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Sete Sóis
Sete Luas
O Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL) volta a animar as noites de
Verão na Fábrica da Pólvora de
Barcarena, realizando-se a sua 26ª
edição entre 29 de junho e 17 de
agosto. Além de músicas do Mediterrâneo e do Mundo Lusófono,
como tem sido tradição deste Festival, este ano há novidades, sendo
incluídos no programa a gastronomia, a arte, o circo e o teatro de rua.
O FSSSL arranca, no dia 29 de
junho, com uma experiencia de
sabores de cabo verde e de marrocos, que representa um importante
momento de cooperação entre as
cidades participantes no Festival,
e que conta com a participação
de cozinheiros representativos da
diversidade cultural do Mediterrâneo.
No mesmo dia, 29, tem lugar o atelier de pintura: abdelkrim elazhar
(Marrocos), para o qual foi convidado o pintor, Abdelkrim Elazhar
e que consistirá num laboratório
de pintura para meninos (e eventualmente também para adultos),
dedicado ao tema do retrato.
Ainda na sexta-feira, 29 de junho,
acontece triplette: circo acrobático,
um espetáculo totalmente novo
que faz um tributo emocionante e
pouco habitual ao circo dos loucos
anos trinta.
No dia 30 de junho, a partir das
22:00, há nuite de lumiére, Teatro
de rua com efeitos pirotécnicos,
um espetáculo fascinante sobre a
incrível história de iluminadores,
domadores de fogo inigualáveis.
O espetáculo, repleto de pirotecnia e grandes máquinas cénicas,
transporta o público numa viagem
mágica onde estruturas de luz,
constelações, emergem em cada
esquina e invade o espaço.
Os espetáculos musicais, que decorrem às sextas-feiras, às 22H00,
abrem, no dia 6 de julho, com a
violinista Lavinia mancusi (Itália),
que traz à Fábrica da Pólvora "música nômada". O seu espetáculo é
uma viagem entre terras, línguas,
dialetos e instrumentos que nascem das tradições do sul da Itália
e se propagam por todo o Mediterrâneo.
Seguem-se em julho, no dia 13,
cunfrontos 7sóis (Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, Portugal), a
20, lúcia de carvalho (Angola) e
dia 27, estrelas 7sóis (Brasil, Grécia, Portugal). Em agosto, sobem
ao palco tammorra (Sicília), dia 3,
roman vicenti (Andaluzia) – flamenco, no dia 10 e mimmo epifani & the barbers (salento), a 17 de
agosto.
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Dia do Município em Oeiras
A Sessão Solene que assinalou, no dia
sete de Junho, o Dia do Município e
os 259 anos da elevação de Oeiras a
Concelho, foi realizada nos Jardins
do Palácio do Marquês de Pombal e
Conde de Oeiras.
Neste ato além da intervenção do presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, foram distinguidos
cidadãos e instituições que se têm destacado e dado o seu contribuído para
Município.
Das 41distinções com medalhas de mérito grau Cobre, Prata, Ouro e de Honra
do Município, destacamos, o ator Ruy
de Carvalho com a Medalha de Honra
do Município, o maestro Joaquim
Manuel Alferes, com a Medalha de
Mérito Grau Ouro, e o jornalista Carlos
Manuel Albuquerque, com Medalha de
Mérito Grau Prata.
Na sua intervenção, Isaltino Morais,
começou por debruçar o olhar sobre
a História Município para dizer que
depois dos momentos altos após a sua
fundação, pelo Conde de Oeiras, viria
a cair na obscuridade com a queda do
Conde, sendo até à última década e
meia do século XX, periferia de Lisboa,
subúrbio. A partir de 1985 começa a
transformação deste concelho, com a
resolução do problema dos bairros de
barracas e um ciclo de desenvolvimento que tornou Oeiras o “micro sistema
económico mais moderno do País”.
Mas, para o presidente da Câmara, este
progresso alcançado não pode ser “um
confortável cadeirão no qual nos sentamos a apreciar o tempo que passa”,
e “se estamos a competir com os territórios mais desenvolvidos da Europa
necessitamos cumprir com padrões
mais exigentes”, por isso, pretende
levar Oeiras para um novo Ciclo de
Desenvolvimento.
Depois da sessão solene foi apresentado o COMBUS, que se vai iniciar o
seu funcionamento com percurso por
Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Qubrada
Dafundo.
As comemorações deste dia do
Município prosseguiram com uma visita à Av. Copacabana, na Vila de Oeiras,

que beneficiou de requalificação paisagística e a inauguração da “Casa da
Arquitetura”, na Rua Sacadura Cabral,
no Dafundo.
Esta Casa vai ser um espaço expositivo, onde serão mostrados ao público
os projetos da responsabilidade da
Câmara, nomeadamente de recuperação de património cultural, de património edificado dos centros históricos
para habitação jovem, ou de antigos
bairros clandestinos e é intensão de que
seja também um espaço onde periodicamente se possam fazer encontros de
arquitetos.
Texto e Fotos:
Alexandre Gonçalves

-ORTODÔNTIA
FIXA E REMOVÍVEL
-DENTISTERIA GERAL
- PRÓTESE FIXA DE

CLÍNICA DENTÁRIA ORTODÔNTICA
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

ZIRCÓNIO E CERÂMICA
-BLOCO CIRÚRGICO
COM SEDAÇÃO GERAL
-IMPLANTOLOGIA
- URGÊNCIAS
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Exposição de mandato

Musa em
Carcavelos

O presidente da Câmara de Oeiras,
Isaltino Morais, fez, dia seis de Junho,
em conferência de imprensa, no Templo
da Poesia, no Parque dos Poetas, o balanço dos primeiros seis meses de mandato apresentando também projetos
para o futuro.
Neste dia foi também inaugurada uma
exposição com os projetos mais relevantes já desenvolvidos e poderá ser
vista, no Templo da Poesia, das 10h30,
às 20h00, até ao dia seis de Julho.
“Investimento puro e duro”, assim,
Isaltino Morais, classificou o investimento previsto para os próximos anos,
que será entre 350 e 400 milhões de eu-

do Quiosque da Saúde, que pretende
facilitar o acesso aos cuidados de saúde
primários.
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ros, centrando as suas prioridades de
investimento na Educação, Mobilidade,
em novas infraestruturas e Ação Social,
mas também na Cultura, Habitação e
Ambiente.
Este “Novo Ciclo de Desenvolvimento”, referiu o presidente da Câmara,
precisa de capacidade organizativa e
operacional que seja capaz de levar por
diante os objetivos e a nova estrutura
orgânica da Autarquia visa “adaptar os
serviços do Município àquilo que é a
ambição” prometida aos cidadãos.
Pretende rever o Plano Diretor Municipal “com vista à captação de empresas
de base tecnológica” e o investimento
na Educação rondará os 20 milhões de
euros.
Na habitação pretende-se que os segmentos da população que não têm capacidade de pagar as rendas do mercado, passem a ter acesso a uma casa o
concelho.
Referindo-se às contas da autarquia,
Isaltino Morais disse ser a saúde financeira do Município, “das mais sólidas
de Portugal”.
A redução de impostos, vai continuar
prevendo-se que em 2020 essa poupança atinja os oito milhões de euros.
Alguns dos números avançados, são,
por exemplo, na área da Habitação, na
manutenção dos bairros municipais,
dois milhões e 500 mil euros, no novo
programa de habitação, com a
construção de 20 fogos em Porto
Salvo, 81 fogos em Carnaxide e
28 fogos em Linda-a-Velha, 13
milhões e 200 mil euros, na recuperação das áreas urbanas de
génese ilegal, cinco milhões e
500 mil euros.
No campo social, destaque para
a criação de consultas ao domicílio, para pessoas com mais de
65 anos e dificuldades económicas, o alargamento da comparticipação nos medicamentos para
a idade de 55 anos ou a criação

O festival de Reggae MUSA Cascais
regressa à Praia de Carcavelos nos próximos dias 5, 6 e 7 de Julho. Trata-se da
20.ª edição deste evento organizado de
forma independente pela CRIATIVA,
uma associação sem fins lucrativos,
baseada no voluntariado, que aposta
numa sociedade mais consciente dos
desafios globais, como a sustentabilidade, o aquecimento global e as alterações climáticas. Fazem parte do cartaz
daquele que é considerado o melhor
festival de Reggae de Portugal , que
junta música e criatividade, as seguintes propostas musicais: Alpha Blondy,
Tribal Seeds, Luciano, Bezegol & Rude
Bwoy Banda, Earthkry e Dente de Leão
(dia 6), Anthony B, Don Carlos, Mellow
Mood, Christopher Martin, Freddy
Locks e Plantada (dia 7).

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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Beja foi a cidade alentejana anfitriã da XIV edição do Festival Intermacional de Banda Desenhada.
O certame decorreu entre os dias
25 e 26 de maio e 10 de junho.
Este evento contou com oito núcleos expositivos distribuídos
pelas ruas do centro histórico de
Beja, Houve ainda espaço para
lançamentos de livros, conversas
sobre BD, apresentação de novos
projetos e sessões de autógrafos.
O autor amadorense José Ruy foi
um dos palestrantes neste certame que todos os anos celebra a
banda desenhada em terras alentejanas.

178

Amadora recebe exposição
da revista Tintin

Oeiras, 11 de junho de 2018

Está patente ao público na Bedeteca da Amadora, sita na
Biblioteca Piteira Santos, uma
exposição que assinala os 50
anos da Revista Tintin em Portugal. Pedro Mota, Presidente
do Clube Português de Banda
Desenhada, explicou que “esta
mostra é o resultado de uma
parceria com a Câmara Municipal da Amadora. Assinalamos
assim os 50 anos sobre o primeiro número da revista Tintin, que
foi publicada durante 15 anos e, que foi
um marco da banda desenhada portuguesa quer pelas séries franco-belgas
que apresentou durante este período,
que permitiu formação de leitores quer,
e é sobre isso principalmente que se
foca esta exposição, sobre autores portugueses, mais ou menos consagrados
iniciando-se ou não, que foram também
publicados na revista”.
Grande parte da exposição é composta
por “originais que fazem parte da coleção da Amadora, portanto são efetivamente os desenhos que os autores
trabalharam e que depois foram publicados na revista Tintin que aqui estão a ser mostrados. Simultaneamente
também podem ser vistas algumas das
principais capaz de autores portugueses e alguns autores portugueses que
estiveram em destaque na revista, mas
cujos originais se perderam entretanto
no tempo”, esclareceu Pedro Mota.
Agostinho Marques, vereador da Cultura da Câmara Municipal da Amadora, destacou, a importância deste
evento na Cidade da BD, “no qual se
homenageia a revista Tintin e as pessoas que estiveram na sua génese como
Vasco Granja ou Fernando Relvas. É
um prazer e um dever para a Amadora

receber esta exposição e celebrar esta
efeméride”.
A responsável pela Bedeteca, Lígia
Macedo, chegou recentemente a este
lugar, mas depressa percebeu que existiam algumas lacunas na programação
do espaço “ e juntamente com o Pedro
Mota começámos a pensar em formas
de preencher esse vazio e foi então que
surgiu a ideia de fazermos esta homenagem à revista Tintin portuguesa”.
Devido ao curto espaço de tempo para
organizar o evento ambos decidiram
que o destaque “recairia sobre os autores portugueses utilizando obras que
fazem parte do espólio da Câmara Municipal”. A escolha não foi fácil, uma
vez que o património nesta área é vasto
e rico, mas depois de uma seleção cuidada nasceu esta exposição que reúne
alguns dos mais emblemáticos autores
e trabalhos portugueses que foram publicados na revista que agora comemora os seus 50 anos. Até ao próximo dia
1 de setembro as portas da Bedeteca
estão abertas a todos quantos queiram
conhecer melhor o património que fez
parte desta importante publicação que
nasceu corria o ano de 1978.
Texto: Leonor Noronha
Foto: J.R.

NOS Alive em Algés
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Foto: Diogo Pimenta

A 12.ª edição do Festival NOS Alive
vai decorrer nos próximos dias 12, 13
e 14 de Julho no Passeio Marítimo de
Algés, num recinto onde estão montados seis palcos e que tem capacidade para receber cerca de 55 mil pessoas. De acordo com a promotora do
evento, Everything is New, a venda
de bilhetes já está esgotada.
Durante os três dias do festival vão
passar pelos palcos montados junto
ao rio Tejo vários artistas de nomeada, entre os quais: Pearl Jam, Arctic
Monkeys, Queens of The Stone Age,
Brian Ferry Alice in Chains, Snow
Patrol, At The Drive-In, Nine Inch
Nails, Jack White, Khalid, Eels, Franz
Ferdinand, Blasted Mechanism,
Orelha Negra, António Zambujo,
Dead End e Chvrches.

18 Junho 2018
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X Caminhada Mágica
A CERCIOEIRAS, no âmbito da campanha do Pirilampo Mágico 2018, promoveu a X Edição da Caminhada Mágica,
no Passeio Marítimo de Oeiras, no dia
26 de Maio, com três percursos disponíveis com início e fim na Praia da Torre,
nomeadamente até ao Inatel, até ao
Forte das Maias e até à Praia de Paço
de Arcos.
Este evento além de dar visibilidade e
sensibilizar para as necessidades e potencialidades das pessoas com deficiência intelectual, destina-se a angariar
fundos que contribuam para a construção de um novo centro de atividades
ocupacionais, em Porto Salvo, que terá
capacidade para 30 clientes e residência
para 24 clientes.
Segundo a diretora executiva, Ivone
Felix, esta caminhada, que tem vindo

a ser um sucesso ao longo dos anos,
correu bem, mas não teve o número
de pessoas que tem registado noutras
edições e para isso terá contribuído a
instabilidade meteorológica dos dias

anteriores à caminhada, que terá afastado muitas pessoas.
Esta caminhada contou com o apoio
da Câmara de Oeiras, da PSP, da PM,
das empresas Parques Tejo, Eureste,
que ofereceu o lanche, da Oriflame
que ofereceu as camisolas, da Essatla
e da Xerox, das Juntas de Freguesia do
Concelho de Oeiras, da Universidade
Atlântica, do Luar da Barra Carruagem
Bar e da Farmácia de Tercena, que que
fez rastreios durante o evento.
A Campanha do Pirilampo Mágico sofreu atrasos devido a problemas na sua
execução que se devem a ter sido modificada a imagem, e assim, só ficaram
disponíveis até há pouco tempo, à volta
de quatro mil e 500, para uma campanha em que costumam ser vendidos
mais de 20 mil pirilampos, tendo-se por
isso atrasado a colocação de algumas
bancas de venda nos centros comerciais
Oeiras Parque e Alegro, a quem Ivone
Felix agradece o apoio que têm dado
e também agradece à população de
Oeiras por comprar os pirilampos, de
cuja verba foi possível, recentemente,
disponibilizar uma parte para a compra
de uma carrinha adaptada.
As verbas do pirilampo têm vindo a
ser guardadas para financiar também
a construção do novo edifício em Porto
Salvo, que já tem o terreno cedido pela
Câmara de Oeiras e cujo projeto está a
ser desenvolvido pelo gabinete de projetos especiais da Câmara de Oeiras.
A Câmara de Oeiras vai comparticipar
com 40% do custo da obra e a
CERCIS terá que suportar o restante.
Uma das atividades ocupacionais
dos clientes da CERICIOEIRAS,
é a Lavagem de Carros, que possibilita, a quem pretenda utilizar
este serviço, a entrega do carro
nas instalações da CERCIS em
Barcarena, onde uma equipa
acompanhada por um monitor,
faz a lavagem dos veículos, por
dentro e por fora, a preços competitivos. A qualidade deste serviço já levou uma empresa a fazer
contrato para a lavagem dos seus
veículos.
Um outro serviço, são os Banhos
e Cãopanhia, que é um serviço
de higiene animal, liderado por
uma terapeuta que orienta a
equipa que faz este trabalho.
Com estes serviços pretende-se mostrar que as pessoas com
deficiência são capazes de fazer
muito mais do que a população,
por desconhecimento, é levada
a pensar.
Na CERCIOEIRAS por filosofia
as pessoas adultas trabalham e
recebem no final do mês o seu
vencimento que resulta do trabalho que realizam.

Ficha Técnica

30 anos a informar
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Dia da Saúde em Queluz
Dia da Saúde, Beleza e Bem-Estar na
União de Freguesias de Queluz e Belas
O Dia da Saúde não passou desperce-

bido na União de Freguesias de Queluz
e Belas, que fez questão de assinalar a
data com a IV edição do Dia da Saúde,
Beleza e Bem-Estar, no
Parque Urbano Felício
Loureiro.
O dia começou com
uma caminhada de
dificuldade baixa/média, dando a oportunidade de participação a
todos os interessados.
Este Parque Urbano
encheu-se com entidades da freguesia que
quiseram dar a conhecer os seus serviços aos
visitantes. Foram realizados rastreios clínicos
gratuitos, atividades
do âmbito da saúde,
beleza e bem-estar.
Esteve ainda presente
o Canil Municipal de Sintra, para
dar a conhecer alguns dos seus
simpáticos habitantes à procura
de potenciais adotantes.
Entre as várias instituições presentes, a TulsiCosmetics, de Belas,
esteve presente para dar a conhecer os seus serviços de venda de
produtos de cosmética, beleza e
cuidados pessoais, que disponibiliza a particulares e profissionais. Numa parceria com a marca
BioExtratus, realizaram análises
capilares e ofereceram alguns produtos para divulgar a marca de
cuidados capilares.
A BodyConcept de Queluz também marcou presença, com a oferta de tratamentos estéticos, que
incluem uma análise morfológica
para melhor conhecer as necessidades de cada pessoa, rastreios de
nutrição e divulgação de serviços
prestados neste centro de
estética.
“Entendemos que praticar desporto e estar bem
de saúde é fundamental.
Se não nos lembrarmos
disso nos outros dias do
ano, pelo menos que no
dia da saúde olhemos
para nós, para o nosso
corpo, na totalidade, não
esquecendo a parte mental”, explicou Paula Alves, presidente da União
de Freguesias de Queluz
e Belas, a’O Correio da
Linha.
A higiene oral não ficou

de fora deste evento, através
do projeto EcoEscovinha,
que se encontra presente em
várias escolas, através do
ecoescovão, onde os alunos
poderão deixar as suas escovas de dentes usadas para
serem recicladas e darem
origem a diversos objetos
de mobiliário urbano, como
passadiços de praia ou bancos de jardim.
Os insufláveis e as pinturas
faciais entretiveram os fregueses mais
novos, que puderam também contar
com atividades no Dia da Criança, 1
de junho, realizadas nos 3 parques da
freguesia – Parque Urbano Felício Lou-

reiro, Jardim da Samaritana e Parque
Urbano do Casal da Barota.
O próximo evento da União de Freguesias de Queluz e Belas será a Feira do
Livro, entre 22 de junho a 1 de julho.

Consultas de Nutrição

Testes de Colesterol

Testes de Triglicéridos

Consultas de Podologia

Testes de Glicemia

Acompanhamento

Administração de Vacinas

Testes de Ácido úrico

Farmacêutico

ESPERAMOS POR SI

Rua Casal do Olival lote A-3
Massamá, Lisboa, Portugal

214 307 407

Seg.-Sábado
09h – 20h
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Susana Veiga, atleta do Clube de Natação Colégio
Vasco da Gama, acaba de ingressar no projeto
“Esperanças Paralímpicas”, depois de uma época
marcada por excelentes prestações, onde se sagrou
campeã nacional a 50,100 e 400 Livres, 100 Costas e
200 metros Estilos.
Com mínimos conquistados para o Campeonato da
Europa de Natação Wold Para Swimming, a nadadora prepara-se para Dublin, orientada pelos técnicos do
clube, João Pinheiro, Sandro Barão e David Grachat,
onde nadará entre 9 e 20 de Agosto.
Susana Veiga começou a nadar aos 6 anos e ingressou na competição de natação adaptada na época
2016/2017, desafiada pelo treinador João Pinheiro.
Recorde-se que o Clube de Natação Colégio Vasco da
Gama é o único clube do concelho de Sintra, com vertente de natação adaptada, e, ao que tudo indica, o
paralímpico Nelson Lopes, também do clube, já tem
sucessão.

O Corpo de Bombeiros de Linda-aPastora promoveu, no passado dia 31
de Maio, a realização de um workshop
de Suporte Básico de Vida (SBV), que
consiste num conjunto de procedimentos executados sem recorrer a equipamentos específicos com o objectivo de
reanimar a vítima e ganhar tempo até à
chegada de ajuda especializada.
Colaboraram neste evento outros seis
corpos de bombeiros do concelho de
Oeiras, nomeadamente das localidades de Algés, Barcarena, Carnaxide,
Dafundo, Oeiras e Paço de Arcos. De
destacar também a participação de
dois elementos convidados do Corpo
de Bombeiros de Odivelas. No total,
estiveram envolvidos no workshop 45
elementos.

Avô Cantigas continua
com sucesso

Carlos Alberto Vidal Filipe, mais conhecido por Avô Cantigas, é natural da
Lousã e desde muito novo que a música passou a ocupar um lugar importante na sua vida. Sobre o seu passado e
o presente, Carlos Vidal conversou
com “O Correio da Linha”.
Correio da Linha (CL) – Como aparece a música na sua vida?
Carlos Vidal (CV) – O meu avô materno era músico e quando eu era
pequeno dizia-se que teria herdado
dele essa apetência para a música,
já que muito cedo se manifestou em
mim essa “queda para a música”,
sobretudo tentando imitar os artistas que nessa altura mais se ouviam
na rádio ou viam na televisão.
Quando os meus pais vieram para
Cascais passei a frequentar o colégio dos Salesianos no Estoril, comecei a ter o contacto sério com a música e com a influência de amigos
que tocavam viola, decidi também
aprender a tocar, teria eu 13 anos.
Alguns anos depois, com 18 anos,
foi possível mostrar composições
minhas a uma pessoa que estava
ligada ao Rádio Clube Português, e

surgiu a oportunidade de gravar o primeiro disco.
CL – Foi uma carreira sem sobressaltos
ou teve dificuldades para se afirmar?
CV – Não foi difícil, não me posso queixar, é costume dizer-se que o maior tesouro dos artistas é o carinho do público e a aceitação do seu trabalho e tive a
sorte de o primeiro disco se tornar bastante popular, a canção “A Tia Anica”,
publicada em 1973, foi um sucesso que
nos anos seguintes levou a que a editora entendesse que eu devia gravar novo
disco.
Terá sido portanto este início de sucesso que ditou a continuidade do meu
trabalho, pode dizer-se que entrei com
o pé direito. Percebi logo nos primeiros
espetáculos que as pessoas gostavam,
que havia carinho na forma como me
tratavam e isso foi cimentando a minha
carreira.
É evidente que não comparo a minha

carreira com a de alguns nomes
consagrados do meio artístico
português e nesta profissão temos
que estar preparados para períodos de muito trabalho e pouco
trabalho, a gravação de discos
nem sempre tem a periodicidade
que corresponde aos nossos anseios, mas o que se tem passado
comigo permitiu que continuasse
neste caminho e não mudasse de
profissão e já lá vão mais de quatro décadas.
CL – O Avô Cantigas como aparece?
CV – Cerca de 10 anos após ter
iniciado a minha carreira, já
com vários discos gravados, fui
convidado pela dupla de palhaços Croquete e Batatinha, para
escrever as músicas e entrar no
programa de televisão, Palhaços
à Solta, e também Júlio Isidro me
convidou para colaborar no programa infantil, “Arte e Manhas”,
possibilitando isso que eu fizesse um
trabalho dedicado aos mais novos, que
teve sucesso.
Algum tempo depois, Júlio Isidro,
quando fez o programa “O Passeio dos
Alegres”, que tinha uma rubrica totalmente dedicada às crianças, convidou-me para preencher essa rubrica e a minha editora, que era a Polygram, hoje
Universal, colocou a questão de como
seria essa participação, se da forma que
tinha feito as outras colaborações ou
criando uma personagem, e das diversas ideias a que pareceu mais simpática
foi a do Avô Cantigas, uma vez que o
avô é tradicionalmente uma figura de
quem, nas famílias, todos gostam.
Eu e o António Pinho, que era na altura o responsável do meu reportório
nacional, inventamos o Avô Cantigas
que ao longo das edições do Passeio
dos Alegres, que teve um enorme sucesso, fez de Carlos Vidal uma estrela
e o Avô Cantigas ainda hoje se mantém com grande popularidade, como
atestam os espetáculos que realizei no
Dia da Criança, no Algarve, na Trofa
e Oliveira do Hospital, que correram
muito bem.
CL- Como é a recetividade das crianças
de hoje à sua música, há diferenças em
relação aos primeiros tempos do Avô
Cantigas?
CV – Noto que hoje há uma recetividade mais transversal às faixas etárias,
porque no passado tinha as crianças
como público e os pais que acompanhavam as crianças e que se habituaram a gostar de mim, como diz o ditado, “quem meus filhos beija minha
boca adoça”, e não só os pais também
os avós. Ora hoje, 36 anos depois, essas crianças cresceram e são agora os
pais das crianças que me vão ouvir,
por isso sinto que há um carinho muito
especial, porque nos meus espetáculos

os pais que acompanham as crianças
reveem-se nos seus filhos e desta forma
eu hoje não canto só para as crianças
canto para toda a família.
E o brilho que eu vejo nos olhos destes pais, que demonstra terem por mim
um enorme carinho e a que eu costumo
chamar o meu melhor tesouro, porque
de facto, nós sabemos que há artistas
que devido a terem um estilo muito específico atingem apenas uma determinada faixa de público, mas eu sinto na
pele que do Avô Cantigas toda a gente
gosta.
Mesmo os adolescentes de hoje têm
como memória da sua infância músicas como o “Fantasminha Brincalhão”,
porque vulgarmente sou abordado na
rua por jovens, que poderiam considerar-me um “cota”, mas não, demostram
lembrar-se de que fiz parte da sua infância, pedem para tirar fotos comigo,
por vezes sinto-me como o Presidente
da República, mas comigo isso já se
passa há mais tempo.
CL – Não é um pouco uma imagem ao
contrário, os avós não costumam ter já
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O Stock & Fashion Market® está de
regresso à Baía de Cascais pelo décimo primeiro ano consecutivo. O
evento, promovido pela Associação
Empresarial do Concelho de Cascais,
decorre nos dias 22, 23 e 24 de Junho.
Esta edição do certame conta com cerca
de 30 expositores e 40 espaços comerciais, nos quais os visitantes podem encontrar vestuário, calçado, acessórios
de moda e outros tipos de ofertas a preços bastante convidativos.
Paralelamente, decorre também uma
exposição automóvel da responsabilidade da empresa C. Santos VP, que
coloca à disposição dos visitantes uma
zona de test drive com veículos da
marca Smart. A entrada no certame é
gratuita.
muita mobilidade…
CV – No início era de facto essa a imagem, aparecia como um velhote com
cabeleira branca, com o bigode pintado
de branco, costas curvadas e andava
devagar, mas isto com músicas mexidas não se conjugava muito bem e
passado pouco tempo tive que rejuvenescer a personagem, hoje já não é precisa a cabeleira, porque já tenho cabelo
grisalho, não é preciso pintar o bigode,
mas posso dizer que 36 anos depois, o
Avô Cantigas está mais jovem do que
quando apareceu.
CL – O Avô Cantigas é apenas uma
personagem que aparece para os espetáculos ou já faz parte da sua vida?
CV- Quando surgiu, o Avô Cantigas

era apenas uma personagem teatral,
mas assim que comecei a fazer os primeiros espetáculos percebi que eu
encarnava a personagem, que lhe emprestava a minha personalidade e, penso que a minha simpatia, pelo que me
dizem, contribuiu para completar essa
personagem, portanto respondendo à
sua pergunta, quando visto a pele do
Avô Cantigas não faço teatro, sou aquilo que as pessoas veem, como o que
sou agora que falo consigo, portanto o
Carlos Vidal e o Avô Cantigas são um
só, aparte da farda que visto quando
subo ao palco e que é a imagem do Avô.
CL – Ao longo destes anos há acontecimentos que o tenham marcado?
CV – Aconteceram muitas situações,
mas, por exemplo, as ações de solidariedade que tenho feito no IPO, têm
sido muito marcantes, por poder dar
alegria àquelas crianças a quem a vida
reservou tempos difíceis.
Foi marcante também um espetáculo do Dia Mundial da Criança numa
praça em Braga com cerca de três mil
pessoas, que me impressionou muito
pela quantidade de pessoas que encheu
aquela praça, mas também há alguns
dias em Quarteira fiz um espetáculo
muito bom, que teria talvez umas duas
mil pessoas.
Um episódio engraçado, que me lembra agora, aconteceu num espetáculo
para os lados de Mafra, há já alguns
anos, numa altura em que fazia parte
do meu alinhamento uma música que
falava do coração e perguntei às crianças, na apresentação da música, quem
tem bom coração, quem é que tem um
coração apaixonado ou, quem é que já
namora, havendo sempre crianças que
levantavam os braços e chamei ao palco uma das que disse que já namorava,
a quem perguntei se a namorada estava
no espetáculo, para que viesse ao palco
e apareceram duas meninas, que afirmavam ser namoradas, o que foi muito engraçado e penso ter reforçado a
empatia do público, o que fez com que
esse também tenha sido um grande espetáculo.
CL - Tendo em conta o que continua
com a personagem Avô Cantigas, está
fora de questão gravar músicas de
Carlos Vidal?
CV – De forma nenhuma, não
está fora de questão e posso
avançar uma informação em
primeira mão. Como se sabe,
antes de surgir o Avô Cantigas
gravei diversos discos e depois podia ter continuado com
uma carreira paralela, mas não,
Carlos Vidal ficou na gaveta,
tendo o Avô Cantigas tomado
conta da minha vida artística
nestes 36 anos e penso ter feito a escolha certa, todavia ao
longo de todo este tempo fui
fazendo músicas que guardei e
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A Câmara Municipal de Cascais fez saber que vai alargar a gratuidade nos transportes públicos colectivos
rodoviários a todos os jovens munícipes sub-14 do concelho. A medida, anunciada pelo presidente da autarquia, Carlos Carreiras, será implementada já a partir do
próximo ano lectivo 2018/19.
“Tal como nos tínhamos comprometido, todos os cidadãos até aos 14 anos deixam de pagar na mobilidade interna do concelho. Esta é uma boa resposta para aqueles
que diziam que íamos acabar com este serviço; que isto
era só para as eleições”, vincou o autarca, adiantando
que a medida está inserida no reforço da estratégia de
mobilidade em Cascais.
Ainda segundo Carlos Carreiras, o reforço do sistema
de mobilidade MobiCascais prevê que a gratuidade venha a ser estendida a jovens estudantes até aos 21 anos,
bem como a munícipes com mais de 65 anos, sendo que,
realçou o autarca, o sistema tem de procurar encontrar
“um equilíbrio com as próprias contas”.

agora surgiu a oportunidade de fazer novo disco do
Carlos Vidal, aproveitando
o Fundo Cultural, que tem
a Sociedade Portuguesa
de Autores, ao qual concorri, tendo a sorte de me
ser concedido apoio para
a produção do disco, que
neste momento já está gravado e está na fase de acabamento.
O disco vai apresentar 11
temas, com letras e músicas de Carlos Vidal, estou
feliz por isso acontecer,
porque é a oportunidade
de deixar um registo para
o futuro e tenho fé de que
as pessoas tenham a curiosidade de querer ouvir o
que andei a fazer ao longo destes anos,
além de compor músicas para crianças.
Portanto brevemente será publicada
música de Carlos Vidal, num disco
tranquilo e muito romântico, mas o
Avô Cantigas vai continuar até ao fim
da minha vida, assim eu consiga con-

tinuar a ter a energia que me permite
andar aos pulos nos palcos, condição
física que também se deve ao facto de
eu praticar desporto.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: J.R.

Os gatos são animais de hábitos e
detestam alterar a sua rotina!!
Se vai de férias ou ausentar-se, deixe a segurança
e o bem estar do seu gato comigo
na sua própria casa!
O serviço 'Candy Cat Sitter' irá ao encontro das necessidades
do seu felino de modo a que nada falte para o seu bem estar,
preservando-lhe a sensação de controlo e segurança,
dentro do seu espaço habitual,
característica que tanto apreciam.

963 032 588
candycatsitter@gmail.com
/candycatsitter
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Hospital Amadora Sintra recebe
Dia Mundial do Ambiente
Junho é um mês recheado de efemérides e comemorações. O primeiro dia é
dedicado às crianças ao qual se segue o
Dia Mundial do Ambiente. Para assinalar estas duas datas os SMAS de Sintra
associaram-se ao Hospital Fernando
da Fonseca e realizaram várias atividades, no jardim da unidade hospitalar,
que tiveram uma adesão muito grande por parte dos mais novos. Sandra
Bettencourt, do Gabinete de Imagem e
Comunicação do SMAS, explicou que
o objetivo destas ações é “sensibilizar e
incentivar as crianças a fazerem a correta separação do lixo. Todos os dias veri-

ficamos que o lixo é mal colocado, não é
separado e este tipo de atividades pretende educar e mudar comportamentos
para prevenir o futuro”.
Ana Costa, uma das muitas mães que
acompanhou o filho a esta iniciativa,
realçou a importância que este tipo de
ações tem na educação dos mais novos
destacando o facto de “os miúdos conseguirem aprender alguma coisa através destes jogos pedagógicos. Sinto que
hoje, em particular, o meu filho está a
aprender bastante. Nunca o vi tão entusiasmado com o Jogo da Reciclagem.”
Mas nada como oscultar a opinião do

www.clinicadoimplantedentario.pt
• IMPLANTES DENTÁRIOS
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Av. Fernando Valle, Lote 30 - Loja C
Tel.: 210 939 628
2700-392 Amadora-Mina
geral@clinicadoimplantedentario.pt

público alvo destas ações. Para Paulo,
7 anos, o balanço é muito positivo: “estou a gostar de participar; já aprendi a
reciclar e acho que já posso ensinar aos
meus pais e colegas. Estas são atividades muito divertidas e importantes”.
Esta iniciativa contou também com a
presença dos Palhaços da Operação
Nariz Vermelho, uma parceira antiga
do Hospital Amadora Sintra, que nas
palavras de Flávia Diab, coordenadora da Relação Hospitalar da Operação
Nariz Vermelho, “estreita a relação entre as duas instituições. Colaboramos
regularmente com o Hospital e sempre
que somos convidados para ações extra
que sejam importantes para o Amadora Sintra participamos , uma vez que é
uma forma de continuar
esta parceria.” Fernando Escrtich, diretor artístico da Operação Nariz Vermelho consolida
esta ideia realçando que
este tipo de partipação
“consolida e solidifica a
parceria” e reforça o facto de este ambiente ser
diferente, “porque estamos habituados a atuar
em enfermaria com
menos crianças. Aqui
há mais meninos, mais
pessoas, o que se torna
um desafio para nós,
uma vez que o usual
para nós é encontrar as crianças
internadas. Além disso, acho
que as crianças gostam sempre
de encontrar os palhaços”.
Os mais novos tiveram também
oportunidade de “brincar” aos
bombeiros enquanto aprendiam
algumas ações básicas dos Soldados da Paz. Paulo Rã, sub-chefe dos Bombeiros Voluntarios da Amadora, revelou que
as crianças foram convidadas
vestir os casacos do uniforme, a
conhecer melhor o equipamento
utilizado, a sentarem-se no
novo veículo da corporação
criando assim uma maior
proximidade entre todos.
No âmbito das comemorações do Dia da Criança,
os SMAS estiveram também presentes com ações
de sensibilização no Jardim
da Anta, em parceria com a
Junta de Freguesia Agualva-Mira Sintra, e no Jardim de
Montelavar.
Texto: Leonor Noronha
Fotos: J.R.
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Faleceu Joaquim Baraona

Com alguma da sua familia

Com Paulo Pimenta

A ultima entrevista

O comendador Joaquim António
Pereira Baraona faleceu no passado dia
30 de Maio, aos 87 anos de idade. Um
dos fundadores do Rotary Clube de
Cascais e Estoril, com vasta e reconhecida obra em vários domínios, estava
internado desde 9 de Maio numa unidade hospitalar de Cascais.
Nascido a 23 de Setembro de 1930 na
vila alentejana de Ourique (Beja), o comendador chegou a Cascais há mais de
50 anos, para criar a Conservatória do
Registo Predial. Amante das Artes e da
Cultura, exerceu actividade em diversas áreas, entre as quais a beneficência
e o associativismo.
Escritor, articulista, jornalista e director
de várias publicações, Joaquim Baraona
foi um dos fundadores da Academia de
Letras e Artes, em 1988. O empreendedorismo, a diplomacia, o turismo e a
política foram outros domínios onde
fez notar a sua excelência.
O vasto currículo do comendador regista também o facto de ter sido provedor da Santa Casa da Misericórdia,
onde foi responsável por implementar
um ambicioso e inovador programa

Na inauguração da rotunda

nas áreas do apoio social e da saúde,
de que consta a total remodelação do
Hospital de Cascais.
Responsável por dinamizar várias
instituições aquém e além-fronteiras,
Joaquim Baraona deixou a marca da
sua iniciativa e empenho em várias academias, associações e colectividades do
concelho de Cascais por onde passou.
Em 2009, foi reconhecido publicamente com a atribuição do seu nome
à Rotunda Comendador Joaquim
Baraona, localizada junto à entrada
poente da Avenida 25 de Abril, à saída
da vila de Cascais.
Poucos dias antes de ter sido hospitalizado, o comendador lançou
o livro “Meio Século ao Serviço de
Cascais, da Comunidade e do Rotary
Internacional”, uma obra que recorda a
história do Rotary Clube de Cascais e
Estoril. A última entrevista de Joaquim
Baraona foi concedida ao nosso jornal
precisamente aquando do lançamento
deste livro numa cerimónia realizada
no Hotel Cidadela, em Cascais, para
assinalar os 47 anos de existência do
Rotary Clube de Cascais e Estoril.

Visita ao teatro

Um adeus ao amigo
Entre as obras mais marcantes do comendador, merecem igualmente destaque “Personalidades da Costa do
Estoril”, uma antologia em dois volumes lançada em 1995, e “A Montanha”,
uma colecção de apontamentos biográficos editada em 2001.
À família enlutada, o ‘Correio da Linha’
apresenta sentidas condolências.
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Mercado de Queluz
requalificado

Nova SBE quase pronta
O novo campos da universidade Nova SBE, em
construção frente à Praia de
Carcavelos, ocupa uma área
de 83 mil metros quadrados,
terá capacidade para quatro mil e quinhentos alunos
em permanência, não terá
veículos a circular à superfície, dispondo de estacionamento subterrâneo com
562 lugares. Um túnel sob a
Estrada Marginal proporciona o acesso direto à Praia de
Carcavelos.
Pretende-se que a Nova SBE
vá competir com as melhores universidades da Europa e atrair estudantes de
todo o mundo, não só pela qualidade
do ensino mas também pelas condições
deste novo campos, construído num
lugar privilegiado, com uma conceção
moderna, dispõe de três edifícios de ensino, com salas planas e em anfiteatro,
uma grande área de biblioteca, amplos
espaços abertos e cobertos para utilização pelos alunos, ginásio, restaurante,

um auditório com 400 lugares e espaço de cena que pode suportar grandes
espetáculos e também residências para
estudantes. Este campos estará já a funcionar no próximo ano letivo.
A Nova SBE proporciona formação em
Economia, Gestão e Finanças, formação de executivos e doutoramento, mas
com uma oferta menos standard e mais
virada para o que será a economia e as
competências do futuro.
Este projeto é um investimento privado para o qual contribuíram empresas e particulares e a Nova SBE
vai colher também benefícios através
da parceria com essas empresas, em
projetos que vão proporcionar um
ensino participativo e na vanguarda
das tecnologias.
O que se projeta com esta visão estratégica de ensino, aliada à criação de
um ambiente agradável que propicie
a criatividade e a inovação, é proporcionar a melhor formação possível,
para que os jovens estejam bem preparados para os desafios do futuro.

Ana Cristina Ribeiro Cruz Gomes
Notária do Cartório Notarial em Gouveia

loja” constituídos por pequenos nichos
dentro do mercado; 8 Bancadas de venda com apoio de água (destinadas a
peixarias) e 8 bancadas de venda sem
apoio de água (destinadas a hortícolas
e flores).
Dada a degradação do edifício, devido
à sua idade, utilização intensa e desatualização das condições técnicas de
venda, a intervenção obrigou a uma
reabilitação profunda da rede elétrica,
telecomunicações, estabilidade, saneamento, águas, segurança contra incêndios e intrusão, paisagismo e a nível da
arquitetura.
A intervenção contemplou também trabalhos ao nível dos revestimentos interiores e pavimentos, das bancadas (nas
quais se prevê a instalação de sistema
de pulverização de hortícolas e peixe),
paredes e tetos bem como eliminação
das barreiras arquitetónicas exteriores.

Festejos de São Pedro
Sintra vai estar em festa por altura dos
festejos em honra de São Pedro de Penaferrim, padroeiro do município, de
22 de junho a 1 de julho.
Os festejos vão ter lugar no Largo D.
Fernando II, durante 10 dias, com música, artesanato, animação de rua e
muito mais.

Com entrada livre, Sintra convida-o a
tirar partido da boa disposição e dos
momentos de lazer e recreio que o programa das festas tem para oferecer.
Os festejos de São Pedro de Penaferrim
são uma organização da União das Freguesias de Sintra com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.

Apresentado novo Hospital
de proximidade de Sintra

CL-Junho-2018

----- - Certifico, para efeitos de publicação, que no dia 13 de junho de 2018, no
meu Cartório, sito na Avenida 25 de Abril, em Gouveia, foi outorgada uma
escritura de Justificação, exarada com início a folhas 70 do livro de Notas n.º
4-A, na qual JOÃO MARIA DE ALMEIDA LIMA FALCÃO E CUNHA, solteiro,
maior, residente na Rua Professor Aníbal Alves Perfeito, n.º 1, lugar de Vinhó,
na União das Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó, concelho de Gouveia,
declarou que é dono e legítimo possuidor do veículo automóvel de matricula 3279-ME, marca Land-Rover, tipo passageiros, a gasóleo, com o número de quadro
SALLJGBF8WA400464.-------------------------------------------------------------------------- Este veículo está registado na Conservatória do Registo de Automóveis em nome
de Joaquim Pinheiro Lopes Tadeu, residente em Algés, Oeiras, o qual faleceu
em 7 de outubro de 2004.---------------------------------------------------------------- - Que
o justificante comprou o identificado veículo automóvel em agosto de 2004, ao
referido Joaquim Pinheiro Lopes Tadeu, tendo o vendedor recebido o preço,
mas nunca tendo entregue ao ora justificante o impresso próprio de declaração
de venda nem assinou qualquer contrato.------------------------------------------ - Que
vem possuindo o identificado veículo desde agosto de 2004, há portanto cerca de
14 anos, em nome próprio, com exclusão de outrem, à vista e com o conhecimento
de toda a gente, sem a menor oposição de quem quer que seja, posse que sempre
exerceu sem interrupção e ostensivamente, traduzida em atos materiais de
fruição, tais como, fazendo-o circular, pagando os correspondentes impostos,
despesas com a sua manutenção e reparação, utilizando-o, sendo por isso, uma
posse pacífica, contínua e pública, pelo que o adquiriu por USUCAPIÃO, o que
expressamente invoca.------------------------------------ - Está conforme. Gouveia,
Cartório Notarial, aos 13/06/2018.
A Notária, Ana Cristina Ribeiro Cruz Gomes
Conta registada sob o n.º 37
Emitido recibo n.º 963

O presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, visitou as obras
de requalificação do
Mercado de Queluz,
que já está na fase de
colocação de bancadas, instalações elétricas e pinturas.
“Este projeto vai
trazer uma nova vida ao Mercado de
Queluz, proporcionando melhores condições para comerciantes e clientes”,
mencionou Basílio Horta no local.
Esta empreitada, com um investimento
de 550 mil euros da autarquia, visou a
reabilitação da nave inferior do Mercado de Queluz, numa área de 1200 m2, é
constituído por duas grandes áreas:
O piso em remodelação é constituído
por duas grandes áreas: Nave dedicada a descargas, armazenamento de
secos e refrigerados, serviços de apoio
aos funcionários e vendedores (casas
de banho, balneários e vestiários, copa)
e áreas técnicas; Área destinada a vendas composta por: 2 Lojas com acesso
pelo exterior, incluindo montra exterior e pelo interior do mercado; 4 Lojas
com acesso simples pelo exterior, sem
montra, e com acesso e montra pelo interior do mercado; 6 Espaços de “meia

Foto: CMS
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No âmbito da presidência aberta à freguesia de Algueirão – Mem Martins,
realizada no dia 13 de Junho foi apresentado o projeto do novo Hospital de
Proximidade de Sintra que vai ser construído no Bairro da Cavaleira.
A autarquia investe 29,617 milhões de
euros no projeto, fiscalização e obra e
o Estado assume 21,660 milhões com
aquisição do equipamento médico, geral e informático e está prevista a sua
conclusão em 2021.
Para Basílio Horta “não era possível
continuar a viver assim e foi necessário garantir os meios financeiros, sendo
que é primeira vez no país que uma câmara municipal entrega ao Estado, ao
Ministério da Saúde, um hospital feito
chave na mão".
"Acredito que a construção deste hospital melhorará a prestação de cuidados de saúde aos habitantes do concelho de Sintra, e este novo hospital tem
uma coisa fantástica, vai ser o único no
País, localizado a três minutos de uma
Base Área”, concluiu o autarca.
O novo hospital será constituído por
três unidades, ambulatório programado, serviço de urgência básica e unidade de convalescença.
O ambulatório programado comtempla consultas externas e exames, unidade de saúde mental, medicina física
e de reabilitação, central de colheitas,

unidade de cirurgia de ambulatório e
bloco de cirurgia de ambulatório.
O serviço de urgência básica prestará
cuidados a todos os utentes que procurem assistência, baseada por prioridade de cuidados, de acordo com um
sistema de triagem (Escala de Manchester).
A unidade de convalescença destina-se
a doentes dependentes por perda transitória de autonomia como é o exemplo
de um doente que está numa fase de
pós-operatório e/ou por doença crónica descompensada. Os cuidados de
convalescença de duas unidades de
tratamento têm 30 camas (existindo um
total de 60 camas) com possibilidade de
ampliação para 180 camas.
Quanto às especialidades, a unidade de
saúde contará com anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica e reconstrutiva
e estética, gastrenterologia, medicina
física e reabilitação, medicina interna,
neurologia, oftalmologia, ortopedia,
otorrinolaringologia, patologia clínica,
pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia e urologia.
O Hospital de Proximidade de Sintra
terá todos os serviços adequados aos
seus utentes (todos os munícipes do
concelho), prevendo inclusive um local
para futura construção de um heliporto.
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Prova de
Atletismo
José Araújo
Apresentado livro de Hoquistas
O Hockey Club de Sintra e a Comissão
de Festas da Vila Velha, prepararam
um evento nas instalações no Complexo gimnodesportivo do clube, no passado dia 10 de junho, que contou com
dois jogos de convívio entre veteranos,
e com o lançamento da livro «O Bairro
dos Hoquistas em Lourel».
Segundo Francisco Leitão, presidente
do Hockey Club de Sintra, “cerca de
75% dos veteranos que se encontram
neste evento costumam passar por aqui
mas estamos a falar de pessoas que nem
sempre residem perto e até de alguns,
como o senhor Avelino Melo, um dos
organizadores do evento, que já têm
mais de 70 anos”. Quanto ao funcionamento do clube no decorrer do ano,

Francisco Leitão explicou-nos que “no
hockey em patins temos cerca de 105
atletas, divididos em 9 escalões e crianças em iniciação. A patinagem artística
tem tido um crescimento exponencial
e temos ainda o karaté e o judo. Tentamos fazer promoção de eventos mas
precisamos de apoio. Queremos que as
crianças percebam o que é o desporto,
que faz bem e que é saudável”. Falando no futuro deste clube, o presidente
explica-nos que “há uma espécie de divórcio entre as pessoas e o hockey atual.
Habituaram-se a ver o Hockey Club de
Sintra como um clube ganhador, e ainda somos vistos assim, mas já
não existem os muitos apoios
que existiam. O clube precisa ter
uma gestão muito cuidada.
Estamos a pagar uma indeminização a um atleta que
teve um acidente no passado e essa situação tem-nos
condicionado. Temos de ter
algum rigor na formação e
pensar época a época. Os
nossos atletas não ganham
nada, jogam por amor à camisola”.
Avelino Melo, de 79 anos,
presente neste evento, é o
hoquista com mais anos nesta casa.
Contou-nos que “todas as quintas
faço uma hora de patins, o meu filho também já jogou e atualmente
tenho cá 3 netos a jogar. Já fui jogador, treinador, massagista e funcionário do clube.
Quanto ao livro «O Bairro dos Hoquistas em Lourel», o autor Hermínio Santos explicou-nos que “a
ideia vem das antigas juntas, que
agora formam a União de Freguesias de Sintra, que propuseram o
nome de 10 hoquistas para o bairro
de Lourel, na sequência da transformação de terrenos agrícolas em
urbanização”. Os hoquistas escolhidos são António Raio, Cipriano
dos Santos, Edgar Soares, Jaime
Cardoso, José de Sousa Pires, José
Lima Magalhães, Pompílio Silvestre, Rui Faria, Vasco Velez e Victor
Domingos, sendo este último o único atleta ainda vivo, que não esteve
presente por motivos
de saúde. Também o
Hockey Club de Sintra viu o seu nome ser
entregue a uma destas
ruas. Hermínio Santos
contou-nos que nunca
foi hoquista mas participa nas atividades
do clube desde muito
novo, já passou pela
direção, pelo conselho
fiscal e é agora presidente da mesa de Assembleia Geral.
O presidente da União
de Freguesias de Sintra, Fernando Pereira,
esteve também presente, afirmando que “não
poderíamos deixar de

estar num evento tão importante para
esta instituição, que é uma das grandes
referências a nível nacional e temos de
reconhecer que estamos a falar de grandes figuras do paradigma europeu e até
mundial”.
Esteve também presente José Morais,
conhecido benemérito do concelho de
Sintra e patrocinador do livro apresentada, que foi recentemente medalhado
pelos Bombeiros Voluntários de Colares e pela Associação Empresarial de
Sintra e recebeu ainda um diploma de
reconhecimento da Santa Casa da Misericórdia.
Texto: Lara Faria
Fotos: J.R.

Realiza-se no próximo dia 8 de
Julho, a partir das 09h30, no Parque
Urbano Felício Loureiro, em Queluz,
o 1.º Grande Prémio de Atletismo de
Queluz e Belas – José Araújo, integrado no Troféu Sintra a Correr 2018.
Organizada
pela
União
das
Freguesias de Queluz e Belas em
parceria com a Câmara Municipal
de Sintra, esta prova é aberta à participação de todos os interessados de
ambos os sexos em representação colectiva ou a título individual.
O 1.º Grande Prémio de Atletismo
de Queluz e Belas – José Araújo é
composto pelas seguintes provas:
Benjamins (800m), Infantis (1600m),
Iniciados (2500m), Juvenis M/F,
Juniores F, Veteranos F45 a F60,
M65 e M70 e Deficientes a pé M/F
(4000m).
A prova é realizada em memória de
José Araújo, antigo atleta internacional do Benfica que foi o primeiro português especialista na disciplina de
3.000 metros obstáculos e que faleceu
em Novembro passado, aos 93 anos
de idade.
Durante a sua carreira José Araújo
bateu 12 recordes de Portugal entre
as disciplinas de 3.000 metros obstáculos, maratona, hora, 20.000 metros,
25.000 metros, 30.000 metros, 4x1.500
metros e 3.000 metros em pista coberta.
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Largo da República
é palco de eventos
A União de Freguesias de Agualva e
Mira Sintra mostra como um dos seus
grandes objetivos a dinamização dos
espaços da freguesia, como é o caso do
Largo da República.
“Agualva era um povoado pequeno.
Existem várias versões acerca da origem deste nome – desde de uma planta
com a mesma denominação, até à ribeira das Jardas, que marcaria a separação entre os povoados do Cacém e de
Agualva, com uma água muito límpida
(água alva). Este espaço, o Largo da República, chama-se assim porque, após a
implementação da República, era habitual dar este nome aos locais centrais”,
explicou o presidente da União de Freguesias, Carlos Casimiro a’O Correio
da Linha.
Este ano, a União de Freguesias de
Agualva e Mira Sintra contou já com
diversos eventos, entre eles a 3ª edição
do Festival do Chocolate, nos dias 23,
24 e 25 de fevereiro, que contou não só
com a grande atração que é o chocolate,
mas também com atuações musicais e
workshops.
A recuperação das Agualvas, o doce típico, com uma textura densa e com um
característico sabor a canela, é outro dos
objetivos desta Freguesia, que promoveu o 1º Concurso de Agualvas, onde
particulares e pastelarias trouxeram as
suas receitas, juntando o tradicional e o
moderno, combinando receitas antigas
e inovação, que fizeram as delícias do
júri, constituído pelo vice-presidente
da Câmara Municipal de Sintra, Rui Pereira; pelo presidente da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra, Car-

los Casimiro e pela chef
Benilda Gaspar, docente
da Escola de Hotelaria de
Colares, EPAV. O primeiro lugar foi atribuído à
ARPIMS – Associação de
Reformados, Pensionistas
e Idosos de Mira Sintra, o
segundo lugar foi aentregue à freguesa Maria Antónia Oliveira e o terceiro lugar foi para
a Pastelaria Colmeia de Mel.
Um dos eventos anuais mais recentes
do Largo da República levou-nos até
ao século XVIII, numa reconstrução
histórica na Feira de Maio, que voltou
a encher o Largo com 45 expositores,
um número crescente de ano para ano.
O início desta feira remete-nos a 1712,
ano em que foi feito o pedido real para
que anualmente existisse uma feira
cujos fundos recolhidos seriam usados
para obras da Capela de Nossa Senhora da Consolação. Iniciativa aprovada
em 1713 e iniciada em 1714. No início,
esta feira tinha a duração de um mês e,

Presidente visita Porto Salvo

posteriormente, passou a ter a duração
de uma semana e, atualmente e após
uma pausa em que esta Feira deixou de
acontecer, passou a ter a duração de um
fim de semana. A 26 de maio, o Largo
da República foi ainda palco de mais
um evento de criar água na boca, com
o Festival dos Petiscos, que contou com
o apoio de vários restaurantes da zona.
Os fregueses mais novos não foram
esquecidos, sendo o Dia Mundial da
Criança e também o Dia Mundial do
Ambiente lembrados com uma grande festa, “Os miúdos e a natureza”, no
Jardim da Anta, no passado dia 2 de
junho, com pinturas faciais, insufláveis
e jogos tradicionais, que fizeram as delícias dos mais novos e reavivaram memórias dos fregueses mais velhos.
Para além destas atividades, o Largo da
República conta com a feira semanal,
que se realiza todas as quartas-feiras e
que o presidente da Junta de Freguesia,
Carlos Casimiro, vê como uma feira

inovadora, em termos de organização
e estando perfeitamente adaptada ao
espaço urbano em que se encontra, tendo 40 chapéus de sol azuis, todos com
a mesma medida e alinhados. E a Feira de Artesanato e Antiguidades, que
acontece no primeiro sábado de cada
mês e onde os visitantes poderão encontrar peças únicas.
A União de Freguesias pretende agora
testar um modelo diferente, que mistura coreto com palco e que promete
ser a nova atração de Agualva. Nos
sábados de Julho, Agosto e Setembro
irão acontecer os Bailes de Verão, com
programa ainda a ser fechado. E, “consoante as verbas disponíveis, a intenção
é dinamizar cada vez mais este espaço
(Largo da República), criar mais uma
cafetaria/esplanada e desenvolver atividades que possam fazer com que os
fregueses e visitantes aproveitem os espaços da freguesia”, explicou-nos Carlos Casimiro.
De forma a fazer com que os fregueses
participem também na escolha destas
atividades, a União de Freguesias de
Agualva e Mira Sintra executou dois
orçamentos participativos, um geral e
outro dedicado aos mais jovens, cuja
votação decorreu entre 16 e 31 de maio
e que se encontra atualmente em contagem de votos. Um total de 30 mil euros
(60% para o orçamento participativo
geral e 40% para o orçamento dedicado à juventude), que pretende executar
medidas que irão melhorar a vida dos
que habitam nesta freguesia, já no segundo semestre de 2018.
Texto: Lara Faria
Fotos: J.R.

Mostra Gastronómica
O Município de Oeiras realiza a IX
Mostra Gastronómica nos dias 22, 23
e 24 de junho, na Rua Costa Pinto, em
pleno Centro Histórico de Paço de Arcos.
Mais uma vez, a Mostra Gastronómica pretende promover a atratividade
e a notoriedade do Centro Histórico
de Paço de Arcos, a salvaguarda do
património e, fundamentalmente, dinamizar o comércio local, através da
divulgação da restauração de excelência, a qual se propõe apresentar para
degustação e diversa gastronomia suas
especialidades e doçaria local.
Este ano, está confirmada a participação dos estabelecimentos de restauração: Pátio Antico, Casa Galega, Os
Arcos, Casa da Dizima, Fornos do Padeiro, Comida Goesa, A Taberna 106,
Momentos no Paço, Pastelaria Oceânia

e conta, ainda, com a presença da Confraria do Vinho de Carcavelos, de uma
gelataria sediada na Vila de Oeiras, a
Dom Pavilli (que conquistou, em maio
passado, o título de "Gelato Italiano –
O melhor gelado em Portugal", num
concurso promovido pela Camera di
Commercio Italiana per il Portogallo),
a Padaria Spica e um espaço de venda
de bebidas sob responsabilidade da
ACECOA - Associação Comercial e
Empresarial dos Concelhos de Oeiras e
Amadora.

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
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A vila de Cascais, no distrito de Lisboa, surge em
segundo lugar na lista de locais com níveis de poluição atmosférica mais altos em Portugal. A zona
metropolitana de Lisboa é a que regista níveis mais
preocupantes de partículas poluentes em suspensão
no ar, excedendo o limite de 10 microgramas de partículas finas inaláveis por metro cúbico. Estarreja,
no distrito de Aveiro, com 15 microgramas por metro cúbico, é a localidade portuguesa com um nível
mais alto de poluição, seguida de Cascais e Almada
(Setúbal), com 14 microgramas por metro cúbico.
Lisboa e Portimão (Faro), com 13 microgramas por
metro cúbico, aparecem no terceiro lugar deste pódio
indesejado.As 15 localidades que excedem o limite
de 10 microgramas de partículas poluentes por metro cúbico são: Estarreja (15), Cascais e Almada (14),
Lisboa e Portimão (13), Albufeira, Buraca, AlgueirãoMem Martins, Faro, Ílhavo e Marateca (12), Aveiro,
Chamusca, Setúbal e Vila do Conde (11).
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Um morador da Praceta de Malange na
urbanização da Figueirinha em Oeiras,
dá conta que devido ao estacionamento
anárquico nesta praceta é frequente os
carros de bombeiros terem muita dificuldade em circular, podendo a demora do socorro ter sérias consequências
para os doentes.
Por outro lado esta situação pode ser
também um sério problema se for necessário entrar na praceta para socorro
a um incêndio.
Este morador alerta ainda para necessidade, de em vez de colocarem pilaretes, criares espaços de estacionamento
onde isso é possível e rentabilizarem o
espaço existente, com melhor marcação, já que a marcação dos espaços foi
feita sem qualquer critério.

Comemora 40 anos de transparência

A Nucase, que desenvolve a sua atividade no apoio à gestão de empresas,
qualquer que seja a dimensão ou sector
de atividade, ajustando o seu serviço
às necessidades e expectativas de cada
empresário, está a celebrar os seus 40
anos de existência.
Fundada, segundo o seu administrador, António Nunes, numa altura em

que as empresas precisavam de apoio face à
reforma fiscal que estava
a ser implementada, instalou-se inicialmente em
Tires, viu rapidamente
crescer a sua carteira de
clientes, mudou a sede
para a Parede, abriu depois um escritório em
Cascais e mais tarde também em Lisboa e Sintra.
Há cerca de 24 anos com
a saída do sócio Carlos
Caseiro, foi necessário definir novas
políticas para a empresa, decidindo,
António Nunes, investir na construção
de uma nova sede, em Carcavelos, onde
que se mantém hoje e investir também
em melhores equipamento e formação
profissional, permitindo isso um salto
qualitativo que levou a Nucase a ser
líder de mercado durante vários anos
e hoje é uma das três mais importante
empresas desta área.
Possui uma equipa multidisciplinar,
com cerca de 160 profissionais, na sua
maioria com experiência e qualificação
superior e tem uma carteira de clientes
com mais de mil e 500 empresas, na sua
maioria micro e pequenas empresas,
empresários em nome individual e profissionais livres, constituindo apenas
cerca de 10% as medias e grandes empresas, percentagem que não pretendem ultrapassar.
Refere António Nunes, que apesar
dos seus 40 anos, a Nucase é uma empresa moderna, que tem no Grupo
Nucase diversos tipos de soluções
para os clientes, nomeadamente nas
áreas da Contabilidade e Assistência
Fiscal, Consultoria e Gestão, Mediação
de Seguros, Negociação Financeira e

Recursos Humanos.
Face à constante mudança de legislação
é preciso um trabalho constante que é
garantido por uma
equipa de 60 contabilistas certificados e
um departamento de
assessoria técnica que
diariamente fazem a
leitura da legislação
e emitem pareceres,
para uso interno, sobre essa legislação,
sendo também feita formação interna.
A opção de estender a sua atividade
a Angola, prende-se principalmente
com o facto de algumas das empresas
suas clientes desenvolverem atividade
neste país, justificando-se por isso que
a Nucase lhes proporcionasse os seus
serviços.
Em termos de futuro, a Nucase
tendo a perceção de que são
as novas tecnologias que vão
dominar esta e outras áreas,
está a preparar-se para isso,
ajustando os seus processos de
trabalho, através de sistemas
de digitalização que vão permitir simplificar os processos,
com investimento em sistemas
de informação e reforçando a
formação contínua dos seus
quadros.
António Nunes está nesta profissão “por paixão”, tendo iniciado a sua vida profissional
na indústria hoteleira sempre
na área da contabilidade, e
foi reforçado este gosto quando iniciou o trabalho nas microempresas por perceber que

a sua ajuda podia ser muito útil a estas
empresas.
Hoje, António Nunes encontra-se numa
fase em que pretende passar o testemunho aos seus filhos, que já trabalham
na Nucase, esperando que dentro de
algum tempo possa sentir o orgulho de
ver os filhos continuarem a sua obra.
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A Câmara Municipal de Cascais abriu
oficialmente no início de Maio a época
balnear 2018, que vai decorrer até 15 de
Outubro. Na maioria das praias portuguesas a época balnear costuma começar durante o mês de Junho.
À semelhança do que tem acontecido
em anos anteriores, o município de
Cascais voltou a estabelecer a época
balnear nas praias do concelho desde
o início de Maio. Uma opção explicada
pelo presidente da autarquia.
“Como é costume desde há alguns
anos, a época balnear nas praias de uso
balnear arranca a 1 de Maio, porque
há uma procura por parte das pessoas
e queremos assegurar a qualidade e a
segurança”, justificou Carlos Carreiras.
A qualidade da água registou resultados excelentes nas 13 praias em que
teve início a época balnear. No entanto, não exibem o símbolo da Bandeira
Azul por não terem concorrido a este
galardão de qualidade balnear por discordância com os critérios para a sua
atribuição.
As 13 praias do concelho de Cascais
com a época balnear a decorrer entre 1
de Maio e 15 de Outubro são: Avencas,
Azarujinha, Carcavelos, Conceição,
Crismina, Duquesa, Guincho, Moitas,
Parede, Poça, Rainha, S. Pedro do
Estoril e Tamariz.
Ainda no concelho de Cascais, as praias
da Bafureira e do Abano mantêm a época balnear no período entre 1 de Junho
e 30 de Setembro.
No concelho de Oeiras, a Época Balnear
2018 decorre de 12 de Maio a 23 de
Setembro nas praias de Caxias, Paço
d’Arcos, Santo Amaro e Torre.
Por sua vez, nas praias do concelho
de Sintra – Adraga, Grande, Maçãs,
Magoito e S. Julião - a Época Balnear
abre a 15 de Junho e prolonga-se até 15
de Setembro.

Os amantes da praia têm a vida facilitada no momento de elegerem o areal
mais apelativo para passarem o dia.
Através do site MEO Beachcam (beachcam.meo.pt) conseguem ver em directo
o estado das praias em que podem estar
interessados.
As consultas estão disponíveis 24 horas
por dia e permitem confirmar as condições atmosféricas, nomeadamente
a temperatura do ar e a velocidade e
direcção do vento. Os veraneantes podem ainda confirmar o tipo de ondulação que podem esperar.
No concelho de Cascais, as praias dotadas desta possibilidade são: Guincho
(Norte e Sul), Cresmina, Arriba, Baía,
Conceição, Duquesa, Tamariz, São
João do Estoril, São Pedro do Estoril,
Avencas, Parede e Carcavelos.
Por sua vez no concelho de Oeiras,
estão disponíveis as praias da Torre,
Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias.
Finalmente, no concelho de Sintra,
podem ser visualizadas em directo as
praias Grande Norte e Praia Grande
Sul.
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A Câmara Municipal de Cascais criou
uma Área Marinha Protegida na Praia
das Avencas, na Parede, com a extensão
de dois quilómetros de linha costeira e
com um quarto de milha náutica (cerca
de 500 metros) situada entre as praias
da Parede e de São João do Estoril.
Esta praia da Parede beneficiava já do
estatuto de Zona de Interesse Biofísico
das Avencas, sendo agora reforçado o
nível de protecção para “salvaguardar
os seus valores naturais e elevada biodiversidade”, justifica um comunicado
difundido pela Câmara Municipal de
Cascais.
“Com esta alteração a autarquia decidiu ir mais longe na sua preservação,
estabelecendo medidas reforçadas de

Todos os anos, as praias da Linha do
Estoril/Cascais são invadidas na época
estival por uma enchente de milhares
de veraneantes. Junto à orla costeira,
restaurantes e cafés perfilam-se para
servir os visitantes com os mais variados produtos, a maioria dos quais bebidas, tantas vezes servidas em garrafas
e copos de plástico com palhinhas a
acompanhar. Também em consequência disso, as praias vão-se enchendo
deste tipo de desperdícios que ficam
abandonados no areal ao final do dia,
lado a lado com muitas beatas de cigarros. Um tipo de poluição que estraga
a imagem turística que se quer divulgar e prejudica gravemente o Meio
Ambiente.
Muito se tem vindo a falar nos últimos
anos sobre a necessidade de encontrar alternativas ao plástico descartável, tantas vezes não reciclável, que é
deixado para trás nos areais de todo
o Mundo e que tem revelado ser altamente perigoso para os ecossistemas
marinhos. As imagens dramáticas de
ilhas de plástico à deriva nos oceanos
e de tartarugas asfixiadas com sacos e
embalagens de plástico são já um ‘ex-libris’ triste que tem impressionado
as consciências mais preocupadas com
as questões da Natureza. Contudo, os

A Quercus - Associação Nacional de
Conservação da Natureza já divulgou a listagem das praias classificadas com ‘Qualidade de Ouro’ para a
época balnear de 2018. Os concelhos
de Cascais, Oeiras e Sintra conquistaram algumas dessas distinções baseadas na informação pública oficial
divulgada pela Agência Portuguesa
do Ambiente tendo em consideração
as análises efectuadas nos laboratórios das diferentes Administrações
Regionais Hidrográficas.
Em todo o território português,

salvaguarda das comunidades biológicas e dos ecossistemas da zona entre
marés mas compatibilizando-os com os
restantes usos deste território”, assinala
o mesmo comunicado.
Em função do estatuto de Área Marinha Protegida mantém-se a proibição
da prática de desportos náuticos motorizados e da ancoragem, bem como a
apanha de qualquer exemplar de fauna
e flora, nomeadamente moluscos, caranguejos e ouriços-do-mar.
A pesca profissional e as competições
de pesca desportiva também estão interditas, sendo que a pesca submarina
passa a ser permitida de forma condicionada, no caso até 7,5 quilos por dia,
ou seja metade do que a lei permite.

maus hábitos são frequentemente difíceis de
abandonar e a lógica nem sempre impera em
todas as decisões.
Seria extremamente importante que as autoridades competentes criassem algum tipo de
regulamentação, que impedisse os restaurantes e cafés instalados junto à orla marítima
de servirem e/ou venderem copos, garrafas
e palhinhas de plástico, substituindo-os por
outro tipo de materiais recicláveis que não
constituam perigo para o Meio Ambiente. O
reforço das operações de limpeza das praias
é importante, mas só por si não chega quando muitos comportamentos estão longe de
respeitar o que a Natureza tem de melhor.
É preciso erradicar os recipientes de plástico
não recicláveis das praias com urgência, com
a máxima urgência.

a Quercus elegeu 390 praias com
Qualidade de Ouro num total de
640 praias analisadas. No concelho de Cascais foram contempladas onze praias: Abano, Avencas,
Azarujinha, Bafureira, Carcavelos,
Crismina, Guincho, Moitas, Parede,
São Pedro do Estoril e Tamariz.
No concelho de Oeiras foi eleita a
praia da Torre, enquanto em Sintra
receberam a distinção as praias da
Adraga, Grande, Magoito e São
Julião.
Para receber a bandeira de

‘Qualidade de Ouro’, a água balnear tem de respeitar dois importantes critérios: qualidade excelente
nas cinco últimas épocas balneares
entre os anos 2013 e 2017 e todas as
análises realizadas, sem excepcão,
na última época balnear (de 2017)
terão de apresentar valores inferiores a 100ufc/100ml para os
Enterococos Intestinais e inferiores
a 250ufc/100ml para a Escherichia
coli, e para águas interiores,
200ufc/100ml e 500ufc/100ml, respectivamente.

