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Tia Céu

"Queremos continuar a ajudar

A Solfraterno fez cinco anos e, com
tão pouco tempo de vida, já chegou
aos quatro cantos do mundo, ajuda
mais de uma centena de famílias regularmente, por carência financeira
ou doença. Mas a sede tem os dias
contados e para já não têm como sair
dali.
A novidade já tinha sido dada em
Setembro de 2016 no Correio da Linha:
A associação Solfraterno recebeu um
espaço novo, em Carnaxide, cedido
pela Câmara Municipal de Oeiras
(CMO), mas precisava de obras. Na
altura, a Tia Céu, presidente da associação, deixou o apelo para que os ajudassem com as obras, porque agora era
a sua vez de precisar.
Quase um ano e meio volvido e a loja
no Alto dos Barronhos continua por arranjar, só que, entretanto, a Associação
Desportiva de Oeiras (ADO), onde a
Solfraterno está instalada desde o seu
início, há cinco anos, quer que eles
saiam dali até ao final de Março. Ou
seja, têm dois meses para arranjar o
novo espaço e fazer a mudança, o que
não está fácil.
As instalações na ADO não eram as
melhores, admitem. Ficam debaixo de
uma das bancadas do campo de fute-

bol, “chove lá dentro”, mas, na altura,
ia servindo para dar apoio às 80 famílias que tinham. Ainda assim, quem
visitasse o espaço percebia que era
pequeno demais para a quantidade de
roupas e mobílias doadas que vendem,
mais a pequena cozinha para armazenar as refeições e o espaço para receber
as famílias.
Entretanto a associação cresceu. Tem
mais famílias, mais casos, mais bens
para armazenar.
Atualmente conta com a ajuda de
20 voluntários, associações e empresas, como a 2ª Companhia das Guias
de Oeiras, os colégios os Minorcas,
Santiago e os Maristas de Carcavelos,
e tantas outras entidades que nomeá-las “encheria cinco folhas de jornal”,
para recolher bens e alimentos nos restaurantes e empresas parceiros, como
o Continente, Sacolinha, Hotel Real,
Lutece e muitos outros, para distribuí-los pelas 110 famílias (mais de 400
pessoas) que a Solfraterno ajuda regularmente.
São famílias que chegam quer pelo
serviço social da CMO e das juntas de
freguesia locais, quer pelo Rendimento
Social de Inserção, quer de outras instituições ou que os procuram pessoalmente, sendo depois encaminhadas
para os técnicos de ação social da zona
de residência da pessoa para avaliação.
São na maioria famílias de Oeiras, mas
há casos que vêm de fora do concelho.
É o caso do Alexandre, que vive em
Odivelas e precisa de uma cadeira de
rodas, do senhor que vive no Norte,
que os viu na televisão e pediu-lhes
ajuda, ou o caso das famílias vitimas
dos incêndios, como o da Madeira em
2016, e que o Correio da Linha noticiou
nessa edição de Setembro, ou os do verão passado em Pedrógão Grande, Seia,
Tábua e Oliveira do Hospital onde foram entregar bens.
Isto porque a Solfraterno não ajuda
apenas famílias carenciadas financeiramente. Ajuda também, por exemplo,
pessoas com doenças ou
dificuldades físicas que
“o Estado não apoia, por-

um trapézio, o caso continua
em tribunal com os seguros
e, nestes anos, demos-lhe
uma cama ortopédica elétrica, novinha em folha, que
foi oferecida por uma família de Cascais, conseguimos
arranjar o andarilho, através
de uma empresa, conseguimos dar-lhe uma mota para
pessoas especiais e, todos os
meses, damos-lhe 300 euros
para ajudar. Hoje, já anda
agarrada às coisas, já faz ensaios com outros meninos e
já se movimenta mais ou menos na cadeira de rodas”. Há o caso do
Rodrigo Bernardo, também noticiado
nessa edição, o menino de cinco anos,
com Síndrome Nefrótico, “uma doença
rara e grave nos rins e, todos os meses, no dia 10, temos que depositar 340
euros para a medicação, que vem de
Espanha, da empresa 4Life”. Há ago-

"Têm dois meses
para arranjar o
novo espaço"
ra o Alexandre, que “tem uma atrofia
muscular, esclerose múltipla, e precisa
muito de uma cadeira de rodas”. A empresa a quem costumam pedir
este tipo de material já visitou o
Alexandre e já encomendaram
a cadeira, que custou 18 mil euros. Vão entregá-la no próximo
mês: “Vamos apelar às pessoas,
aos nossos sócios e amigos que
nos seguem que ajudem a pagar esta cadeira para darmos
dignidade ao Alexandre, para
que possa deslocar-se com os
filhos e a esposa. Hoje é ele,
amanhã somos nós”. Fica o
apelo: “Quem quiser contribuir
pode fazer a transferência para
a conta da Solfraterno do Novo
Banco ou Millennium, ou entregar na
Solfraterno, sempre com a indicação
que é para o Alexandre, para irmos
abatendo a dívida. Possivelmente vamos ter que ir a uns programas de televisão para fazer esse alerta”.
A televisão tem sido uma grande ajuda, conta a Tia Céu: “Graças a deus temos tido muito apoio da RTP1, RTP2,
neste último ano. Temos ido imenso à
comunicação social e recebido muitos
apoios. Conseguimos chegar a milhares de pessoas dentro e fora da europa,
toda a gente liga, manda mensagens,
envia o que pode. Tivemos pessoas a
depositar cinco euros e a mandar mensagem: ‘Tia Céu, é a única coisa que tenho, mas é com carinho’. Isto é de louvar”. Há ainda um restaurante
português, em Basileia, na Suíça,
o ”Portugal na Mesa” e um gru-

"Com a ajuda
de 22 entidades"
que não pode ou não tem,
e nós, com as tampinhas
e donativos, conseguimos ajudar”. É o que se
passa com Diana Bastos,
uma jovem que assistem
há quatro anos: “Caiu de

po de senhoras no Luxemburgo
que recolhem bens para a associação e outro grupo nos Estados
Unidos que lhes envia bens e
cheques para comprarem cabazes para as famílias, Igualmente
contam com o apoio de volunta-

rios da TAP-TakeCare, que levam roupa e trazem tampinhas.
Mas com esta exposição também lhes
chegam mais pedidos. Como o tal senhor do Norte que recebe 180 euros de
reforma e lhes pediu ajuda “numa carta
linda” para pagar uma dívida de 29 euros na farmácia. Depois de confirmar a
situação, ofereceram-se para pagar essa
dívida e também as futuras despesas
do senhor com medicamentos.
Enfim, foram cinco anos a ajudar e a
crescer, conquistando a credibilidade dos oeirenses: “Nós convidamos
sempre as famílias e empresas a virem ajudar. Ainda agora a JM Saúde –
Carnaxide ofereceu-nos 200 euros num
cheque Continente para fazermos as
compras para os cabazes de janeiro e eu
convidei o diretor da empresa para vir
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mas precisamos de ser ajudados"
ajudar a distribuir os cabazes. Acho que
é muito importante quem nos ajuda vir
trabalhar connosco, para perceberem
quem são as famílias e que não há duplicação de casos”.
Entregaram três cabazes no dia da festa
de aniversário, em Novembro, no dia
26. A data certa seria a 22 de Outubro,

"destribuímos
pelas 110 famílias
mais de 400
pessoas"
mas como, de há uns anos para cá, a
“Malu faz o seu aniversário solidário
nesse dia, em que recebe alimentos
para doar, em vez de prendas”, a festa da Solfraterno é adiada, conta a Tia
Céu.
O evento teve lugar no Clube Atlético
de Valejas, espaço cedido pelo atual
presidente do clube, Vítor Antunes,
que já fez voluntariado na associação,
onde foi servida uma cachupa aos participantes.
Este ano, ofereceram cabazes às três fa-

mílias mais carenciadas, tendo dois deles sido “oferecidos pelo “pai André”
de Cascais, que todos os meses compra dois cabazes e o outro pelo David
Loureiro, um amigo, que, dentro das
possibilidades, vai ajudando a associação”, explica Pedro Chaves, vice-presidente. Os voluntários não foram esquecidos e receberam um diploma de louvor, para “tentar demonstrar o carinho
que a direção tem por eles, acrescenta.
No Natal, com a ajuda do Continente
e da Worten entregaram cabazes às
famílias e prendas às crianças. “Este
ano, por motivos de saúde da tia Céu,
que não tem estado bem dos ossos, fizemos uma festa mais pequena, mais
intimista. Conseguimos, com a ajuda
de 22 entidades, entregar os 110 cabazes. Demos em três dias diferentes,
porque no campo da ADO não temos
condições para fazer a festa com todas
as famílias. Não dá, está muito apertado. Foi uma festa bonita, os miúdos escolheram as prendas, tivemos o apoio
também dos escoteiros de Sassoeiros
que vieram embrulhar prendas, dos
miúdos da Casa da Fonte e de outras
famílias que se interessaram. Como todos sabem, faço a feira de Cascais, fui
divulgando a festa, e vieram durante
a semana embrulhar prendas. Foi uma
festa mais pequena, mas mais acolhedora e de onde a comunidade interagiu
com a Solfraterno”, conta a presidente.
E não foi o assalto às instalações do
ADO, no dia a seguir ao aniversário,

"Todos os meses
damos-lhes
300 euros"
que lhes estragou a festa: “Levaramnos a maior parte das prendas, mas,
com um pedido extra ao Continente e
Worten conseguimos arranjar presentes para as 60 crianças e também para
crianças de outras instituições. Tivemos
sorte, mas infelizmente fomos assaltados e já é a segunda vez.”
O que nos leva de volta à
questão das instalações.
Conseguiram uma loja
nova, no ano passado,
no Centro Comercial do
Bugio, em Oeiras, onde
vão vendendo algumas
coisas e que dá para ajudar algumas famílias a
pagar as suas despesas
fixas, mas, ao terem que
fechar a sede, precisam
de ter para onde mudar
as milhares de peças
que se amontoam no
ADO. “Não podemos

sair enquanto não tivermos as obras de
Carnaxide prontas. Todo este trabalho
que fazemos no concelho e fora dele é
um trabalho diário que nos ocupa cerca
de dez a doze horas por dia e não podemos parar de repente e dizer ‘agora não
podemos ajudar, vamos parar até que
as obras sejam feitas’”, lamenta Pedro
Chaves. A CMO tem conhecimento
da situação e estão à espera de uma
audiência com o presidente, Isaltino
Morais, para saber o
que fazer.
Mesmo sem saber
para onde vai a sede,
sabem para onde
querem ir: “Sonho
muito em ter uma
sala de oração, porque as pessoas não
precisam só de comida,
precisam
também de alimento para o espírito. E
está em curso também, no futuro, conseguirmos uma casa
para
acolhermos
idosos maltratados
pelas famílias. Hoje
em dia, não temos
onde os pôr”.
Para já, o sonho da Solfraterno
“Está meio realizado. Sonhámos
em ter a Solfraterno para ajudar
as famílias e, ao longo destes
cinco anos, crescemos imenso.
Agora, falta termos um espaço
novo. Falta as obras para trabalharmos com mais dignidade.
Um espaço onde possamos acolher quem precisa”.
Por isso, o apelo repete-se:
“Estamos aflitos, porque precisamos de fazer as obras e preci-

samos de ajuda, de pessoas que se disponibilizem tanto para a mão de obra,
como para facultar materiais. Tentámos
contactar algumas empresas de todo o
tipo (de construção ou outras que nos
queiram dar donativos, material elétrico, etc.) a ver se nos ajudam”. Como
diz a tia Céu, “hoje sou eu que preciso,
amanhã podem ser outros”.
Texto : Marta Bernardo
Fotos: J. Rodrigues
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Realizou em Dezembro, no Hotel Cidadela o jantar de Natal das Clínicas Médicas
Dr Olívio Dias, que reuniu dezenas de colaboradores das Clínicas: Clínica Dentaria Ortodôntica e Instituto de Oftalmologia de Algés, Birre Medical Clinic de
Cascais e Instituto de Oclusão e a Sanusbel de Lisboa. O jantar foi o mote para o Dr
Olívio Dias agradecer aos colaboradores "pelo trabalho e excelente profissionalismo que todos tem desenvolvido nas diversas clínicas onde tratam os clientes com
amizade e competência, por tal motivo as clínicas são reconhecidas". igualmente
decorreu troca de prendas e desejou "a todos um excelente 2018 com o mesmo
empenho e dedicação como foi o ano de 2017".

Considerada uma das melhores intérpretes da música brasileira, Ana Carolina estreia-se, no próximo
dia 10 de Fevereiro, às 21h30, no Casino Estoril. Com
a sua voz inconfundível, a artista sobe ao palco do
Salão Preto e Prata para apresentar o espectáculo
“Grandes Sucessos”, reunindo, numa só noite, os melhores momentos dos 18 anos da sua carreira.
Temas como “É Isso aí“, “Quem de Nós Dois”, “Garganta”, “Coração Selvagem” ou ainda “Pra Rua me
Levar” são alguns dos grandes êxitos de Ana Carolina que estarão em destaque neste espectáculo.
Cantora, compositora, empresária, produtora e instrumentalista, Ana Carolina é uma das artistas mais
completas e populares da música brasileira. Ana
Carolina, regista, na sua já vasta carreira musical,
duetos com: Seu Jorge, Tony Bennet, John Legend,
Gilberto Gil, Chico Buarque, Alejandro Sanz. E, no
panorama musical nacional, já deixou a sua marca ao
lado de Paulo Gonzo e Raquel Tavares.

Oeiras apoia famílias
Câmara Municipal de Oeiras
entregou, mais uma vez,
Cabazes de Natal às famílias
mais carenciadas, residentes
no parque habitacional municipal.
Neste Natal foram oferecidos um total de três mil e 400
cabazes, cuja entrega decorreu, no dia 20 de Dezembro,
em seis locais, nomeadamente, no Gabinete dos
Navegadores, nas Instalações
do
Departamento
de
Habitação na vila de Oeiras,
no Gabinete de Laveiras, no Centro
Comunitário Alto da Loba, no Gabinete
da Quinta da Politeira e nas Instalações
da Polícia Municipal e Proteção Civil,
onde esteve presente o presidente da
Câmara, Isaltino Morais.
O presidente da Câmara, questionado
sobre o que sentia ao regressar a esta
atividade de apoio social, respondeu
que na verdade nunca esteve distante,
já que manteve a preocupação com as
pessoas mais carenciadas, mas é com
agrado que participa nestas iniciativas
que ajudam as pessoas e as suas famí-

Junta entrega Prémios
lias, “respeitando a sua dignidade”.
Destacou o facto de hoje a maneira
como as pessoas enfrentam esta distribuição ser muito diferente do que acontecia há 15 anos, há uma grande calma
na forma de aguardar a sua vez de receber esta prenda da Câmara Municipal,
“porque sabem que há prenda para
todos”, o que não acontecia no passado em que havia alguns atropelos por
pensarem que podia não haver cabazes
para todos, hoje também, refere Isaltino
Morais, “há alegria no rosto das pessoas”.

Aprovado orçamento
O Orçamento Câmara Municipal de
Oeiras para 2018, tem como linhas
prioritárias a Educação, a Intervenção
Social, a Habitação, o Ambiente e as
Empresas e Emprego. Oeiras tem para
o ano de 2018 um Orçamento de cerca
de 151 milhões de euros, verificando-se
um crescimento, de 18,2%, comparativamente ao Orçamento apresentado
em 2017. Neste Orçamento destacam-se
os temas relativos à política fiscal, como
forma de impulsionar as atividades
económicas. O investimento na requalificação do espaço público e serviços urbanos, como a requalificação e reparação do Passeio Marítimo e requalificação e manutenção dos espaços verdes.
Também aumenta o investimento nos
bairros municipais e na segurança, com

criação de mais uma equipa de intervenção rápida, passando para um total
de cinco em 2018, e terá início da obra
do quartel dos Bombeiros Voluntários
de Oeiras. Na Educação, aponta-se para
a requalificação do parque escolar, com
novo mobiliário para as escolas e triplicam as Bolsas de Estudo atribuídas.
Na Ação Social, destaque para a área
dos idosos, cujo montante atribuído
tem um aumento de 1000% relativamente ao ano transato. O programa de
Habitação Jovem, vai ter novo impulso.
Está previsto também o aumento dos
apoios concedidos a instituições sem
fins lucrativos e aumento das transferências, ao abrigo da Delegação
de Competências, para as Juntas de
Freguesia.

Foi no dia 6 de janeiro que a Junta de
Freguesia de S. Domingos de Rana,
entregou os Prémios de Mérito e Excelência Escolar de S. Domingos de Rana,
bem como bolsas de estudo a alunos
universitários. A cerimónia realizou-se
no auditório da autarquia, onde os jovens distinguidos marcaram presença,
fazendo-se acompanhar de familiares
e amigos. A presidente da junta, Maria
Fernanda Gonçalves, o vereador responsável pelo pelouro da Educação,
Frederico Pinho de Almeida, em representação do presidente da Câmara
Municipal de Cascais, e o presidente da
assembleia de freguesia, João Navarro
Pina, integraram na mesa de honra, registando-se ainda a presença do vereador Luís Reis, outros autarcas, diretores
de agrupamentos escolares e professores. O Prémio de Mérito Escolar continua a distinguir os seis melhores alunos
das Escolas Matilde Rosa Araújo e Frei
Gonçalo de Azevedo que concluem o
9.º ano de escolaridade, usufruindo de
Ação Social Escolar. Atribuídos anualmente de acordo com a informação recolhida junto dos respetivos estabelecimentos escolares, os diferentes prémios
monetários no valor de 250, 150 e 100
euros pretendem constituir não só um

Ficha Técnica

incentivo, reconhecendo publicamente
o esforço dos jovens, como uma ajuda
para fazer face às despesas escolares.
Quanto ao Prémio de Excelência Escolar, este foi atribuído aos melhores alunos dos 9.º e 12.º anos das escolas públicas da freguesia, independentemente
da sua condição económica, tendo um
valor de 100 euros cada.
No âmbito dos incentivos à Educação,
foram ainda entregues quatro bolsas
de estudo para a frequência do Ensino
Superior Público no valor de 750 euros
a jovens residentes no território com
agregado familiar carenciado. Segundo
a presidente, Maria Fernanda Gonçalves, “as candidaturas este ano foram
reduzidas, o que pode ser um bom sinal, sinal de que as famílias estarão com
melhores condições de vida”.
“Quero que saibam que este executivo e esta junta de freguesia têm muito
orgulho em todos vós pelos resultados
alcançados, pela vossa dedicação, pelo
vosso trabalho e pelo vosso sucesso.
Contem connosco para realizarem os
vossos sonhos, assim como nós contamos convosco para juntos fazermos a
diferença”, transmitiu a autarca a todos
os jovens distinguidos, desejando-lhes
as maiores felicidades.
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Médicos ao domicílio em Oeiras
O tradicional almoço de Almoço de
Natal Sénior, oferecido pela Câmara
Municipal de Oeiras, que se realizou
no dia 15 de Dezembro, no Parque
Desportivo Carlos Queiroz, em
Carnaxide, contou neste Natal com cerca de mil pessoas com mais de 65 anos
de idade.
Com este evento, a Câmara de Oeiras,
pretende celebrar a quadra natalícia
junto dos munícipes mais idosos, proporcionando um dia de convívio.
O presidente da Câmara, Isaltino
Morais, em declarações aos jornalistas,
disse que este convívio que conta com
pessoas acima dos 65 anos das quais
muitas com mais de 90 anos, leva a
pensar que, para além das condições
que é preciso continuar melhorar, no
sentido de os cidadãos terem um envelhecimento saudável e ativo, é preciso
dar condições aos jovens para se esta-

belecerem no concelho.
Segundo o presidente da Câmara,
quando se olha para estas pessoas e se
percebe a sua vitalidade, isso significa
que este é o culminar de um ano de trabalho em que os seniores contam com
atividade física e atividades de natureza lúdica, dando largas a capacidades
que muitos só descobrem nesta fase da
sua vida.
Neste almoço, Isaltino Morais anunciou
uma nova valência de apoio a pessoas
com mais de 55 anos e com carências
económicas ou deficiência, um serviço
médico ao domicílio, totalmente suportado pela Autarquia e que se pretende,
entre em funcionamento em Abril deste
ano.
Também é intensão da Câmara, devido à limitação de espaço do Parque
Desportivo Carlos Queiroz, que no próximo Natal este almoço seja realizado

nos jardins do Palácio do Marquês de
Pombal, de forma que um maior número de idosos possa participar. Neste

almoço estiveram presentes como
convidados, José Carlos Malato e José
Figueiras.
Numa pequena amostragem da opinião
sobre este evento, O Correio da Linha
perguntou a diversos pessoas porque
participavam e há quanto tempo o faziam, a generalidade das resposta foi
como a de Brilhantina Pereira, que disse participar desde o primeiro almoço
que se realizou e continua a “gostar
muito deste convívio”, ou como como
a de Maria Nazaré, que por estar normalmente fora de Oeiras nesta época,
só este ano teve oportunidade de participar e “gostou muito”, ou ainda como
Maria Emília, que sendo também a primeira vez, se mostrou “encantada”.
Texto e fotos: Alexandre Gonçalves

Projeto Solidário
com zonas ardidas
O Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, apresentou no
dia 29 de Dezembro, no Salão Nobre
do Palácio do Marquês de Pombal, em
Oeiras, um Projeto Solidário dirigido
aos 30 municípios mais afetados pelos
incêndios.
No valor global de 467 mil e 400 euros,
este projeto pretende colmatar uma
falha no País ao nível de ferramentas
para gestão da informação geo-espacial e geográfica e será operacionalizado através da Municípia, empresa de
Cartografia e Sistemas de Informação,
que tem capacidade para executar o
projeto no espaço de três meses.
Desta forma, explicou o diretor geral
da Municípia, António Fernandes, a
Municípia vai fornecer a cobertura aerofotogramétrica ortorretificada (ortofotomapas) aos municípios cuja área
ardida seja superior a 20% da sua área,
o que permitirá elaborar cartografia
topográfica, proceder à demarcação
do cadastro das suas propriedades e
elaborar cartografia que
lhes permita um correto
planeamento da rearborização e ordenamento
florestal.
Também será disponibilizada uma plataforma informática para a consulta
de informação e procedimento de demarcações
essenciais ao processo de
gestão do território, sendo acessível a todos os
agentes de proteção civil
e com responsabilidades
na gestão do território.

Segundo o Isaltino Morais, este projeto
surge como forma de responder ao apelo do Presidente da República, feito no
Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, no sentido de
haver solidariedade e coesão dos municípios do litoral para com os municípios do interior, decidindo o Município
avançar com o projeto aproveitando as
ferramentas e o conhecimento existente
em Oeiras.
Os 30 concelhos abrangidos, correspondem a uma área total ardida de mais
de 290 mil hectares, são eles, a Lousã,
Mortágua, Gavião, Vagos, Tondela,
Frixo de Espada à Cinta, Penacova,
Nelas, Oleiros, Santa Comba Dão,
Carregal do Sal, Castelo de Paiva, Vila
de Rei, Mangualde, Tábua, Sertã, Vila
Nova de Poiares, Seia, Gouveia, Góis,
Castanheira de Pêra, Marinha Grande,
Vouzela, Mira, Arganil, Pampilhosa
da Serra, Figueiró dos Vinhos, Mação,
Oliveira do Hospital e Pedrógão
Grande.
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Estão patentes no Museu Municipal de Arqueologia
no Núcleo Museográfico do Casal da Falagueira
inaugura, as exposições “Antes da Amadora” e
“Amadora Rural”. Estas mostras retratam as primeiras ocupações humanas do atual território da
Amadora, com achados arqueológicos que remontam ao século XIX.
As exposições podem ser vistas de terça a sábado,
das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00, aos domingos, das 14h30 às 17h30.

PSP
recebe
grupo de
cantares
No âmbito das atividades
“Natal em Segurança”, desenvolvidas pelo Modelo
Integrado de Policiamento
de Proximidade (MIPP), a PSP de Porto
salvo, realizou no dia nove de Janeiro,
na 82ª Esquadra de Porto Salvo, uma
iniciativa com o objetivo de ser feita, por cerca de 20 alunos da Escola
Visconde de Leceia, Barcarena, a oferta de bens, recolhidos nesta escola, aos
“Seniores” do Centro de Dia Nossa
Senhora das Dores, em Porto Salvo.
Neste evento, que contou com a presença da presidente da Junta de Freguesia
de Barcarena, Sandra Cortes e do pre-

O Centro Nuno Belmar da Costa está a
disponibilizar aulas de Zumba, no ginásio do Centro, às terças e quintas, das
18h15 às 19h00.
As aulas são ministradas pela professora Otília Santos e os preços mensais
são, para uma vez por semana, 12 euros, duas vezes por semana, 22 euros e
aulas avulso, cinco euros, estando nestes custos incluído o seguro.

A Câmara Municipal de Oeiras distinguiu os 54 trabalhadores que, na passada época festiva, trabalharam na recolha de resíduos e higiene do concelho,
realizando a recolha até às 17h00 dos dias 24 e 31 de
Dezembro.
O “empenho e comprometimento destes trabalhadores municipais”, mereceu que o presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, atribuísse um Louvor, reconhecendo publicamente a
“disponibilidade, entrega e esforço dos mesmos”.

Oeiras retoma programa
de apoio

sidente da Junta de Freguesia de Porto
Salvo, Dinis Antunes, atuou o Grupo
de Cantares do Centro de Dia Nossa
Senhora das Dores, como forma retribuição, cantando as Janeiras.
Segundo o chefe João Jardim, adjunto
da Esquadra de Porto Salvo, esta iniciativa já se realiza há vários anos, com a
presença das crianças e dos idosos, sendo entregues também ao centro de dia,
bens recolhidos pela PSP que, no final
deste evento, ofereceu um lanche.

A SUA NOVA PASTELARIA
O FORNO DA TAPADA
DESEJA UM DOCE
DIA DOS NAMORADOS

ESPECIALIDADE

O SABOROSO BOLO REI
• Fabrico diário de pastelaria
• Pão cozido em forno de lenha
• Bolos de baptizados e casamento
Rua Beatriz Costa, 103, Urb. da Adroana – 2645-542 Alcabideche
Tel.: 21 460 2227 | 214 693 181 – Tlm. 96 586 0252
www.ofornodatapada.pt • geral@ofornodatapada.pt

INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ALGÉS

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

Oeiras vai triplicar as bolsas de
estudo sociais aos
alunos do concelho até 2021 e conceder duas bolsas
de estudo por ano
a cada Município
com que tem acordo de geminação
já a partir do próximo ano letivo,
anunciou o Presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
no decorrer da cerimónia de assinatura
do Acordo de Parceria Projeto "Biombo
Agir" decorrida no dia 10 de janeiro,
no Palácio do Marquês de Pombal, em
Oeiras.
"Já a partir do ano letivo 2018/2019
serão concedidas duas bolsas de estudo a cada um dos municípios com que
Oeiras está geminado”, anunciou o autarca que pretende retomar as políticas
de cooperação descentralizada de que
Oeiras há tantos anos se orgulha.
Desde o ano letivo de 2014/2015 que o
anterior Executivo Municipal decidiu
não aceitar novas candidaturas a bolsas
de estudo de estudantes oriundos dos
Países com os quais o Município estabeleceu acordos de Geminação, com
fundamento na falta de dotação orçamental para assumir os encargos com
novos bolseiros. Esta situação vai agora
ser corrigida e ampliada, já que anteriormente eram concedidas uma totalidade de duas bolsas por ano e a partir
do próximo ano letivo serão atribuídas
duas bolsas por país de língua portuguesa geminado com Oeiras.
Refira-se que, desde o ano letivo
1991/92 que o Município de Oeiras vinha a atribuir bolsas de estudo No âmbito dos Acordos de Geminação com
São Vicente e Boavista (Cabo Verde),
Inhambane (Moçambique), Benguela
(Angola), Quinhamel (Guiné) e Príncipe (Santo Tomé e Príncipe), sendo
que Entre 1991/92 e 2015/16, a medida
abrangeu 42 estudantes, dos quais 28
concluíram as suas licenciaturas com
sucesso.
Relativamente aos estudantes do con-

celho de Oeiras, o autarca anunciou
que será retomado o programa das
bolsas sociais para que “cada aluno que
termine o 12° ano e que queira ir para
a faculdade mas não o possa fazer por
questões financeiras, a Câmara concederá uma bolsa”.
"Nenhum estudante no concelho de
Oeiras deixará de ir para a Universidade por não ter dinheiro para isso", sublinhou Isaltino Morais.
O anúncio destas medidas foi feito no
decorrer da cerimónia de celebração
do Acordo de Parceria Projeto "Biombo Agir", entre o Município de Oeiras,
o Governo Civil da Região do Biombo,
Guiné Bissau e a UrbÁfrica – Associação para a Cooperação e Desenvolvimento Urbano (ONGD associada à
União das Cidades Capitais da Língua
Portuguesa – UCCLA).
Este Acordo de Parceria tem como objeto regular a colaboração e a participação
das partes na implementação do projeto “Biombo, Agir! – Agir em parceria
para o desenvolvimento da Região de
Biombo”, em resultado da candidatura ao programa EuropeAid/137145/
DD/ACT/GW, promovido pela União
Europeia, representada pela Comissão
Europeia.
O documento foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, pelo Governador
do Governo Civil da Região do Bimbo, Bobo Gomes Cá e pelo Presidente
do Conselho Diretivo da UrbÁfrica (e
Secretário Geral da UCCLA), Vítor Ramalho. Na cerimónia esteve presente o
Embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, Helder Vaz

◉ Bloco cirúrgico
◉ Urgências
◉ Cirurgia-laser
◉ Angiografia
◉ Ecografia
◉ Consultas diárias
◉ Campos visuais computorizados
◉ Cirurgia de catarata
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Inaugurado
Centro de
Saúde em
Queluz
Adalberto Campos Fernandes, e do
presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, além de outras
personalidades.
No novo equipamento estão
instaladas as unidades de
“Psiquiatria da Infância e da
Adolescência do Hospital
Fernando da Fonseca” e a
“Unidade de Saúde Familiar
– D. Maria I”.
O presidente da Câmara de
Sintra referiu "que o Agrupamento de Centros de Saúde (Aces) do concelho possui 422 mil pessoas inscritas
e que há bem pouco tempo
faltavam mais de 60 médicos
de família e agora são 16".
"Há um progresso notável
que se tem vindo a fazer",
elogiou Basílio Horta, e acrescentou
"ser preciso criar condições para que os
profissionais de saúde aceitem trabalhar nos centros de saúde do concelho".
A nova Unidade de Saúde de Queluz
é composta por duas unidades de saúde familiar constituídas
por 14 gabinetes médicos,
14 gabinetes de enfermagem, 2 salas administrativas. No piso superior
funciona a Pedopsiquiatria, do Hospital Prof.
Doutor Fernando Fonseca
composto por 5 gabinetes
médicos, 1 gabinete de
enfermagem, 1 sala administrativa, 1 sala de atividades ocupacionais, 1
sala de psicomotricidade
e 1 sala de reuniões (par-

tilhada).
"Quero chamar a atenção de que nunca
o SNS teve tantos médicos especialistas
colocados em todo o país. O exemplo
de Sintra é um bom exemplo, hoje temos em Sintra a maior cobertura de cidadãos com médico de família, o maior
número de médicos de família, mas
faltam-nos ainda 16 ou 17", afirmou
Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde.
O novo Centro de Saúde está localizado
na Rua D. Fernando II em Queluz, um
investimento superior a 1 milhão e 100
mil euros, com financiamento de 70%
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da Administração Central e 30% da autarquia que cedeu também o terreno e
foi responsável pelo projeto e pela obra.
Basílio Horta declarou “que foi feito
um investimento superior a 1 milhão e
100 mil euros, para servir cerca de 23
mil utentes e este é o primeiro dentro
de saúde a ser inaugurado, depois será
o de Sintra, no primeiro semestre de
2018 e o de Agualva, também primeiro
semestre”.
Estão mais quatro Centros de Saúde
em construção no município de Sintra:
Agualva, Almargem do Bispo, Algueirão-Mem Martins e Sintra.

nossos pr
os

A cerimónia de oficial de inauguração
do novo Centro de Saúde de Queluz
realizou-se no dia 19 de Dezembro,
com a presença do ministro da Saúde,

Rua Alto do Forte - Sintra Com
Fracção Q - Armazém 16, 263
T. 000 000 000 - F. 000 000 0
clientes@mx3ag.com - www
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A Junta de Freguesia de Queluz Belas
investiu cinco mil euros para fazer a distribuição de cabazes de Natal pelas famílias mais carenciadas da Freguesia, continuando assim uma iniciativa que começou há quatro anos. Refere o executivo da
Junta que a crise dos últimos anos deixou
profundas marcas na comunidade e por
isso este executivo tem trocado o esplendor das luzes de Natal pelo efetivo apoio
a estas famílias, procurando tornar a sua
consoada mais aconchegada.

Palácio de Queluz
celebra Carnaval
Fevereiro
chega aos parques e
monumentos de
Sintra com uma
agenda recheada.
Entre as propostas
não faltam iniciativas para celebrar
o Carnaval, e algumas novidades
para quem quer
aproveitar ao máximo o mês mais
curto do ano.
Os “Domingos ao
Piano” estão de
regresso ao Palácio de Monserrate com um novo formato. No terceiro domingo de cada mês,
e agora durante todo o ano, o músico
Raúl Pinto estará na Sala da Música a
tocar piano entre as 15h00 e as 17h00.
O evento pretende aliar a fruição estética do Palácio a uma componente também auditiva. Na edição deste ano, será
explorada uma temática diferente em
cada mês. O piano encontra-se, assim,
com a poesia, a dança e outros instrumentos musicais, através das atuações
pontuais de convidados. No dia 18 de
fevereiro, o mote será o Carnaval e
serão interpretados valsas, tangos brasileiros e chorinhos da autoria do pianista e compositor brasileiro Ernesto
Nazareth.
O Entrudo celebra-se também no Palácio Nacional de Queluz, no sábado, dia
10 de fevereiro, às 15h00, com a atividade o “Carnaval no Palácio Nacional
de Queluz”. Num ambiente festivo e
de grande criatividade, os participantes, acompanhados por personagens
de época, são convidados a viajar até
ao século XVIII. A iniciativa conta com
um ateliê de máscaras e momentos de
música e dança setecentista num dos
antigos salões de festas do monumento.

Para quem quer conhecer os bastidores
da Escola Portuguesa de Arte Equestre, a novidade são as “Manhãs da
Arte Equestre”. Todos os dias (exceto
domingos, segundas-feiras e o último
sábado de cada mês) é possível visitar,
a partir das 10h30, as cavalariças no
Páteo da Nora (na Calçada da Ajuda),
observar os cuidados que os tratadores
têm com os cavalos lusitanos, e assistir
no picadeiro exterior aos exercícios de
aquecimento e desenvoltura feitos pelos cavaleiros trajados à época. A partir
das 11h30, no Picadeiro Henrique Calado, decorre a preparação dos exercícios
e coreografias de Arte Equestre Portuguesa que recriam o ambiente de encanto que se vivia na corte portuguesa
do séc. XVIII.
Uma vez por mês, realizam-se ainda as
Galas, um espetáculo que reconstitui
um dos passatempos favoritos da corte da época: a equitação. Neste evento,
os cavaleiros envergam trajes de gala e
os cavalos, entrançados e enfitados, desenvolvem exercícios característicos do
período barroco, como os “ares altos” e
os “jogos da corte”, torneios praticados
entre os séculos XVIII e XIX, em ocasiões festivas.

Anibal Machado Sebastião

Profissionalismo - Criatividade - Limpeza
Efectua todos os trabalhos de construção civil
Temos equipa para efectuar com perfeição
e rapidez as solicitações dos clientes
pintar uma moradia
abrir uma parede
reparar um muro
montagem
de estores
entre outros
Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937
Rua do Castelo, Nº 9 - Olelas | 2715 - 356 Almargem do Bispo

A União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão
entregou 200 cabazes de Natal a famílias em situação de carência económica comprovada e que são
diariamente acompanhadas pelos técnicos da autarquia. Este é o 4º ano em que a iniciativa acontece, e no
qual foram ainda entregues brinquedos às crianças
das famílias beneficiárias, doados pelos habitantes de
Massamá e Monte Abraão. A autarquia contou com
a ajuda de diversas entidades, entre elas a clínica Dr.
Pinheiro Correia, o Grupo Motard Foge com Elas e a
Associação de Estudantes da Escola Secundária Miguel Torga.

A Rainha
Testamenteira
de Rio de Mouro
No início de alguns documentos da
nossa Primeira Dinastia, por vezes encontramos referências a algumas rainhas, especificando que esta ou aquela
senhora eram mulheres, ou filhas, deste ou daquele rei. São, como diríamos
hoje, referências a nível protocolar.
Porém, e como há sempre excepções à
regra, por vezes podemos encontrá-las
mencionadas por outras razões.
Tal é o caso de um certo documento
(ANTT, Colegiada de S. Martinho de
Sintra, Maço 1, Documento 60), datado
de entre 2 e 4 de Agosto de 1345, e que
diz respeito a Rio de Mouro, mais concretamente a Asfamil.
Logo no início desse documento lemos que “em Sintra, nos Paços de Nossa
Senhora, a Rainha D. Beatriz, perante a
dita Senhora, (…) a dita Senhora disse que
era testamenteira de Beatriz Eanes, mulher
que foi de Lourenço Martins de Avelar, e
que como sua testamenteira daria total
poder ao dito Lourenço Martins para que
partisse por ela, e em seu nome, segundo o
que está no testamento, todos os bens que
o dito Lourenço Martins e a dita Beatriz
Eanes possuíam em Rio de Mouro, junto
de Asfamil… E como testamenteira, a dita
Senhora Rainha havia por firme e estável
todas as partilhas…”
Façamos aqui uma pausa para explicar o que está nestas linhas: a rainha
D. Beatriz aqui referida é Beatriz de
Castela, mulher de D. Afonso IV e mãe
de D. Pedro I. Quanto à família Avelar,
aqui representada por Lourenço
Martins, trata-se de uma família que
prestou serviços a esta mesma rainha
D. Beatriz, e que já detinha alguns bens
em Rio de Mouro desde o século XIII.
Este mesmo Lourenço Martins de
Avelar era filho de Lourenço Martins
de Avelar (não, não é erro. Pai e filho
tinham ambos o mesmo nome) e neto
de Martim do Avelar (que foi Mestre
da Ordem de Aviz e Mordomo-Mor da
rainha D. Beatriz) e marido de Sancha
Dias, neta de Estevão da Guarda.
Acontece, porém, que esta Sancha Dias
era a segunda mulher de Lourenço
Martins, tendo ele casado, em primeiro
lugar, com Beatriz Eanes, de quem fala
este nosso documento.
O que teria sido, então, legado em tes-

tamento? De acordo com o documento,
“herdamentos, casas, cidrais, vinhas e outros bens que possuíam na ribeira de Rio de
Mouro, onde chamam Asfamil, na quinta
que foi dos pais do dito Lourenço Martins…
E logo os sobreditos disseram que eles tinham dividido os ditos bens da seguinte
forma: ele, Lourenço Martins, os seus filhos
e dito Martim de Oliveira ficavam com a
parte que lhes cabiam no casal que a dita
D. Maria [mãe de Lourenço Martins do
Avelar] tinha em Asfamil, o qual casal era
de terra de lavrar. Aqui também pertenciam
partes de um pomar e de uma vinha, assim
como o seu cerrado e as casas que a esse cerrado pertencem, todas as casas que a dita D.
Maria tinha na quinta, com o seu curral,
quintal e pardieiros, com excepção da câmara onde está o lagar. (…) Item, disseram que
para Teresa Fernandes [mulher de Martim
do Avelar], seu filho e seu enteado ficava a
azenha que a dita D. Maria tinha junto ao
pomar, a terça parte desse pomar, a vinha e
as casas…”
Mas as surpresas deste documento não
acabam aqui: para além dos já referidos
bens acima descritos, vemos que entre
as testemunhas que presenciaram este
acto de partilha de bens se encontra um
tal de Pedro “Chaveiro”. Este Pedro
“Chaveiro”, ou melhor dizendo, Pedro
Domingues, dito o “Chaveiro”, surge-nos num documento de Dezembro
de 1346 (ANTT, Colegiada de Santo
Estevão de Lisboa, Maço 11, Nº 212),
juntamente com a sua mulher, Maria
Esteves, a vender oito courelas de herdade.
Os amigos leitores poderão
perguntar o que é que isto
tem de tão especial. Pois bem:
o que isto tem de especial é
que essas oito courelas de terra estavam situadas em Rio
de Mouro, e a primeira e a segunda que são mencionadas
eram vizinhas de terras do já
falado Lourenço Martins do
Avelar.
Coincidências, ou nem por
isso?
Carlos Leite
(Historiador)

Concelho de Sintra em Revista

23 Janeiro 2018
O projeto PrimaverArte 2017, do C.E.C.D.,
apresentou, dia 5 de janeiro, o resultado do
trabalho desenvolvido nas áreas do teatro,
canto, artes plásticas e narrativa, na Casa da
Cultura Lívio de Morais, em Mira Sintra. Sob
o tema “Em rede – ligação com Arte”, o encontro contou com a presença do Vereador
da Educação da Câmara Municipal de Sintra, Rui Pereira, do representante do Instituto Nacional para a Reabilitação- INR, I.P.,
Adalberto Fernandes, entre outros parceiros.
Do programa fez parte a exibição do excer-

Real fez 66 anos
O Real Sport Clube, completou 66 anos
em Dezembro de 2017, entre as diversas actividades viu os seus atletas brilharem em Itália, no 1º Estágio Europeu
Kenkyukaide. A equipa de karatecas
portugueses mostrou um nível técnico
elevado e levou o nome do Clube para
além fronteiras. Ainda a terminar o ano
da melhor forma, o Real realizou a III
Gala do Desporto, iniciativa que homenageia os atletas, equipas e técnicos
com maior destaque no ano findado.
O Clube encheu-se para “promover o
desporto, o lazer, a cultura e a responsabilidade social”, a missão diária do
clube, segundo o presidente da direção,
Adelino Ramos.

Câmara assina protocolos
A estrada florestal entre o entre o cruzamento dos Capuchos e a estrada da
Azóia vai ser repavimentada pela Parques de Sintra Monte da Lua (PSML),
depois de anos sem qualquer intervenção, uma obra que decorre de um protocolo assinado entre a autarquia e a
empresa que gere os parques de Sintra.
Para o presidente do município, Basílio Horta, era exigível esta colaboração, uma vez que a Parques de Sintra
é quem "mais utiliza aquele troço e foi
quem se mostrou disponível para o recuperar".
"A repavimentação da estrada florestal
é, portanto, um ato muito importante
na defesa do nosso património", referiu
o autarca.
Também para o presidente da PSML,
Manuel Baptista, "é uma obra de extrema importância já que tem havido
algumas queixas por parte de turistas".
A Câmara de Sintra e a PSML puderam
ainda estreitar laços, com a assinatura de um outro protocolo de cedência
de utilização do Parque das Merendas
e da Quinta Mont Fleuri, bem como a
doação do projeto de requalificação do
Parque da Liberdade e do Parque dos
Castanheiros.
Basílio Horta explicou esta cedência
por parte da autarquia à PSML com os
galardoes nacionais e internacionais
que a empresa tem vindo a receber nos
últimos anos.
"É lógico que a Parques de Sintra assumisse este trabalho de requalificação",
afirmou o autarca, acrescentando que
vem ao encontro daquilo que "é pretendido, ou seja, uma utilização pedonal
da serra".
O presidente da PSML disse ainda
que "está para breve a assinatura de
um protocolo com a Estradas de Portugal para a recuperação das faixas
florestais na serra de Sintra". Em seguida efectuou-se um protocolo com
as nove Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários de Sintra para
atribuição de um subsídio de cerca de
dois milhões de euros para ampliação
e recuperação de instalações, aquisição
de veículos e de equipamentos e para
ações de formação.
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to da peça “Uma Casa de Loucos“ do teatro
Duas Senas, a interpretação de alguns temas
musicais pelo Coro Inclusivo, a inauguração
da exposição “Em diálogo com o artista Joan
Miró” e a mostra do “Álbum de talentos“ histórias de vida contadas e representadas em
textos e imagens. A celebrar 20 anos em 2018,
o PrimaverArte promove as capacidades e
talentos, dando cor à diferença, juntando jovens, adultos, séniores, familiares e parceiros
do C.E.C.D. Mira Sintra, numa perspetiva de
partilha e inclusão social.

Orquestra de Sopros
Em Janeiro, o Conservatório de Música
de Sintra abriu uma nova fase de inscrições para ingressão na Orquestra de Sopros para adultos e seniores, que teve a
sua estreia no palco do Centro Cultural
Olga Cadaval, no mês de Dezembro.
Sob a orientação dos professores Paulo
Cordeiro e Hélder Gonçalves, os alunos
terão a possibilidade de conhecer os diferentes instrumentos, até ao momento
de escolherem o que querem aprender,
e vão adquirindo os
seus conhecimentos
teóricos e práticos em
simultâneo e em conjunto.
Os instrumentos à disposição dos alunos,
cedidos pelo Conservatório durante as
aulas, são os seguintes: Clarinete, Flauta
Transversal, Saxofone
alto, Saxofone tenor,
Trompete, Trompa,

Tuba, Trombone e Bombardino.
Destinada a adultos e seniores que nunca tiveram oportunidade de aprender a
tocar um instrumento, mas ainda acalentam esse sonho, ou que simplesmente procuram um hobbie diferente, assente na motivação e entusiasmo, neste
tipo de ensino o aluno evolui ao seu ritmo, superando as dificuldades com um
acompanhamento próximo dos professores e um forte espírito de entreajuda.

Para o presidente da autarquia, Basílio
Horta, esta cooperação "revela bem o
trabalho e o empenho que a Câmara
tem com os seus bombeiros, e com a segurança de pessoas e bens".
Sintra é o concelho na Área Metropolitana de Lisboa que mais investe nos
bombeiros, por isso, o autarca defende
que esse apoio "tem de ser pontual e
alargado".
"Poupar na segurança é por em risco a
vida dos portugueses. E nós em Sintra
não fazemos isso. Alias, temos vindo
também a fazer um investimento na
área da prevenção", referiu.

O Correio da Linha apoia a iniciativa
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Concurso de Artesanato
O GAVE, (Grupo de Artistas Vale de
Eureka), realizou a sua XVI Exposição
Concurso de Artesanato, com o tema
“Natal”, GAVE, União das Freguesias
de Queluz e Belas. Esta edição contou
com a participação de 57 trabalhos
que estiveram expostos de nove de
Dezembro a sete de Janeiro, na sede do
GAVE, no Largo do Palácio de Queluz.
Em resultado da apreciação e votação
do Júri, foram atribuídos os três primeiros prémios e duas menções honrosas,
no Prémio Especial do Júri, na categoria “Associações, Instituições de Ensino
e Crianças” e foram atribuídos os três
primeiros prémios e duas menções
honrosas na categoria de “Artesãos”.
Os diretores do “Jornal da Região” e do
jornal “O Correio da Linha”, elegeram

também, individualmente e por voto
único, os trabalhos que receberam o
Prémio Comunicação Social.
Foram ainda apurados, o Prémio Junta
de Freguesia de Queluz e Belas, atribuído a partir da preferência do público visitante, e o Prémio GAVE, por votação
online.
A cerimónia de entrega de prémios,
realizada na sede do GAVE, no dia
13, contou com a presença da presidente da União de Freguesias Queluz
Belas, Paula Alves e em representação
da União de Freguesias Agualva Mira
Sintra, Helena Cardoso.
Paula Alves enalteceu o trabalho desenvolvido pelo GAVE e manifestou a
disponibilidade para continuar com as
parcerias e a apoiar este concurso.
Helena Cardoso salientou o trabalho
que está a ser feito com as escolas da
freguesia através de parceria com o
GAVE e manifestou o interesse em que
estas parcerias continuem.
Nos prémios Comunicação Social, o
Prémio Correio da Linha, foi atribuído
à peça identificada com o nº 31, denominada “O Natal do Cafe”, da autoria de AAAF/CAP, da Associação de
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Primeiro prémio categoria artesãos
Atribuído à peça nº 30, denominada
“Fuga do Egipto”, da autoria do artesão, José Duarte Costa.
Segundo Prémio.
Atribuído à peça nº 51, denominada
“Árvore Presépio”, da autoria do artesão, José Fernandes.
Terceiro Prémio
Atribuído à peça nº 24, denominada
“Natal no Largo dos Cisnes ”, da autoria da artesã, Alice Pimenta.
1ª Menção Honrosa
Atribuída à peça nº 3, denominada
“Presépio em Vaso”, da autoria do
artesão, Vítor Peres.
2ª Menção Honrosa
Atribuída à peça nº 35, denominada “Presépio da Cabana ”, da autoria dos artesãos, Nuno e Anabela
Justino.
Primeiro Prémio, na Categoria de
Colectividades/Instituições de ensino/crianças, Prémio Especial do Júri.
Atribuído à peça nº 14, denominada “Sonho de Natal ”, da autoria de
CECD, Polo Pendão, sala B7.
Segundo Prémio
Atribuído à peça nº 54, denominada
“Presépio no Frasquinho“ da autoria
de Lígia Teixeira.
Terceiro Prémio
Atribuído à peça nº 39, denominada
“Presépio Dourado“ da autoria da
Fundação Afid-Diferença.
1ª Menção Honrosa
Atribuída à peça nº 11, denominada
“Presépio em Lã de Feltrar“ da autoria do CECD, Mira Sintra, sala C2.
2ª Menção Honrosa
Atribuída à peça nº 17, denominada “
Presépio “ da autoria do CECD, Mira
Sintra, Polo Pendão, A7.
Prémio União das Freguesias de
Queluz e Belas, por votação do público, atribuído à peça número 30,
“Fuga do Egipto”, da autoria de José
Duarte Costa.
Prémio GAVE, por votação online,
atribuído à peça número 31, denominada “O Natal do Cafe”, da autoria
de AAAF/CAP da Associação de
Pais da EB1 da Vila Verde.

Pais da EB1 Vila Verde, tendo Ana
Pombo, coordenadora desta associação, explicado que os quatro trabalhos
apresentados a concurso, foram feitos
com a colaboração das 50 crianças da
associação, tendo os pais fornecido os
materiais. O prémio “Jornal da Região”
foi atribuído à peça identificada com o
nº 24, denominada “Natal no Largo dos
Cisnes ”, da autoria de Alice Pimenta.
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SRM de Carcavelos realiza Concerto de Ano Novo

O Concerto de Ano Novo da Banda da
Sociedade Recreativa Musical de Carcavelos decorreu no dia 7 de Janeiro,
no Auditório do Colégio Marista com a
lotação completamente esgotada, mais
de 600 pessoas.
A cantora Rita Guerra, uma referência
na musica portuguesa, foi a convidada
especial. Acompanhada pela Banda,
sob a direcção do Maestro José Manuel
Nogueira, cantou temas emblemáticos
do seu reportório como "Volta", "Voltar
a ti" e a canção de "A Bela e o Monstro"
do filme da Disney. Antes ao piano,
Rita Guerra cantou o fado "Gaivota" e
o seu tema "Chegar a ti" e a Banda tocou os medleys "Uma Noite em Lisboa"
e "The Lord of the Dance", bem como
"Unchained Melody".
Numa actuação inédita ainda houve o
momento para cantar e tocar o "Hino ao
Generoso", uma homenagem ao Vinho
de Carcavelos.
No encore final, ainda se ouviu "Barco
Negro" e temas dos ABBA.
A saudação ao publico presente com
desejos de Ano Novo foi feita pela presidente da Direcção da Sociedade Recreativa Musical de Carcavelos, Maria
Odete Morgado, e restantes elementos
da Direcção.
À saída a opinião foi unânime, este
Concerto de Ano Novo, apresentado
por António Sala, "encheu o coração"
do publico presente, onde se destacavam as presenças dos vereadores da
Câmara Municipal de Cascais, Joana
Balsemão e Frederico Pinho de Almeida, e executivo da União das Freguesias
de Carcavelos e Parede, presidido por
Nuno Alves, bem como outras individualidades e representantes de entidades do concelho.
O Correio da Linha teve um agradecimento público no decorrer do Concerto
de ano pela colaboração na divulgação.

A História
Fundada a 13 de Outubro de 1901, com
o objetivo de cultivar a arte musical entre os sócios e população em geral. Foi
formado um pequeno grupo de músicos, denominados Sol-e-Dó e criada
uma escola de música.

Muitos diretores tinham ideais republicanos e reuniam-se na
sede para debater os
seus pensamentos. No
dia 5 de Outubro de
1910, a Banda saiu às
ruas para proclamar
a República, indo até
Cascais ao largo do
município.
Durante os primeiros
anos de existência, o
trabalho
centrou-se
em elaborar os primeiros estatutos, que
viriam a ser aprovados em 14 de Dezembro de 1912, data da alteração da
denominação para a atual.
Um grupo dramático foi iniciado em
1910, tendo feito diversos espetáculos.
Organizaram-se vários intercâmbios
entre a Banda de Carcavelos e oriundas
das várias zonas de Portugal.
Em 1960 a SRMC participa no concurso
de marchas populares e vence o primeiro prémio.
A partir de 1974 existe um maior dinamismo nas atividades e organização de
vários eventos culturais de grande interesse cultural.
Foi atribuído o grau de mérito cultural
pela Câmara Municipal de Cascais.
Na década de 80 a Banda participa em
diversos encontros de Bandas por todo
o país, nomeadamente nos primeiros
Festivais de Música Popular de Portugal.
A década de oitenta também é um
marco para a história da Sociedade
Recreativa Musical de Carcavelos com
a entrada do Maestro José Manuel Nogueira como regente da Banda. Esta
colaboração ainda dura até aos dias de
hoje, mostrando um bom desempenho
na direção artística da Banda como na
pedagogia da Escola de Música.
Em 1983, a Escola de Música ganha um
novo fôlego e com a grande adesão dos
vários alunos e é formado um conjunto que atuou nas escolas, instituições e
museus da Grande Lisboa.
Em 1986 é reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública.
Em 1991 organiza o I.o Encontro de
Bandas de Cascais, no qual se repete
por mais anos consecutivos.
Em 1998 é formado o TIC- Teatro Infantil de Carcavelos.
Em 2000 é formado o grupo de dança
tradicional “As Centenarinhas” para
crianças.
Em 2001 celebrou-se o centenário da
coletividade. No dia do aniversário a
Sociedade Recreativa Musical de Carcavelos recebeu da Presidência da República o Título de Membro Honorário
da Ordem de Mérito e foi feito o lançamento do livro “100 anos da Sociedade
Recreativa Musical de Carcavelos” de
autoria de Bernardo Costa.

Em 2002, a Banda
gravou o primeiro
CD.
Em 2006 co-organiza
o VIII Festival Internacional de Bandas
de Cascais.
Em 2011, nas comemorações do centenário da República,
recria com a Banda
a ida aos paços de
concelho.
Em 2012 a Banda executa pela primeira
vez o Hino ao Vinho de Carcavelos, de
autoria do Maestro José Manuel Nogueira, por ocasião do primeiro desfile
da Confraria do Vinho de Carcavelos
pelas ruas de Carcavelos. A colaboração com a Confraria já é anterior e continua até a atualidade.
Em 2013 recebe a Medalha de Honra
do Município de Cascais. Neste mesmo
ano, começa a participar nas Marchas
Populares de Cascais. Ao longo destes
cinco anos de participação, tem contribuído com letras e musica para a Marcha Oficial.
Em 2014 a atuação da Banda faz parte
das comemorações locais dos 40 anos
do “25 de Abril”. Aliás, a atuação neste
dia, desde que é considerado feriado
nacional, sempre fez parte, anualmente, da atividade musical da Banda.
Neste mesmo ano, o projeto para a
requalificação e ampliação da sede é
apresentado ao Orçamento Participativo de Cascais. Com 1793 votos foi um
dos projetos vencedor. As obras começaram no final do ano seguinte.

Em 2016 a Banda junta-se às comemorações do Dia de Portugal em Cascais,
com a presença do Presidente da República. Em 2017 a Sociedade Recreativa
Musical de Carcavelos colabora com a
Câmara Municipal de Cascais na realização do III Festival de Bandas. Neste
ano realiza o concerto “10 Maestros 1
banda” e convida a Banda de Alvide
para o Concerto “2 por 4”.
O ano de 2018 inicia com o Concerto de
Ano Novo da Banda com a cantora Rita
Guerra e apresentado por António Sala.
No final do mês, no dia 28 de Janeiro,
será realizada a IIa edição do concerto
“10 Maestros 1 Banda”. Neste ano será
lançado o segundo CD da Banda.
Atualmente a Sociedade Recreativa
Musical de Carcavelos com a presidência da Direção de Odete Morgado tem
como atividades, para além da realização de eventos culturais: Banda, Escola
de Música (aos sábados de tarde), Orquestra Ligeira, TIC – Teatro Infantil de
Carcavelos, Grupos e Escola de Dança e
Marchas Populares.
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Câmara da Amadora apoia
reforço na coesão social

A Câmara da Amadora apresentou
uma proposta de orçamento de 90 milhões e 806 mil euros para 2018, que foi
aprovado pela Assembleia Municipal
da Amadora. Este Orçamento constitui
um amento de cerca de mais 4%, em relação ao ano anterior e apresenta como
linhas estratégicas, o reforço da coesão
social e territorial da cidade, a competitividade do Município, promoção da
sustentabilidade ambiental e modernização do quadro de gestão municipal.
No campo da coesão social, é de referir
o contrato celebrado com a Autoridade
de Gestão do PORL que resultou da
aprovação da candidatura do “Plano
Estratégico
de
Desenvolvimento
Urbano da Amadora”, PEDUA, com
planos de ação para a “2Regeneração
Urbana da Venda Nova (PARUVN)”,
a
“Mobilidade
Urbana

ComandanteªTito
faleceu

Sustentável (PAMUS)”
e para a “Comunidade
Desfavorecida do Casal
da Mina (AI PAICD)”.
Continua o Programa
Especial
de
Realojamento, com a
consequente erradicação
de núcleos degradados
do concelho e é também
de destacar o desenvolvimento de políticas nas
áreas da Educação e da

Ação Social.
No campo da competitividade pretende-se melhorar as acessibilidade
e a mobilidade, com, por exemplo, a
conclusão da obra do fecho da CRIL
ou a extensão da linha de metro até à
Falagueira, mas também desenvolver
projetos de revitalização e reestruturação da zona industrial da Venda Nova
e de criação de um novo eixo de localização empresarial na Amadora.
O Ambiente conta com uma série de
medidas de promoção da sustentabilidade ambiental, que apontam, por
exemplo, para a eficiência energética
e redução dos consumos nos edifícios
municipais, alargamento da rede de
ecopontos, ou para a requalificação dos
espaços públicos eliminando barreiras
e dotando-os de equipamentos adequados às necessidades da população.

O Subcomissário, Tito Maria Pratas
Dias Fernandes, que comandava, desde 2015, a 83ª Esquadra da PSP em
Carnaxide, no Concelho de Oeiras, faleceu no dia 13 de Dezembro de 2017.
Tito Fernandes iniciou-se na PSP, em
junho de 1984, sendo colocado na 80ª
Esquadra de Oeiras, como Chefe, comandou as brigadas anticrime da PSP
de Oeiras e em 2002 passou a integrar

o efetivo da Esquadra de Investigação
Criminal. Em 2007, passou a comandar a 19ª Esquadra de Telheiras, na 3ª
Divisão Policial de Lisboa, e em 2008, foi
colocado na Divisão Policial de Oeiras,
como Comandante da 80ª Esquadra,
passando mais tarde a comandar a 83ª
Esquadra, até ao seu falecimento.
Nas últimas três décadas, dedicou todas as qualidades à polícia, sempre
com um diálogo pacífico e educado,
com o objetivo de construir mudanças, sempre empenhado no combate
à violência, na luta pela segurança de
todos os cidadãos, fazendo disso uma
questão de honra. Para os seus camaradas, foi muito duro receber a notícia da
sua morte, pois foi “perder um amigo
caloroso de grande qualidade humana,
tendo sido uma honra trabalhar com o
Subcomissário Tito Fernandes”, referem uma frase de William Shakespeare,
“Os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma
vez”.

Comunicado

Jf Queluz contra
encerramento dos CTT
A Junta de Freguesia de Queluz e Belas tomou conhecimento hoje 12/01, de
que as instalações dos CTT sitas na Rua
D. Filipa de Lencastre, em Massamá
Norte/Casal da Barota, encerraram a
partir desta data.
Esta decisão arbitrária, inusitada, e
cujas razões se prendem com critérios
essencialmente economicistas ao arrepio das necessidades da população
e da prestação de um serviço público
essencial não é compreensível, para
mais, num momento em que a Junta
de Freguesia tem vindo a reunir com
representantes dos CTT para encon-

trar uma solução para manter o posto
em Massamá Norte, sem que tenhamos
sido advertidos de que hoje seria a data
de encerramento.
Não obstante esta postura unilateral ser
lesiva para os interesses da população e
merecer o nosso veemente reparo sobre
a atitude dos CTT em todo este processo e na tentativa de minimizar os danos
pelo encerramento do posto e assegurar de forma tranquila uma transferência para outro local na mesma zona,
continuaremos a desenvolver todas as
diligências para que a população continue a usufruir deste serviço público.

Frutos do Mar 87

Produtos congelados grande qualidade
Peixe – Marisco – Salgados e Legumes
Fornecedor de Cantinas
Restaurantes e Peixarias
Loja 1 (Queluz)
Rua José Afonso, n.º 32 A
Casal das Quintelas
Tel.: 21 436 09 85
(Junto a PSP)

Bacalhau da Islandia
Marisco
Vinhos de diversas regiões
Congelados

Adega recebe séniores
Na passada quarta-feira, dia 17 de janeiro, realizou-se a primeira visita sénior de 2018, desta feita à Adega Regional de Colares, no âmbito do Programa
Seniores em Movimento, especificamente direcionada aos cidadãos seniores da União de Freguesias, que visa a
promoção do envelhecimento ativo e
saudável.
A Adega Regional de Colares é a mais
antiga adega cooperativa do país, reunindo a maioria dos produtores da
Região Demarcada de Colares. Como

Adega Cooperativa local, visa proteger
e preservar a cultura do Vinho de Colares, as suas castas únicas e aos seus
métodos de cultivo originais.
Neste sentido foi dado a conhecer aos
seniores uma breve história sobre a Região Demarcada de Colares, e evolução
e processo de produção dos vinhos de
colares e as suas castas, a que correspondeu um grande entusiasmo, com
diversas questões por parte dos visitantes, que terminaram com um momento
musical em que todos participaram.

Universidade
Sénior

Casal de Cambra

As inscrições para o 2º semestre, da
Universidade Sénior de Massamá e
Monte Abraão, encontram-se abertas
e vão decorrer até o dia 2 de fevereiro,
nas secretarias da Universidade, em
Massamá e Monte Abraão.

Carros clássicos
A 7 de janeiro, a Praça Dom Afonso
Henriques, na Portela de Sintra, encheu-se de carros dos mais variados
tipos, todos com a mesma característica
em comum – o facto de serem clássicos.
“O primeiro encontro do ano foi um
grande sucesso para esta comunidade
a registar uma afluência de mais de
300 viaturas o parque da Praça Dom
Afonso Henriques deixou de ser suficiente para albergar todos aqueles que
se deslocaram a Portela de Sintra para
participar ou simplesmente admirar os
bólides”, afirma Hugo Felício, administrador da Sintra Clássicos.

Foi inaugurada a 19 de janeiro, a via de
ligação da EN250 à freguesia de Casal
de Cambra. Este novo acesso permite
aceder ao pavilhão gimnodesportivo e
à Avenida do Brasil na freguesia.
“Este novo acesso melhora as acessibilidades às principais infraestruturas na
zona, assim como a malha viária local,
nomeadamente no que respeita à segurança e escoamento do tráfego”, sublinha Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra.
A nova infraestrutura (investimento da
autarquia de 296.417,75€ + IVA) é composta por uma plataforma com perfil
transversal com dois sentidos de circulação, passeios em um dos lados da via
e berma pavimentada, criando assim
circulação pedonal em segurança, tendo sido dotada igualmente de infraestruturas elétricas de iluminação pública
ao longo do traçado.
A nova via terá um impacto extremamente positivo no quotidiano da população que se desloca nesta zona do
concelho de Sintra.
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O Rotary Club de Oeiras atribuiu 12 bolsas de estudo, no ano letivo em curso, a alunos residentes em
Caxias, Oeiras, Paço de Arcos e Porto Salvo, manifestando, o Rotary, o seu agradecimento às entidades
que colaboraram nesta iniciativa.
Destas bolsas, oito, atribuídas a estudo universitário, no valor de 800 euros e 750 euros, tiveram o
apoio das entidades, Astellas Farma, com três bolsas,
Fundação Rotária Portuguesa, com duas bolsas, Coro
de S. Amaro de Oeiras, com uma bolsa, Rotary Club
de Oeiras “Dinis da Fonseca”, com uma bolsa e Maria
do Carmo Monteiro, com uma bolsa.
Quatro bolsas de estudo atribuídas a Ensino
Secundário de 500 euros cada, foram concedidas,
duas pela Republica de Taiwan, uma por Jelone Lda
e uma por Alda Pereira.
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Decorreu de 12 de Dezembro a 15 de Janeiro,
uma campanha de recolha de agasalhos destinados a pessoas em situação de sem-abrigo,
numa iniciativa do Departamento de Ação
Social da Câmara de Oeiras e do Instituto
de Prevenção e Tratamento da Dependência
Química e Comportamentos Compulsivos,
(IDEQ).
Esta recolha foi feita nas esquadras da
PSP de Oeiras, Miraflores e Carnaxide e nas
Associações de Bombeiros de Paço de Arcos e
Cruz-Quebrada Dafundo.
No âmbito desta campanha, no dia 5 de
Janeiro, a 80ª. Esquadra de Oeiras, entregou
agasalhos que foram entregues pela população nesta Esquadra, ao IDEQ.

A arte de saber
ensinar piano

Amadora
reduz IMI

Sedeada no Centro Comercial Galerias
Varandas de Algés, na Rua Sofia de
Carvalho nº 2 sala 11, a Escola de Piano
de Olga Brito existe há cerca de dois
anos e tem alunos com idades entre os

três anos e meio e os 75 anos.
Olga Brito é de origem russa, esteve durante 12 anos como professora de piano no Centro Cultural de Algés, optou
depois por abrir o seu próprio espaço,
para ensino de piano, um trabalho que,
refere, gosta muito de fazer.
Na sua forma de ensino Olga Brito, procura que os alunos toquem a música de que gostam seja clássica
ou ligeira, permitindo assim que
as aulas sejam um prazer,
uma aprendizagem divertida e não um peso, devido a
regras rígidas, tendo como
experiência de que os alunos
que se iniciaram a tocar música ligeira, querem depois
também aprender música
clássica e reforçar os seus conhecimentos.
Considera que esta é a diferença do seu ensino, ir ao encontro dos gostos dos alunos,
que além da parte técnica
aprendem a tocar a música
de que gostam. Do seu ensino faz parte também a criação de grupos para tocarem a
quatro e oito mãos.
Tem feito concertos, onde os
alunos mostram as suas aptidões, tendo o último sido
realizado em Dezembro e vai
realizar uma
audição
no

dia três de Fevereiro, pelas 17h30, no
Cruz Quebrada, no salão de Fernando
Rosado, especialista em afinações de
pianos.
Com 30 alunos, dos quais, uma aluna
é invisual e dois alunos são autistas,
espera que o número de alunos cresça, tendo os interessados em aprender
piano a opção de escolher o seu horário
entre as 11h00 e as 24h00, podendo ser
aulas individuais ou em grupo.

A proposta do executivo da Câmara
Municipal da Amadora, de aplicar taxas reduzidas de Imposto Municipal
de Imóveis (IMI) em 2018, foi aprovada
por maioria na Assembleia Municipal.
Esta decisão fixa a taxa do IMI em
0,8% para prédios rústicos e em 0,34%
para os prédios urbanos avaliados
nos termos do CIMI, prescindindo, a
Autarquia, da uma receita de cerca de
seis milhões de euros, permitida por lei.
Este desagravamento fiscal, é considerado “particularmente importante no
contexto económico e financeiro para
as famílias sujeitas já a uma carga fiscal
significativa e/ou a níveis consideráveis de desemprego”.
Também no caso do IRS foi aprovado
o lançamento de uma taxa reduzida de
3,8% de participação no IRS, reduzindo
em 1,2% a participação variável estipulada pela Lei das Finanças Locais. Esta
taxa, que incidirá sobre os rendimentos
de 2017, representa uma redução de
receita, da Câmara Municipal em cerca
de dois milhões de euros, aliviando as
famílias com menores rendimentos.
A Derrama, no sentido de apoiar as
pequenas e médias empresas, decidiu
a Câmara Municipal da Amadora, isentar o lançamento de derrama sobre o
lucro tributável sujeito, e não isento de
IRC, aos sujeitos passivos que apresentem um volume de negócios abaixo dos
150 mil euros.
Por outro lado, foi aprovado o lançamento de uma derrama de 1,5% sobre o
lucro tributável sujeito e não isento de
IRC, a aplicar a um volume de negócios
a partir de 150 mil euros.
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A 8.ª edição do Orçamento Participativo da Câmara da Amadora,
obteve uma votação de dois mil 575 votos, que resultaram em duas
propostas vencedoras.
Estas duas propostas totalizam um investimento previsto de 439 mil
euros, estando portando dentro do orçamento inicial de 500 mil euros, definido para executar em 2018 e 2019, e constam das Grandes
Opções do Plano 2018 aprovadas pela Câmara Municipal e submetidas a deliberação da Assembleia Municipal.
Os dois projetos vencedores são, proposta 2, Veículo de Socorro e
Assistência Especial para os Bombeiros Voluntários da Amadora,
Apoio Financeiro, com 1041 Votos. Proposta 40, Ambulância de
Socorro para a Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação da Amadora,
Apoio Financeiro, com 706 Votos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza, em todo o território nacional, a partir
do dia 15 de janeiro, e até ao próximo dia 15
de março, através do Serviço de Proteção da
Natureza e Ambiente (SEPNA) e do Grupo
de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS),
diversas ações de sensibilização junto das populações, sobre a problemática dos incêndios
florestais. Estas ações de sensibilização visam
alertar para a importância dos procedimentos
preventivos a adotar nesta altura do ano, nomeadamente sobre o uso do fogo, a limpeza e
remoção de matos e a manutenção das faixas

de gestão de combustível, tendo em vista a
redução do número de ocorrências e a minimização dos riscos de incêndio florestal.
Os registos da GNR indicam que em 2017 arderam mais de 527 mil hectares de mato e floresta, mais 367 mil hectares do que em 2016,
tendo ainda registado:
A GNR, para além das ações de sensibilização, numa fase subsequente, irá realizada
ações de fiscalização com o objetivo de corrigir as situações de notório incumprimento
face à obrigatoriedade da manutenção das
faixas de gestão de combustível.

Horoscopo para Fevereiro
Carneiro
Amor: Sentir-se-á muito nostálgico durante este mês. Seja mais otimista! Pratique o pensamento positivo e as ações
construtivas agora!
Saúde: lembre-se que o desânimo se
reflete negativamente na saúde. Tenha
pensamentos positivos e verá que se
sentirá melhor.
Dinheiro: Evite precipitar-se, dê um
passo de cada vez.
Pensamento positivo: Vivo o presente
com confiança!
Touro
Amor: Pense bem antes de se envolver
numa nova relação. Desenvolva a sua
clareza mental, emocional e espiritual.
Saúde: Mês estável e cheio de energia

positiva.
Dinheiro: É um bom momento para negócios, propício à venda de imóveis.
Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12
Pensamento positivo: Eu tenho pensamentos positivos e a Luz invade a minha vida!
Gémeos
Amor: Deixe o seu orgulho de lado e
opte por conversar calmamente com a
sua cara-metade. Abra o seu coração e
seja fiel ao que ele lhe transmite.
Saúde: Possíveis problemas respiratórios.
Dinheiro: Avance com a abertura de
um negócio próprio, mas informe-se
bem antes de o fazer.

Venha saborear as nossas especialidades com caril
○ Frango de Fricassé
○ Coelho à caçadora
○ Feijoada á Transmontana
○ Arroz de Polvo
○ Bitoque especial à casa
○ Bolos caseiros á fatia
○ Tartes salgadas e doces
e o melhor arroz doce da linha

Encomendas diversas
Centro Comercial
Palmeiras
Shopping - Oeiras
1º Andar Loja: 79
Telm: 916270159
Siga-nos no Facebook:
D.Côcoloja79palmeirasshopping

Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6
Pensamento positivo: procuro ser compreensivo com todas as pessoas que me
rodeiam.
Caranguejo
Amor: Evite pensamentos negativos.
Adote uma postura mais descontraída
perante a vida. Descubra a força imensa
que traz dentro de si!
Saúde: Tendência para apanhar uma
pequena constipação.
Dinheiro: Acontecimentos inesperados
farão com que seja promovido mais
cedo do que julga.
Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5
Pensamento positivo: O Amor invade o
meu coração.
Leão
Amor: Poderá viver uma aventura de
grande importância para si. Mostre
toda a sua força, determinação e criatividade, e ponha em prática os seus
projetos com paixão.
Saúde: Dê mais atenção às dores de cabeça.
Dinheiro: Não seja tão materialista,
pois só tem a perder com isso.
Números da Sorte: 8, 8, 14, 21, 22, 28
Pensamento positivo: Eu sei que posso
mudar a minha vida.
Virgem
Amor: Tenha uma atitude de confiança
para com a pessoa amada. Abra o seu
coração, e isso trará um novo sentido ao
seu relacionamento.
Saúde: Possíveis dores de ouvidos.
Dinheiro: Cuidado com as finanças. Vigie melhor as suas despesas.
Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17
Pensamento positivo: Sou otimista, espero que me aconteça o melhor!
Balança
Amor: Aposte no diálogo e na compreensão. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Estão previstos alguns problemas digestivos.
Dinheiro: Excelente oportunidade para
equilibrar as suas contas.
Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10
Pensamento positivo: Eu tenho força
mesmo nos momentos mais difíceis!
Escorpião
Amor: O companheirismo é a base de
qualquer relação. Fale sobre o que é necessário e seja carinhoso.
Saúde: Combata a tendência para se

isolar e refletir demasiado.
Dinheiro: Algo inesperado poderá
acontecer e colocar em causa a sua competência. Mostre o que vale com determinação e coragem!
Pensamento positivo: Eu acredito que
todos os desgostos são passageiros, e
todos os problemas têm solução.
Sagitário
Amor: Procure ser mais compreensivo
com quem o rodeia. Procure dizer coisas boas, a palavra tem muita força!
Saúde: Ao longo deste mês poderá ser
incomodado por alguns problemas de
coluna.
Dinheiro: Acredite nas suas capacidades profissionais.
Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 5, 22
Pensamento positivo: O Amor enche de
alegria o meu coração!
Capricórnio
Amor: Uma data muito importante
aproxima-se, não se esqueça dela. Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido!
Saúde: Proteja-se, não ingira nada que
seja nocivo para o seu organismo.
Dinheiro: Uma viagem de trabalho irá
obrigá-lo a ausentar-se durante mais
tempo do que o previsto.
Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4
Pensamento positivo: Vivo de acordo
com a minha consciência.
Aquário
Amor: Deixe o orgulho de lado e peça
desculpa sempre que errar. Se quer ser
verdadeiramente vitorioso, vença-se a
si próprio!
Saúde: Proteja-se do frio, ou pode ser
surpreendido por uma constipação.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3
Pensamento positivo: O meu único Juiz
é Deus.
Peixes
Amor: Surgirá um novo interesse romântico na sua vida. Procure intensamente sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em seu redor alegria e
bem-estar!
Saúde: Regular. Sem nada de grave a
assinalar.
Dinheiro: Prosperidade para a vida financeira.
Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3
Pensamento positivo: Esforço-me por
dar o meu melhor todos os dias.
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ReCantos
Fotos: Diogo Pimenta
Texto: Andreia Santos
Conhecida pelas falésias e pelas suas
rochas que substituem o tradicional
areal, a praia do Abano, no concelho de
Cascais, freguesia de Alcabideche, têm
difíceis acessos, frequentada por pescadores ou caminhantes, mas, com uma
paisagem deslumbrante.
Percorrendo a estrada do Guincho
N247, no sentido de Cascais - Malveira da Serra, viramos à esquerda após
a passagem da ponte; rapidamente se
percebe que a estrada de terra batida
está em mau estado e que o percurso é sinuoso. A meio do percurso encontramos o bar do Guincho com um
parque de estacionamento. No final do
caminho é impossível não ficar deslumbrado com a beleza deste local. De um
lado o Forte do Guincho, as arribas, o
oceano e do outro o Parque Natural de
Sintra-Cascais. O acesso para a praia é
feito por uma escadaria talhada na rocha, ao lado do restaurante “Abano” ou
por uma rampa, na outra extremidade
da praia.
Pouco antes de chegarmos ao nosso
destino temos o imponente forte do
Guincho ou das Velas.
Erguido em 1642, no reinado de D. João
IV, integrava o conjunto das fortalezas
que formavam a cintura defensiva da
Costa de Cascais, no pós-restauração
da independência. A sua principal missão era vigiar o mar, cruzando fogos
com a Bateria da Galé. Atualmente degradado e em ruínas, existe um projeto

para a sua requalificação e aproveitamento como Centro de Interpretação
do Parque Natural de Sintra-Cascais.
Esta praia, assume-se como uma extensão da praia do Guincho, formada
por grandes penedos e arribas, coberta
por seixos coloridos que dão um toque
ainda mais especial ao local. Depois de
descer a escadaria, temos a sensação de
nos sentirmos pequenos no meio destas
monumentais falésias.
Depois, podemos relaxar e aproveitar
uma belíssima vista, almoçar ou fazer
um dos diversos percursos pedestres
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sinalizados com placas até à praia da
Grota.
A zona oferece os seus perigos, é ven-

tosa, a ondulação agitada, existe o perigo de derrocadas e sem vigilância,
perigos que apelam à cautela.

Praia do Abano
Localização: Guincho
Extensão da praia: 100m
Segurança: Sem vigilância
Equipamento: -Restaurante -Bar -Parque de Estacionamento
Acesso: Carro: Praia do guincho N247 / Estrada da Malveira da Serra
Autocarro desde Cascais: Scotturb nº 405 ou 415
GPS: 38.74128096347752,-9.47272539138794
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