JUNHO

9 a 16 JUNHO

Agência de Viagens e Turismo
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PSP deteve jovem asaltante

Amadora apresenta concursos

Oeiras Fórum
Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916

Paço de Arcos
Rua Costa Pinto, nº97
2770-213 Paço de Arcos
Tel.:214 422 717

Oeiras Vila
Rua João Teixeira Simões nº3
2780-254 Oeiras
Tel.:214 425 100

Moinho das Antas
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº5A
2780-241 Oeiras
Tel.:214 427 944

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

O Comando Metropolitano de Lisboa 
da PSP, através da Divisão Policial de 
Oeiras, no dia 07 de Fevereiro, na loca-
lidade de Porto Salvo - Oeiras, proce-
deu à detenção, fora de flagrante delito, 
de um homem, com 19 anos de idade, 
pela autoria de oito crimes de Roubo 
(três deles na forma tentada), todos 
praticados contra estafetas de pizarias.
O suspeito, há vários meses que vinha 
a encomendar pizas, massas e refrige-
rantes a diversas pizarias, solicitando a 
respectiva entrega em diferentes mora-
das da zona de Porto Salvo. Quando os 
estafetas ali se deslocavam para fazer a 
entrega, eram surpreendidos pelo ar-

guido que, com ameaçadas e agressões, 
lhes subtraía ou coagia a que entre-
gassem os artigos, fugindo de seguida 
para parte incerta. Já com antecedentes 
criminais pela prática de crimes de rou-
bo, presente, a primeiro interrogatório 
judicial no juízo de instrução criminal 
da Comarca de Lisboa Oeste, foi-lhe 
aplicada a medida de coacção de prisão 
preventiva. Separado deste processo, 
contra o arguido, corre ainda um outro 
referente à co-autoria de dois crimes de 
roubo agravado, em que terá subtraído 
a dois jovens telemóveis com recurso 
a uma reprodução de arma de fogo e 
uma faca.  

No âmbito das comemorações do 40.o Ani-
versário do Município da Amadora, a Câ-
mara Municipal, em parceria com a AGA 
- Associação de Gravura da Amadora e o 
ARTEVER - Grupo de Artes Plásticas da 
Amadora, promove a iniciativa Ex-Líbris 
Amadora 2019, lançando dois concursos 
com vista à promoção do ex-líbris contem-
porâneo e procurando fomentar, simulta-
neamente, o gosto pelo Livro-Objeto.
São dois concursos distintos, um dirigi-
do às escolas do 2.o e 3.o ciclos e ensino 
secundário, e outro aos artistas nacionais 
e estrangeiros, que visam impulsionar a 
criação de ex-líbris (pequena vinheta que 
se cola no interior dos livros e que iden-
tifica o seu possuidor), de produção indi-
vidual ou coletiva, e que serão mostrados 
numa exposição, em setembro deste ano, 
por altura das comemorações dos 40 anos 
do Município da Amadora.
Principais caraterísticas de cada um dos 

concursos:
Ex-Líbris Amadora 2019 | Concurso Inter-
nacional
É dirigido a autores nacionais e estrangei-
ros, maiores de 18 anos.
A organização atribuirá, com base na pro-
posta do júri, 6 prémios no valor total de 
3000€.
Os resultados serão divulgados até 30 ju-
nho 2019.
Prazo para a receção das obras: 15 maio 
2019.
Ex-Líbris Amadora 2019 | Concursos Es-
colas
É dirigido aos alunos das escolas do 2.o e 
3.o ciclos e ensino secundário, nacionais.
Os prémios serão: diplomas, materiais de 
belas artes e livros.
Os resultados serão divulgados até 30 ju-
nho 2019.
Prazo para a receção das obras: 30 maio 
2019.
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Oeiras tem "Os 12 Magníficos" polícias
A Escola Segura do Concelho de Oeiras 
apresentou, no dia seis de janeiro, no 
Auditório do Templo da Poesia, no 
Parque dos Poetas, os resultados esta-
tísticos relativos à segurança escolar 
no concelho de Oeiras, com os valores 
das ocorrências registadas nos últimos 
anos, sendo de destacar o facto de, em 
2018, se registar um significativo de-
créscimo de ocorrências.
O Programa Escola Segura existe des-
de 1992, tendo origem num protocolo 
entre o Ministério da Administração 
Interna e o Ministério da Educação. 
Desta forma as escolas passaram a be-
neficiar de presença policial para ga-
rantir a segurança. 
Em Oeiras, que tem cerca de 20 mil 
alunos nas suas escolas, este progra-
ma é assegurado por 12 agentes, que 
nesta apresentação de estatísticas, uma 
professora classificou como, “Os 12 
Magníficos”.
O comandante da Divisão Policial de 
Oeiras, intendente Domingos Urbano 
Antunes, depois de agradecer a todos 
os presentes, nomeadamente, diretores 
dos agrupamentos escolares, represen-
tantes das associações de pais, das es-
colas do Concelho, da área da educação 
da Câmara de Oeiras e da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, por acei-
tarem o convite para esta apresentação, 
disse que a segurança escolar é o pri-
meiro ativo para o desenvolvimento de 
uma sociedade, já que um dos pilares 

do futuro assenta na Educação e este é 
um esforço da polícia, tendo uma par-
te do seu efetivo dirigido à segurança 
escolar. 
Lamentou que a PSP não tenha os 
meios necessários para se deslocar com 
a rapidez com que algumas solicitações 
exigem, mas espera que, no mês de 
Março, tenham mais seis viaturas ao 
seu serviço, por iniciativa da Câmara 
de Oeiras, a quem agradeceu o apoio 
que tem dado a esta força de segurança.
Com estes meios pretendem dar uma 
maior assistência às escolas e com isso 
conseguir que nos próximos anos os re-
sultados do seu trabalho sejam melho-
res do que nos anteriores.
A este propósito referiu-se aos resul-
tados do ranking da segurança escolar 
em 2018, no Concelho de Oeiras, que foi 
melhor que nos anos anteriores, o que é 
para a Escola Segura um grande orgu-
lho, salientando que isto não é obra do 
acaso, é o resultado do empenho dos 
profissionais da PSP, dos professores, 
dos pais e dos alunos, e sendo verdade 
que não é possível reduzir o número 
de ocorrências a zero, o trabalho vai 
no sentido de tornar a escola cada vez 
mais segura.
Por último incentivou os presentes a 
que, depois da apresentação das es-
tatísticas, expressassem a sua opinião 
sobre os resultados apresentados e 
apresentassem os problemas, para que 
seja possível à PSP ter melhor atuação, 

porque querem cada vez fazer mais e 
melhor.
As estatísticas, desde 2016, revelam 
que, de 235 ocorrências no ano letivo 
de 2016/2017, se passou para 158, no 
ano letivo de 2017/2018, o que é con-
siderado uma boa redução. Também 
nestes dados sobressai a Esquadra de 
Oeiras com maior número de ocorrên-
cias, todavia estes valores não são con-
siderados significativos, uma vez que a 
realidade de cada uma das esquadras 
do concelho é diferente, nomeadamen-
te no que se refere ao número de alunos 
das escolas da sua jurisdição.
Depois desta apresentação, as inter-
venções das pessoas presentes, além de 
considerarem que os elementos da PSP, 
que asseguram o trabalho da Escola 
Segura, fazem um trabalho “excelente”, 
chamaram a atenção para a necessidade 

de haver mais agentes femininas a fa-
zer este trabalho e a para a necessidade 

de terem mais meios de trans-
porte. O Intendente Domingos 
Urbano Antunes, neste perío-
do de intervenções, chamou a 
atenção para o interesse de ha-
ver uma cada vez maior ligação 
dos professores com os agentes 
da PSP, no sentido de ser dada 
toda a informação sobre os pro-
blemas ou os comportamentos 
das crianças que possam indi-
ciar problemas, para que, na 
defesa das crianças, a PSP pos-
sa investigar e atuar se houver 
razões para isso.
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Crianças no Carnaval
vão encher ruas de alegria

União das Freguesias de Oeiras e São 
Julião, Paço de Arcos e Caxias, em par-
ceria com os agrupamentos de escolas, 
colégios e Santa Casa da Misericórdia 
de Oeiras, com o apoio do Município 
de Oeiras, divisão da PSP de Oeiras, 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Oeiras e Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Paço de Arcos, vai realizar cortejos 
infantis de Carnaval, em Paço de Arcos, 
Oeiras e Caxias, com a parti-
cipação de cerca de mil e 500 
crianças.
Em Paço de Arcos o desfile 
realiza-se dia 28 de fevereiro, 
pelas 10h00, com partida do 
jardim da Praceta Dionísio 
Matias e com a participação 
prevista de 288 crianças.
Em Oeiras realiza-se dia 28 
de fevereiro, pelas 14h30, com 
partida do Jardim Infantil “O 
Pombal” e com a participação 

prevista de 649 crianças.
Em Caxias realiza-se dia um de mar-
ço, pelas 09h30, com partida da EB1 
Samuel Johnson e com a participação 
prevista de 567 crianças.
Pretende-se desta forma proporcionar 
às crianças um momento de convívio, 
música, fantasia e alegria, aproveitan-
do também a iniciativa para promover 
a proximidade com a comunidade edu-
cativa.

"O Coração da mulher, como muitos instrumentos
 depende de quem o toca" - Saint Prosper

"A mulher é uma substância tal, que, por mais que a estudes, sempre 
encontrarás nela alguma coisa totalmente nova" - Léon Tolstoi
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Presidente visita obra
do Eixo Verde Azul

C.M.S e escoteiros assinam protocolo

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

O presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, visitou recente-
mente, no âmbito da presidência aberta 
à união das freguesias de Massamá e 
Monte Abraão, a obra do Eixo Verde e 
Azul onde já está em construção um an-
fiteatro, junto à estação da CP de Que-
luz/Belas.

A Câmara Municipal 
de Sintra está a pro-
mover a construção 
do Eixo Verde Azul, 
projeto com o objeti-
vo de proporcionar a 
deslocação pedonal 
e em bicicleta entre a 
Serra da Carregueira 
em Belas e a foz do rio 
Jamor. Este trajeto que 
se inicia numa zona de 
matas do interior do 
Concelho desenvolve-
-se ao longo do Rio 
Jamor até à foz, no 
Concelho de Oeiras. 
Os trabalhos incluem 
a renaturalização, 
melhoria da quali-
dade das massas de 
água e requalificação 
do espaço envolvente 
ao Rio Jamor e seus 

afluentes.
Para Basílio Horta, o Eixo Verde e Azul 
“concretiza a estratégia integrada de 
requalificação do rio Jamor e das suas 
margens, da nascente à foz, aumentan-
do a oferta de espaços verdes, e assim 
contribuir para a melhoria da qualida-
de de vida e dos espaços das cidades”, 

e sublinhou “que se trata de uma 
mudança qualitativa na Área 
Metropolitana de Lisboa, visto 
que somos o único concelho que 
já está a trabalhar, onde já come-
çaram as obras”.
Trata-se de uma obra “ambicio-
sa” e que, de acordo com o edil, 
“vai devolver às pessoas aquilo 
que lhes pertence”.
No âmbito desta empreitada 
que decorre simultaneamente 
em várias frentes de trabalho foi 
realizada intervenção no Parque 
Urbano Felício Loureiro, em 
Queluz na área que margina o rio Ja-
mor, onde os caminhos foram requali-
ficados, passando a integrar um uso pe-
donal e por bicicletas, em condições de 
conforto e segurança, tendo sido rea-
plicado o mobiliário urbano existente e 
que será complementado com novos e 
elementos e sinalética a introduzir.
No troço compreendido entre a rotun-
da do Jamor e a rotunda de acesso à es-
tação de Queluz na qual está prevista a 
instalação da ciclovia, foram já prepara-
das as bases para 
a sua instalação, 
prevendo-se que 
até meados de Fe-
vereiro logo após 
a instalação dos 
novos candeeiros 
de Iluminação Pú-
blica, seja possível 
concluir os traba-
lhos em pavimen-
to drenante.
O Eixo Verde e 
Azul concretiza a 
estratégia integra-
da de requalifica-

ção do rio Jamor e suas margens, da 
nascente à foz, aumentando a oferta de 
espaços verdes, e assim contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida e dos 
espaços das cidades.
O “Eixo Verde e Azul” estabelece uma 
estratégia integrada de intervenção 
destinada a criar e consolidar um eixo 
ecológico, que atravessa os concelhos 
da Amadora, de Oeiras e Sintra. Numa 
primeira fase, o investimento estimado 
é de cerca de 11 milhões de euros.
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Câmara Municipal de Sintra e os Esco-
teiros de Sintra assinaram a 29 de Janei-
ro, um protocolo para que a autarquia 
realize as obras no edifício da antiga 
cadeia comarcã em Sintra, sede dos es-
coteiros, que não reunia condições de 
segurança.
Com este protocolo a autarquia reco-
nhece as obrigações decorrentes do 
acordo de cedência da antiga cadeia co-
marcã, assinado a 10 de agosto de 1984, 
mas agora passa a ter o enquadramento 
legal para realizar as obras, responsabi-

lidade que a autarquia terá até 2034.
Basílio Horta, presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, referiu que “este 
protocolo vem reforçar a relação com 
os escoteiros, fazer obras na vossa sede 
demonstra a grande consideração pelos 
escoteiros, pelo trabalho que fazem no 
nosso concelho, é um trabalho reconhe-
cido e temos um gosto muito grande 
reforçar esta ligação”.
“Vamos fazer as obras para a vossa se-
gurança, os escoteiros merecem uma 
sede renovada. Vamos começar as 

obras, acompanhadas 
por vocês e que espe-
ro que decorram com 
a máxima celeridade 
para que possam re-
gressar à vossa sede” 
terminou o edil.
Recorde-se que uma 
vistoria, realizada a 11 
de dezembro último, 
concluiu não estarem 
reunidas condições 
de segurança para uti-
lização do edifício e 
determinou o encerra-
mento do local.
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Tchoukball uma nova
modalidade desportiva

Não é futebol, não é andebol e muito 
menos râguebi. Joga-se colectivamente 
com duas equipas de sete jogadores em 
campo, entre os quais não há qualquer 
tipo de contacto físico. Utiliza-se bola, 
mas não há balizas. São usadas, em vez 
disso, quadras com rede (tipo trampo-
lins invertidos), onde se faz a bola res-
saltar para tentar marcar pontos. Esta 
nova modalidade, que combina ele-
mentos do voleibol, andebol e pelota 
basca, procura conquistar um espaço 
próprio entre os amantes do Desporto. 
Em fase de crescimento, o Tchoukbol 
começa a dar os primeiros passos em 
Portugal. E conta já com várias inicia-
tivas realizadas com vista ao seu de-
senvolvimento. O Correio da Linha foi 
tentar saber mais sobre esta nova mo-

dalidade, que promove a não violên-
cia, criada no início da década de 1970 
por um médico suíço, o Dr. Hermann 
Brandt, especialista em tratar despor-
tistas lesionados.  
“O Tchoukbol Difusão Portugal 
(TDP) é um movimento lançado em 
Portugal, reconhecido pela Federação 
Internacional, para a divulgação da 
modalidade no nosso País. Conheci 
este desporto em Macau. A Federação 
Internacional sabendo do meu regres-
so a Portugal, onde a modalidade não 
existia, incumbiu-me de a divulgar 
entre nós. Neste momento somos três 
pessoas ligadas à Educação Física e 
Desporto e promovemos acções de di-
vulgação por todo o País. Estamos se-
deados na Parede, em Santarém e no 

Porto”, começa por nos dizer Cândido 
do Carmo Azevedo, responsável pela 
promoção do Tchoukbol entre nós. 
O TDP, uma entidade ainda sem esta-
tutos, foi criado em Dezembro de 2015 
com a colaboração da Escola Superior 
de Desporto de Rio Maior do Instituto 
Politécnico de Santarém, com o objec-
tivo de divulgar a nova modalidade. 
“Ainda não temos apoios de espécie al-
guma em Portugal. Apenas a Federação 
Internacional e técnicos estrangeiros 
têm ajudado, quer dando formação 
gratuita, quer oferecendo material”, 
adianta este Professor Doutor em 
Ciências do Desporto (área de História 
e Antropologia do Corpo), natural de 
Damão, ex-Índia Portuguesa, recordan-
do que a modalidade começou a dar os 
primeiros passos entre nós na altura 
em que o TDP foi criado.
“A Federação Internacional enviou três 
técnicos, respectivamente de Taiwan, 
Macau e China, que fizeram a primeira 
acção de sensibilização teórico-prática 
de Tchoukbol em Portugal. Entretanto, 
porque eu regressara de rompante a 
Macau para assumir outras funções, 
esteve a modalidade sem liderança, 
apenas funcionando um núcleo de trei-
no em Almeirim. Com o meu regresso 
definitivo a Portugal, em Dezembro 
de 2017, a modalidade acabou por ser 
reanimada e têm vindo a ser realizados 
vários eventos com vista à promoção 
deste desporto entre nós”, assinala 
Cândido Azevedo.

VANTAGENS EM RELAÇÃO 
A OUTROS DESPORTOS

Anunciando-se como uma modali-
dade que promove a não violência, o 
Tchoukbol faz disso um argumento 
de peso para estimular a sua prática, 
diferenciando-se assim dos restantes 
desportos. “Esta modalidade foi de-
senvolvida pelo médico fisioterapeuta 
suíço Dr. Hermann Brandt, ex-jogador 
profissional de andebol, na procura de 
um desporto dinâmico e empolgante 
onde não houvesse lesões por contacto. 
Trata-se de uma modalidade com algu-
ma semelhança ao andebol, jogado por 
equipas de sete jogadores. Não é possí-
vel bater com a bola no chão ou manter 
a posse da bola mais de três segundos e 
é obrigatório o remate após três passes 
entre jogadores da mesma equipa. A 
particularidade mais flagrante consiste 
em não haver contacto entre jogado-
res, na não existência de baliza nem de 
guarda-redes, mas sim de um disposi-
tivo em rede (quadra) que faz ressal-
tar a bola. Ambas as equipas podem 
arremeter a bola para qualquer lado 
do campo. Com estas variantes o jogo 
ganha grande dinâmica, velocidade e 
inovação. O facto de não haver contac-
to físico permite a formação de equipas 
mistas”, explica Cândido Azevedo.
O responsável pelo TDP faz questão de 
realçar que “o Tchoukbol é uma moda-
lidade reconhecida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) como o 
Desporto da Paz, atendendo a que, não 
havendo contacto nem obstrução, não 
há qualquer violência, dando assim 
oportunidade ao jogador de demons-
trar o seu melhor em ambiente de res-
peito e harmonia. Também segundo a 
UNESCO, o Tchoukbol é um desporto 
de inclusão, de grande valor educativo, 
pois a sua estrutura de regras e princí-
pios prevê um jogo para todos, inde-
pendentemente da habilidade, género, 
idade, etc..”
“No Brasil e em Taiwan foi reconhe-
cida como a melhor modalidade para 
o desporto escolar”, sublinha ainda 
o Professor Doutor em Ciências do 
Desporto, salientando que “equipas de 

países africanos subdesenvolvidos, que 
jogam em campos de terra batida, têm 
levado de vencidas equipas europeias 
que treinam em moderníssimos pavi-
lhões desportivos”.

PROMOVER MODALIDADE 
EM PORTUGAL 

Em prol da promoção da modalidade 
em Portugal, após a primeira acção de 
lançamento já referida, desenvolve-
ram-se já este ano várias actividades, 
nomeadamente: uma acção de sensi-
bilização em Santarém, realizada pelo 
técnico brasileiro Júlio Calegari; duas 
acções de sensibilização na Faculdade 
de Motricidade Humana e na Praia 
de Carcavelos, conduzidas pelo técni-
co argentino Maurício Irbauch, e uma 
nova acção, novamente na praia de 
Carcavelos, em Julho último, com a 
participação de dois jogadores inter-
nacionais, o brasileiro Neto Lourenz 
e um português residente na Suíça, 
Jérémie Esteves. “No período de férias 
tivemos também ocasião de divulgar 
esta modalidade junto de um grupo 
de Professores de Educação Física e 
Desporto, em Palmela, e o nosso re-
presentante no Porto também tem 
dinamizado o Tchoukbol na praia de 
Matosinhos”.
Apesar de ainda não existirem cam-
peonatos de Tchoukbol no nosso País, 
já foi realizado um primeiro torneio 
com oito equipas mistas envolven-
do cerca de uma centena de jogado-
res. “Foi em Junho, em Santarém, na 
Escola Genestal Machado. Qual final 
de actividades do ano lectivo, foi pro-
posto às equipas escolares praticantes 
o primeiro torneio em Portugal. Um 
evento inolvidável liderado pelo Prof. 
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PERFIL

Natural de Damão, ex-Índia Portuguesa, 
Cândido do Carmo Azevedo tem 70 
anos e é Professor Doutor em Ciências 
do Desporto, na área de História e 
Antropologia do Corpo. Enquanto 
Professor de Educação Física (EF), foi 
durante muitos anos o Coordenador 
do Curso Superior para Professores de 
EF em Macau. 

O Tchoukbol joga-se em recintos com medidas que podem variar bastante. As 
dimensões mais comuns são 27 metros de comprimento por 17 metros de largura. 
Contudo, existem variações, como na modalidade de praia, que usa medidas de 
21 metros por 12 metros.
Em cada extremidade do campo é instalado uma quadra, tipo trampolim inverti-
do, com uma inclinação de 55 graus. Em frente desta quadra existe uma área em 
semicírculo com um raio de três metros, que assinala o limite onde os jogadores 
podem estar posicionados, a atacar e/ou a defender.
Cada jogo de Tchoukbol é constituído por três partes de 15 minutos com interva-
los, sendo usada uma bola cujas dimensões e peso variam consoante o género e a 
idade dos jogadores, podendo oscilar entre 54 e 60 cm de circunferência e com um 
peso entre as 325 e as 475 gramas.
O objectivo do jogo é somar mais pontos que o adversário, obtidos quando é feito 
um arremesso para a quadra fazendo com que a bola caía depois no chão sem ser 
interceptada pelos elementos da equipa adversária, sendo que cada equipa deve 
ter 12 jogadores (sete em campo e cinco suplentes).
As equipas que estão a atacar podem fazer três passes seguidos até decidirem 
finalizar a jogada. Enquanto decorre o ataque, a equipa que defende não pode in-
terceptar a bola ou envolver-se na jogada. Pode apenas posicionar-se para receber 
a bola que ressalta no quadro e impedir que bata no chão e marque ponto.

Luís Arrais”, revela Cândido Azevedo, 
adiantando que o “TDP tem dado os 
seus primeiros passos com cuidado”. 
“O ano de 2018 foi de ampla divulga-
ção, fosse em recinto pavilhão ou na 
praia. Movimentámos cerca de cinco 
centenas de jovens. No ano de 2019 
continuaremos com acções de sensibi-
lização nos locais onde nos chamarem, 
mas vamos dar um enfoque especial na 
constituição de equipas, sejam elas es-
colares, de clubes ou de instituições ju-
venis. Entretanto, voltaremos a realizar 
jogos nas praias e torneios. A vizinha 
Espanha, que tem cerca de 25 mil prati-
cantes desta modalidade, convida-nos 
constantemente. Estamos a pensar, 
qual prémio, proporcionar aos melho-
res jogadores uma ida até Espanha. 
Em 2020, já com clubes praticantes da 
modalidade, avançaremos então para a 
criação de uma Associação Desportiva, 
com estatutos, que enquadre e legalize 
clubes e praticantes.”
O responsável pelo TDP diz que ainda 
não existem clubes organizados, ape-
nas equipas escolares. “Esta modali-
dade, de custos muito baixos, apenas 
necessita de um espaço aberto, inde-
pendentemente do seu piso, da di-
mensão de um campo de basquetebol 
(medidas mínimas). O equipamento 
(quadras de arremesso e bolas) custa 
no total cerca de 200 euros. Portanto, 
qualquer pequeno clube de aldeia 
pode criar uma boa equipa e jogar ao 
lado de clubes com grandes instala-
ções desportivas”, garante Cândido 
Azevedo, que aposta forte na divulga-
ção e promoção para aumentar a visi-
bilidade da modalidade. “É importan-
te ter o apoio da Comunicação Social, 

por exemplo ir a um programa de um 
qualquer canal de TV ou de Rádio. É 
igualmente importante conseguir junto 
da Câmara Municipal de Cascais a re-
serva de um pequeno espaço (40x20m) 
junto ao campo de futebol na Praia de 
Carcavelos, ser reconhecido pelas en-
tidades oficiais e, por último, arranjar 
um patrocinador”, destaca.

TODOS PODEM PRATICAR 

Os interessados em obter informa-
ção e/ou praticar a nova modalidade 
podem visitar a página Tchoukbol 
Difusão Portugal no Facebook (ht-
tps://www.facebook.com/tchouk-
bolportugal), na qual estão registados 
todos os eventos promovidos no nosso 
País. Pode também ser mobilizada uma 
instituição local para uma ida do TDP 
a uma escola, clube ou autarquia com 
a finalidade de realizar uma acção de 
divulgação. Entretanto, está prevista a 
criação de uma federação para daqui 
a uns anos. “Sem pressas, fazendo as 
coisas bem feitas, e após a existência de 
clubes e associações regionais”, comen-
ta Cândido Azevedo. 
“De momento ainda não existem patro-
cinadores. Se houver um patrocinador 
interessado terá um bom campo de 
divulgação da sua empresa pelo alcan-
ce que esta modalidade virá a ter em 
breve. O ideal era ter um patrocinador 
que valorize os aspectos da cidadania 
e da modalidade, como o da inclusão, 
da não violência, da paz e do mérito e 
inovação pessoais. Até ao momento, os 
custos da promoção (cartazes, T-Shirts, 
acessórios, transportes, banners, etc.) 
são custeados pelos representantes do 
TDP. Sentimos uma grande urgência 
em conseguir um patrocinador”, admi-
te. Para já, o promotor mais represen-
tativo da modalidade em Portugal é a 
Escola Secundária Genestal Machado, 
em Santarém, “onde os seus professores 
de Educação Física e Desporto viram 
de imediato o alcance educativo, pe-
dagógico e de inclusão do Tchoukbol”, 
reconhece Cândido Azevedo. 

CAMPEONATO MUNDIAL
 JÁ ARRANCOU

A primeira apresentação oficial mun-
dial da modalidade ocorreu em 1972 
num Congresso de Educação Física e 
Desporto realizado precisamente em 
Portugal. De imediato ganhou adep-
tos nos cinco continentes. Dois anos 
depois surgiu o primeiro campeonato 
europeu. Actualmente organizam-se 
campeonatos nacionais e continentais 
em diversas regiões, nomeadamen-
te África, América, Europa e Ásia-
Pacífico. O Campeonato do Mundo 
é realizado de quatro em quatro anos 
com a República da China (Taiwan) a 

deter o título de campeão. 
No ano em que Taiwan foi campeão 
mundial, a novidade do Tchoukbol che-
gou rapidamente a Macau. “Na altura, 
os professores chineses pediram-me a 
introdução desta cadeira no currículo, 
o que foi consentido superiormente. 
Atraiu-me também o nome Tchoukbol. 
Vim a saber que é uma designação in-

ternacional, apenas variando de língua 
para língua a sílaba ‘bol’ (bola). Então o 
‘tchouk’ é o som da bola ao ser repelida 
pela rede”, explica Cândido Azevedo, 
que acredita fortemente na expansão 
da modalidade no nosso País.

Texto: Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues e Arquivo
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Nova imobiliária em Linda-a-Velha

Soluções Ideais (SI) - Imobiliária abriu 
recentemente uma nova delegação em 
Linda-a-Velha (concelho de Oeiras), 
mais concretamente na Rua Irene 
Lisboa, 5A. Com a agência agora inau-
gurada, esta empresa de Mediação 
Imobiliária passou a contar com uma 
rede de 26 unidades distribuídas por 
vários pontos do País.  
O Grupo Soluções Ideais é uma rede de 
Franchising Imobiliário cem por cento 
portuguesa que “assenta em valores 
sólidos de confiança, lealdade, pro-
fissionalismo e qualidade do serviço 
ao cliente”, assinalam os seus respon-
sáveis. Uma aposta de qualidade que 
resultou já na conquista de um prémio 
‘Portugal 5 Estrelas’ na categoria de 
imobiliárias.
“A SI Imobiliária é uma empresa que 
nasceu há cerca de 17 anos em Coimbra 
e que tem vindo a crescer de forma na-
tural e orgânica à custa, sobretudo, de 
contactos directos entre as pessoas, ne-
tworking. Actualmente, temos já mais 

de 150 pessoas a traba-
lhar connosco nas diver-
sas unidades”, explica o 
director da nova agência, 
José Correia Antunes.
“Temos registado um 
desenvolvimento mui-
to grande, que tem sido 
marcado por crescimen-
tos em todos os aspectos, 
quer no número de lojas, 
quer no volume de factu-
ração, quer no número de 
casas vendidas. Temos ti-
rado partido da melhoria 
do mercado e era a altu-
ra de chegarmos aqui ao 

concelho de Oeiras”, justifica.

ÁREAS DE NEGÓCIO

A SI Imobiliária aposta numa forma 
particular de estar no mercado. “Nós 
temos uma estratégia comercial um 
pouco diferente, que é centrarmos 
toda a nossa actividade nos clientes. 
Queremos conquistar a confiança dos 
clientes prestando-lhes o melhor servi-
ço possível e apresentando as melhores 
soluções. Para isso temos desenvolvido 
uma gama de ofertas bastante alarga-
da”, explica o responsável pela nova 
agência de Linda-a-Velha.
“Nós começámos na mediação tradi-
cional, ou seja na angariação de imó-
veis para comprar, vender e/ou arren-
dar. Também o trespasse de negócios é 
uma actividade que nós fazemos com 
regularidade. Mas depois saímos um 
pouco desta área tão tradicional com 
uma área, por exemplo, de mediação 
de obras, em que temos uma rede com 

centenas de parceiros em todo o 
País para podermos ajudar os nos-
sos clientes a encontrarem soluções 
confiáveis para realizarem obras, 
remodelações, construções novas, 
fazerem uma casa, fazerem um pré-
dio ou mesmo fazerem uma torre.”
As principais áreas de negó-
cio da empresa são a Mediação 
Imobiliária, a Mediação de Obras, 
os Arrendamentos, a Gestão de 
Arrendamentos e a Consultoria 
Financeira. “Na Gestão de 
Arrendamento, por exemplo, fa-
zemos a gestão da relação com o 
inquilino, a cobrança das rendas, a 
emissão dos recibos, fazemos toda 
a gestão em caso de incumprimen-
to, em caso de avarias, em caso de 
necessidade de obras, de problemas 
que surjam de qualquer ordem com 
o imóvel. Nós assumimos a responsabi-
lidade de fazer toda essa gestão”.
Outra das principais apostas da SI 
Imobiliária é referida por José Correia 
Antunes como “uma espécie de péro-
la escondida”. “É um produto de que 
gostamos muito, que se chama ‘Casa 
150’. É uma casa modelar, um modelo 
de casa desenvolvido para a nossa rede. 
São casas de alta qualidade construtiva 
que têm rapidez de construção e custos 
de construção muito controlados, per-
mitindo ter, por exemplo, um T4 com 
180 metros quadrados por 150 mil eu-
ros, já completamente equipado e com 
a chave na mão. A única coisa que o 
cliente precisa de ter é um terreno, coi-
sa que nós também fazemos o favor de 
encontrar.”

‘2019 SERÁ UM ANO
 DE ESTABILIZAÇÃO’

Depois de anos de fortes subidas nos 
preços do imobiliário, o director da 
nova agência de Linda-a-Velha da SI 
Imobiliária acredita que este será “um 
ano de estabilização”. 
“O mercado imobiliário 
em Portugal está a atin-
gir uma temperatura 
elevada em algumas zo-
nas, demasiado elevada 
para a saúde do próprio 
mercado e isso está a ser 
corrigido. Nos últimos 
meses, já se nota bem que 
há de facto um abaixa-
mento, uma tendência de 
normalização do merca-
do. Não há menos pro-
cura, mas há uma pro-
cura um bocadinho mais 
educada. As pessoas não 

estão a acreditar que os preços vão es-
tar eternamente em subida e, portanto, 
estão a prevenir-se mais.”
Por outro lado, realça ainda José 
Correia Antunes, “a banca está a fazer 
um trabalho cada vez mais eficaz no 
crédito à habitação, com mais prudên-
cia, mais serviços. E há também uma 
nova legislação que vai causar algum 
transtorno na maneira de funcionar do 
mercado, que tem a ver com a interme-
diação de crédito. Isto tudo junto vai 
fazer com que o mercado continue a ser 
saudável, continue a funcionar”.    
“A nossa previsão é que este ano vai 
ser um ano de estabilização. A zona 
de Oeiras em princípio não vai sofrer 
muito porque é uma zona de transição 
onde há muita gente que vem a fugir 
dos preços de Lisboa para a zona de 
Oeiras. Mas esta mesma zona, do outro 
lado, está espartilhada pelo cogumelo 
que sempre existiu da Linha, da zona 
do Estoril e de Cascais. Portanto, Oeiras 
estará sempre numa zona muito favo-
recida de passagem de preços, numa 
zona moderada”, destaca. 
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Junta de Freguesia em Caxias tem 
Posto de Enfermagem
Caxias tem a funcionar nas instalações 
que substituíram o antigo mercado e 
foram sede da Junta de Freguesia, além 
da delegação da União de Freguesias 
de Oeiras Paço de Arcos e Caxias, um 
Posto de Enfermagem, que funciona 
de segunda a sexta, das 9h00 às 12h00, 
uma mercearia, um talho, um restau-
rante, um vidraceiro e uma loja dos 
CTT, nas salas destinadas à delegação 
da União de Freguesias, funciona o ga-
binete da presidente, uma secretaria, 
um serviço de desenvolvimento social, 
uma sala de formação, um salão para 
realização de reuniões públicas e uma 
sala destinada ao arquivo.
O Posto de Enfermagem e os CTT, refe-
re a presidente da União de Freguesias, 
Madalena Castro, procuram viabilizar 
serviços de proximidade junto da po-
pulação de Caxias, já que em termos de 
saúde e dos serviços disponibilizados 
pelos CTT, teriam que se deslocar, por 
exemplo, a Paço de Arcos e há dificul-
dade de transportes.
No que se refere ao Posto de 
Enfermagem, que foi aberto pelo presi-
dente da Junta de Freguesia de Caxias 
em 2009, segundo a enfermeira Luzia 
Dias, responsável pelo posto, disponi-
biliza todos os serviços de enfermagem, 
como injeções, medições de Tensão 
Arterial, Glicémia, Colesterol, etc. colo-
cação de pensos, suturas, massagens te-
rapêuticas, aplicação de ligaduras elás-
ticas, cuidados 
do pé diabético, 
drenagem linfá-
tica, enfermagem 
oftalmológica e 
otorrinológica, ou 
aplicação de algá-
lia.
Também é feito 
aconselhamento 
aos utentes e em 
situações que o 
justifiquem é pe-
dido o encami-
nhamento para o 
Centro de Saúde.
A pouca utili-

zação, que se ve-
rifica atualmen-
te, do Centro de 
Enfermagem, na opi-
nião da presidente da 
União de Freguesias, 
poderá ser conse-
quência da falta de 
divulgação da sua 
existência junto da 
população, pelo que 
pretende fazer che-
gar essa informação 
às pessoas, para que 
este serviço, em que a 
União de Freguesias investe e é gratui-
to para os utentes do SNS com isenção 
do pagamento de taxas moderadoras, 
continue a funcionar. 
Nestas instalações, à segunda-feira e 
sexta-feira, das 9h00 às 17h30, Edmea 
Brigham, licenciada em Medicina 
Tradicional Chinesa, disponibiliza téc-
nicas terapêuticas como, Acupuntura, 
Massagem, Ventosas, Terapia Miofacial 
ou Medicina Herbal. 
A Câmara Municipal de Oeiras apro-
vou recentemente um apoio financeiro, 
no total de cinco euros para o funcio-
namento dos postos de enfermagem 
da Junta de Freguesia de Barcarena e 
da União das Freguesias de Oeiras e S. 
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, 
sendo destinados ao posto de Caxias 
mil e 900 euros.

"A mulher é um efeito deslumbrante da natureza" - Arthur Schopenhauer
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Cante Alentejano está
vivo em Tires

Elevado à categoria de Património 
Cultural Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO em 2014, o Cante Alentejano 
é um género musical único no Mundo, 
tradicional do Alentejo, cujas raízes se 
perdem na História. De acordo com al-
guns musicólogos, esta forma de cantar 
particular, que ajudava também a su-
portar as difíceis jornadas na lavoura, 
poderá ter uma origem que remonta 
à época pré-romana. Em vários estu-
dos surgem também referências mais 
actuais, nomeadamente ao canto gre-
goriano e a aspectos ligados à cultura 
árabe, que deixou marcas significativas 
na Península Ibérica. 
Numa época em que muitas tradições 
tendem a desaparecer, derrotadas 
pelo avanço da modernidade, o Cante 

Alentejano, mercê do reconhecimen-
to obtido junto da UNESCO, voltou a 
ganhar fôlego impulsionado pelo tra-
balho desenvolvido por muitos grupos 
de cantares apostados em manter vivo 
este género musical de excepção. Um 
desses embaixadores desta importante 
marca da cultura alentejana é o Grupo 
Coral ‘Estrelas do Guadiana’, integra-
do na Associação Cultural e Recreativa 
dos Alentejanos Residentes em Tires 
(ACRART). 
“O Grupo Coral ‘Estrelas do Guadiana’ 
surgiu em 1975, nas já conhecidas 
‘reuniões de café’, onde um grupo de 
alentejanos residentes na localidade 
de Tires recordava, entre conversas e 
muitas alegrias, as tradicionais mo-
das alentejanas. No início, o grupo 

era constituído por um número redu-
zido de participantes. Actualmente é 
composto por 24 elementos, com ida-
des compreendidas entre os 18 e os 
80 anos. Estes cantores são oriundos 
das regiões do Alto e Baixo Alentejo e 
do Algarve, regiões atravessadas pelo 
Rio Guadiana, daí a escolha do nome 
‘Estrelas do Guadiana’”, explica o pre-
sidente da ACRART.
David Jesus Ortiz, de 66 anos, sublinha 
que a projecção de que o grupo goza 
beneficiou de um maior impulso a par-
tir de 1988, depois de ter sido criada 
uma sede na colectividade Dramático 
1.º de Maio, em Tires, onde os elemen-
tos do grupo passaram a reunir-se para 
confraternizar e ensaiar. Desde então 
as ‘Estrelas do Guadiana’ têm partici-
pado em vários eventos que resultaram 
na gravação de um CD e três cassetes. 
Além do património musical editado, o 
grupo tem sido convidado a colaborar 
em várias iniciativas culturais e progra-
mas televisivos. 
“Participaram no programa de televi-
são ‘Obrigado por Tudo’, apresentado 
por Serenela Andrade, colaboraram 
na gravação do genérico da teleno-
vela ‘Roseira Brava’ e marcaram pre-
sença na apresentação de um livro do 
escritor José Saramago na Quinta das 
Lágrimas, em Coimbra, entre outras 
iniciativas”, recorda o presidente da 
ACRART, que faz questão de realçar 
que o grupo coral da associação 
tem como principais objectivos da 
sua actividade “a divulgação, va-
lorização e defesa do Património 
Cultural Artístico e Etnográfico 
do Alentejo”.

MEDALHA DE MÉRITO
 E CONSTRUÇÃO 

DE EDIFÍCIO-SEDE

Em 2004, mercê do trabalho de-

senvolvido para preservar o patrimó-
nio artístico e cultural do Alentejo, o 
Grupo Coral ‘Estrelas do Guadiana’ 
foi reconhecido e agraciado com a 
Medalha de Mérito Cultural atribuída 
pela Câmara Municipal de Cascais. “A 
atribuição deste galardão significou 
um orgulho muito grande para todos 
os elementos do grupo. Foi o reconheci-
mento do nosso trabalho feito em prol 
da divulgação da música alentejana no 
concelho de Cascais, que nos recebeu 
e nos ajudou a melhorar as nossas vi-
das”, salienta David Jesus Ortiz.
Entretanto, em 2014, a UNESCO 
classificou o Cante Alentejano como 
Património Cultural Imaterial da 
Humanidade, o que trouxe uma res-
ponsabilidade acrescida ao grupo. 
“Este mérito atribuído pela UNESCO 
não veio só galardoar todos os nossos 
antepassados como também todos os 
elementos presentes e incentivar ainda 
os nossos jovens (como já se verifica em 
largas zonas do Alentejo) a darem con-
tinuidade à nossa cultura”, sublinha 
o presidente da associação, que conta 
com cerca de uma centena de sócios 
efectivos.
Outro marco importante na história do 
grupo ocorreu em Setembro de 2017, 
data em que estes embaixadores do 
Alentejo no concelho de Cascais vi-
ram realizar-se a concretização de um 
sonho antigo com a inauguração de 
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um edifício-sede construído de raiz no 
adro do antigo mercado de Tires, jun-
to à delegação da Junta de Freguesia 
de S. Domingos de Rana. “A obra foi 
totalmente financiada pela Câmara 
Municipal de Cascais”, refere o diri-
gente associativo, acrescentando que 
a associação é também apoiada pela 
edilidade cascalense e pela Junta de 
Freguesia de S. Domingos de Rana.
David Jesus Ortiz explica que a cria-
ção da ACRART na freguesia de S. 
Domingos de Rana ficou a dever-se “à 
necessidade de procurar uma vida me-
lhor na cintura industrial de Lisboa, já 
que os alentejanos nas suas terras não 
tinham condições porque o trabalho 
escasseava e não tinham meios de sub-
sistência para si e para os seus”. A as-
sociação dedica-se exclusivamente à di-
vulgação do Cante Alentejano. Apesar 
de todo o entusiamo, nem tudo são fa-
cilidades. “Devido à idade avançada de 
muitos elementos do grupo, por vezes 
é com muita dificuldade que desempe-
nhamos as nossas tarefas aquando das 
festividades organizadas por nós”, ad-
mite o presidente da associação.

‘É DIFÍCIL RECRUTAR 
JOVENS PARA O GRUPO’

Que importância tem o Cante na 
vida dos alentejanos? “A vida dos 
Alentejanos nunca foi fácil. Apesar de 
parecer um povo triste, não o é. Apesar 
das amarguras sofridas era através do 
Cante que manifestavam a sua cultu-
ra cantando as suas melodias e divul-
gando os seus cantes e as suas gentes”, 
responde David Jesus Ortiz. Quando 
questionado sobre a possibilidade de 
as tradições culturais alentejanas corre-
rem o risco de desaparecer, o dirigen-

te da ACRART não se mostra 
demasiado pessimista. “Julgo 
que não, pois vão aparecendo 
por aí novos talentos do Cante 
Alentejano. No entanto”, ad-
mite, “na zona onde residimos 
e onde está inserido o grupo 
‘Estrelas do Guadiana’ temos 
muitas dificuldades no recru-
tamento dos jovens”.
Quer isto dizer que os jovens 
de hoje não mostram interesse 
em aprender os cantares alen-
tejanos? “Apesar de tentarmos 
sensibilizar a juventude para 

não deixarmos perder o nosso patri-
mónio cultural não é fácil trazer para o 
grupo novos elementos jovens”. Uma 
situação que pode vir a ser diferen-
te no futuro. “Temos um intercâmbio 
com a Ideia – O Nosso Sonho (uma 
Cooperativa de Ensino e Solidariedade 
Social instalada em Tires), incorporan-
do um grupo de jovens meninos entre 
os seis e os oito anos, um grupo com 
cerca de 20 elementos que já nos acom-
panham e interpretam as suas melodias 
do Cante Alentejano.”
O principal evento que a associação 
organiza, ‘Encontros de Grupos Corais 
Alentejanos’, realiza-se no dia 13 de 
Julho na Coletividade 1.º de Maio, em 
Tires. A organização prevê que esta ini-
ciativa, que já vai na 39.ª edição, venha 
a contar com a presença de 150 partici-
pantes. Antes disso, a ACRART vai as-
sinalar o Dia Internacional da Mulher (8 
de Março) com a participação de quatro 
grupos corais femininos. Segue-se, dia 
18 de Maio, o evento ‘Alentejo Canta 
Cascais’, com a participação de quatro 
grupos corais do Baixo Alentejo. Outro 
momento alto no calendário de festivi-
dades da associação é o arraial de Santo 
António, que vai decorrer durante a 
primeira quinzena de Junho. Destaque 
também para o segundo aniversário da 
sede da Associação, celebrado dia 16 de 
Setembro.
Apesar de toda a persistência para levar 
por diante a missão de divulgação da 
Cultura Alentejana, David Jesus Ortiz 
antevê com alguma apreensão o futuro 
da associação a que preside. “Sejamos 
realistas, o futuro da ACRART depen-
de das gerações vindouras, depen-
de da aderência dos jovens ao Cante 
Alentejano. Caso isso não aconteça, não 
vejo como salvar a associação”, avalia 

o dirigente. Um cenário que os 
interessados pela cultura alen-
tejana desejam que não se con-
cretize. Que os jovens possam 
continuar a ser os guardiões de 
uma cultura que tem passado 
de geração em geração, até hoje, 
para que o Alentejo continue a 
ser cantado por esse País fora e 
também além-fronteiras.

Texto: Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues

Os SIMAS de Oeiras e Amadora lança-
ram em abril de 2018 junto da comuni-
dade escolar dos concelhos de Oeiras e 
Amadora o projeto do Wizz, o quiz da 
Água.
O Wizz é um jogo divertido e inovador 
que combina a gamificação móvel com
os suportes físicos. É dirigido aos alu-
nos do 2o e 3o ciclo das escolas dos 
concelhos de Oeiras e Amadora. Para 
jogar, basta instalar a aplicação móvel
Wizz e fazer o seu registo. São cerca de 
quatrocentas questões desenvolvidas 
para seis categorias - A Água e o Plane-
ta Terra, Química da Água, Poupança 

de Água, Pegada Hídrica, Tratamento 
de Água e os SIMAS de Oeiras e Ama-
dora.
Para além do jogo de tabuleiro, pode 
ainda usar o modo de batalha, onde 
pode desafiar um amigo para respon-
der a um quiz sobre a água.
Nesta 2a edição do Wizz que irá decor-
rer entre 11 de fevereiro e 25 de maio 
os alunos vencedores e as escolas com 
mais jogadores vão receber fantásticos 
prémios. Começa já a jogar e não percas 
esta oportunidade de ganhar fantás-
ticos prémios e aprender mais sobre o 
mundo da água.

Dia 8 comemora-se

Dia Internacional da Mulher
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O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, apresentou, no dia 26 
de janeiro, o programa funcional para 
o futuro Rossio de Porto Salvo, na sede 
da Sociedade de Instrução Musical de 
Porto Salvo (SIMPS), cuja sala foi pe-
quena para acolher a quantidade de 
pessoas que quiseram estar presentes 
nesta sessão. 
Este projeto para o centro de Porto 
Salvo prevê, a beneficiação e ampliação 
da sede da SIMPS, a instalação de um 
Centro de Saúde, que já está acordado 
com o Ministério da Saúde, um edifício 
onde será instalada a sede da Junta de 
Freguesia, comércio e serviços, uma 
zona de parque urbano, uma praça que 
permitirá a realização de atividades 
culturais e um parque de estaciona-
mento coberto, com capacidade para 
250 viaturas.
No início da sessão o presidente da 
Câmara disse ser uma satisfação ver 
que a população de Porto Salvo veio 
em grande número para participar, e 
referiu o facto de ao longo dos anos o 
Rossio de Porto Salvo ter vários estu-
dos e vários projetos que não se concre-
tizaram.
Este projeto que se insere numa estraté-

gia mais vasta, que é a criação de praças 
em quatro localidades, nomeadamen-
te na vila de Oeiras, ocupando a área 
onde funciona o parque de estaciona-
mento da Santa Casa da Misericórdia, 
em Caxias no Largo Alves Redol, em 
Linda-a-Velha no antigo quartel e na-
turalmente em Porto Salvo, servindo 
estas praças de polos de atração destas 
localidades.
Segundo o presidente da Câmara, este 
projeto, que é uma das promessas elei-
torais, depois desta apresentação terá 
o lançamento do concurso para o pro-
jeto de execução e quando este estiver 
pronto avança a obra. Não sendo uma 
obra em que seja feita uma estrutura 
de cada vez, mas sim todas em simul-
tâneo, pensa o presidente da Câmara, 
que dentro de três a quatro anos será 
uma realidade, “de que os habitantes 
de Porto Salvo se vão orgulhar”. Esta 
intervenção, que orçará em cerca de 10 
milhões de euros, será financiada na 
sua totalidade pela Câmara de Oeiras.
A vereadora Joana Batista, que tem o 
pelouro das obras, na sua intervenção 
nesta sessão, começou por agradecer 
à equipa técnica que desenvolveu este 
projeto, que segundo as suas palavras, 

alia a requalificação à preservação, uma 
vez que respeita o passado, as tradições 
e as memórias, como é o caso da SIMPS, 
que será ampliado e modernizado, mas 
manter-se-á na sua utilização tradicio-
nal, com serão preservados o coreto e o 
chafariz, embora devam ser deslocados 
da sua posição atual.
No que se refere a novas vias, está em 
fase de projeto de execução uma via 
que vai ligar a A5 à Ribeira da Lage e 
ao Lagoas Parque, vai ser continuada 
a via que foi interrompida e que pre-
tende ligar o Lagoas Parque, passando 
pelo Complexo Desportivo, à rotun-
da do Mercado de Porto Salvo, essa 
via terá passeio e ciclovias. A estrada 
das Portelas vai ter passeios, uma das 
ciclovias que vão ser criadas liga a es-
tação de Paço de Arcos à Quinta da 
Fonte, seguindo para a Rotunda das 
Oliveiras, Rotunda da Escola, Cacilhas 
e Lagoas, outra ciclovia vai ligar Vila 
Fria a Leceia. Em Leceia será demoli-
do o mercado e dará lugar a uma ro-
tunda, também a entrada no Concelho, 
em Talaíde, será melhorada e a estrada 
até Leião requalificada e colocados pas-
seios. 
O presidente da Junta de Porto Salvo, 

Dinis Antunes, agradeceu a presença 
de tantas pessoas, considera que este 
projeto é um sonho que se está a tornar 
realidade e agradeceu ao presidente da 
Câmara e aos técnicos que o elabora-
ram o projeto.
Na intervenção do público, além dos 
apoios ao projeto, foram colocadas al-
gumas preocupações, nomeadamente 
com a preservação do chafariz e do 
coreto, a necessidade de ser alargada a 
boca do palco do salão da SIMPS, tam-
bém se o estacionamento automóvel 
terá custos para os utilizadores, sobre 
a forma como a Capela da Senhora de 
Porto Salvo se vai integrar neste proje-
to ou ainda, para quando o regresso do 
COMBUS.
Em resposta a estas questões, o presi-
dente da Câmara esclareceu que o co-
reto e o chafariz, como já tinha sido re-
ferido, serão preservados na sua forma, 
mas terão que ser deslocados do lugar 
onde se encontram, no caso da boca de 
cena da SIMPS está previsto o seu alar-
gamento, o parque de estacionamento 
terá que ser pago, será estudada uma 
solução que favoreça os moradores, 
mas na generalidade não será caro.
A capela de Nossa Senhor de Porto 
Salvo, que é classificada como 
Monumento de Interesse Público, terá 
a recuperação que for necessário para 
preservar esse património. No caso do 
COMBUS que já está em fase experi-
mental em Algés, espera o presidente, 
que até ao fim do ano esteja a funcionar 
em todo o Concelho.
Nesta apresentação estiveram presentes 
o vice-presidente da Câmara de Oeiras, 
Francisco Gonçalves, a presidente da 
União de Freguesias de Oeiras, Paço 
de Arcos e Caxias, Madalena Castro e 
o presidente da União de Freguesias de 
Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira.

Rossio de Porto Salvo foi apresentado
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Almoço convívio do
Quadro de Honra do BVO

Florindo Santos, ex-presidente dos 
Bombeiros Voluntários de Oeiras, or-
ganizou no passado dia 27 de Janeiro 
um almoço-convívio com elementos 
do Quadro de Honra, que decorreu no 
Hotel Palácio Estoril. Foi desta maneira 
que o antigo dirigente quis recordar e 
homenagear cerca de 25 elementos do 
Quadro de Honra, com a realização de 
um evento que serviu também para 
recordar histórias de outros tempos e 
reviver o passado.
“Este evento foi organizado para que 
estes homens, que deram o melhor do 
seu esforço, não sejam esquecidos. Que 

é o que hoje se vê na maioria dos ca-
sos. Permitem-me a honra de estar aqui 
com eles, porque foram verdadeiros he-
róis enquanto estiveram nos Bombeiros 
Voluntários de Oeiras. Hoje estão no 
Quadro de Honra e não devem ser es-
quecidos. Foi um prazer muito grande 
estar com eles”, comentou o organiza-
dor do evento.
“Em nome do Quadro de Honra, que-
ro agradecer ao Sr. Presidente Florindo 
Santos a amabilidade que teve em nos 
convidar já que a direcção dos bombei-
ros não teve a amabilidade de nos con-
vidar pelo Natal. Portanto, uma palavra 
de agradecimento de todos nós ao Sr. 
Presidente Florindo, que nunca se es-
queceu de nós e que ao longo dos anos 
tem-se interessado sempre pelos bom-
beiros e pela nossa associação. Muito 
obrigado”, agradeceu Moura Simões, 

comandante do Quadro de Honra.
Questionado para comentar a situação, 
Florindo Santos explicou: “Não quero 
ferir a actual direcção. Cada um faz o 
que quer e reage à sua maneira, mas 
como pessoa humana fiquei muito feliz 
por estar aqui hoje neste convívio com 
estes elementos do Quadro de Honra 
e recordar os bons momentos que eles 
passaram ali. Foram verdadeiros ho-
mens e merecem esse estímulo. Quero 
também recordar os que já partiram e 
dar um abraço muito grande às suas 
famílias”.
“Estes homens deram o melhor do seu 
esforço aos bombeiros e não merecem 
ser esquecidos. Que isto sirva de exem-
plo às futuras direcções”, referiu ainda 
o organizador da homenagem.
Recorde-se que a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Oeiras assi-
nalou recentemente os seus 
127 anos de existência com 
uma cerimónia realizada em 
frente ao quartel da corpora-
ção. Durante esta celebração 
foram homenageados os 
bombeiros que lutaram con-
tra o fogo do Chiado, que 
deflagrou durante a madru-
gada do dia 25 de Agosto 
de 1988 nos Armazéns 
Grandella, em Lisboa.

"Difícil é amar uma mulher e simultaneamente fazer alguma
coisa com juízo" - Léon Tolstoi
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