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José Ruy

Uma vida dedicada
à Banda Desenhada

José Ruy nasceu e cresceu na Amadora,
cidade onde deu os primeiros passos
no mundo dos desenhos e da Banda
Desenhada. O seu talento destacou-se
desde cedo e construiu uma carreira
nas artes gráficas sendo um dos nomes
de destaque no mundo da Banda Desenhada. Recebeu os seus ensinamentos
dos melhores mestres da área e é visível a admiração que tem por quem lhe
transmitiu a arte que executa com gosto e paixão. Aos 88 anos recebeu-nos na
sua casa entre quadros, pranchas, pinturas e maquetas de trabalhos que executou e que o inspiraram para escrever
os seus 51 livros já publicados. Casado
e com uma filha , José Ruy considera
que a sua vida “tem sido um privilégio” e foi com emoção, carinho e simpatia que conversou connosco sobre
um tema que o fascina e que domina na
perfeição. Uma vida cheia de projetos
que não para. O Concelho da Amadora
homenageou-o atribuindo o seu nome
a uma escola e a uma Avenida. A Bedeteca da Amadora tem entre o seu
vasto espólio cerca de cinco mil originais deste artista da terra. Brevemente
participará no XIV Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja e no
próximo dia 14 de julho lançará, na Ilha
no Corvo, o seu 52º livro cujo título é:
“História da Ilha do Corvo”.
- Como é que começou o seu percurso?

- Aos quatro anos fazia
umas garatujas, que mostravam que viria a ter jeito
para fazer desenho. Aos
cinco anos o Tiotónio, o
António Cardoso Lopes
Júnior, editou “O Mosquito”. O meu pai levou-me o primeiro número e
isso fascinou-me, porque
até aí conhecia os livros
da Ana de Castro Osório, que eram de texto e
algumas ilustrações, mas
aquele tipo de histórias
ilustradas, narrativa gráfica, eu desconhecia e fiquei
apaixonado. Entretanto
comecei a fazer jornalinhos, aprendi
a fazer um copiógrafo, tirava vários
exemplares – cheguei a tirar cinquenta
exemplares – que depois vendia à família e aos colegas na escola, por meio tostão – a moeda mais pequena da altura.
- Prosseguiu os seus estudos na área
das artes?
- Os meus pais colocaram-me na António Arroio, uma Escola de Artes (nota
da redação: ainda hoje em pleno funcionamento), onde tive a sorte de ter como
Mestre o João Alves, um especialista e
entusiasta em Banda Desenhada. E esse
professor foi o meu grande incentivo.
- Quão importante foi a passagem
pela António Arroio?
- Foi ótimo! Foi o começo de tudo, o
contacto com professores extraordinários que não se limitavam a dar a aula
na escola e naquele período. Eu estava
a tirar um curso de artes gráficas e íamos visitar oficinas para termos a noção de como era aplicado, no mundo
profissional, aquilo que estavamos a
aprender.
- Mas continuou a desenhar sem ser
com os objetivos escolares?
- Sim, comecei a mostrar desenhos ao
próprio Tiotónio, o António Cardoso
Lopes, e ele foi-me orientando até que
me indicou ao Duarte Teixeira Coelho,
que era O grande desenhador d’ “O
Mosquito”. Um portento que depois
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foi para outras paragens europeias chegando a notabilizar-se mundialmente. É para nós um grande orgulho, até
porque praticamente todo o seu acervo,
cerca de cinco mil originais, está disponível aqui na Bedeteca da Amadora. E
foi ele quem depois me incentivou e
me deu orientações. O meu caminho
seguiu por aí até que comecei a colaborar no próprio “Mosquito”, acabei por
ir trabalhar para lá no departamento
gráfico, onde tinha a responsabilidade
da execução das cores em vitografia.
- Quando é que entra no mundo dos
livros?
- Depois foram surgindo jornais. Uns
foram fechando e fui passando para
outros até que os jornais foram acabando, o que, naturalmente, sucedeu também noutros países da Europa, e foram
substituídos por livros. E hoje temos
os álbuns ou os livros com as histórias
completas em vez das publicações com
continuação, que eram fascinantes.
Aquele “continua” que fazia o leitor
esperar pelo resultado da aventura na
semana seguinte ou no número seguinte, de acordo com a periodicidade do
jornal. E hoje os livros são o meu mundi
e é o que eu faço.
- Que temas é que gosta mais de trabalhar?
- Sem dúvida os animais. E isso foi o
que me aproximou mais do Teixeira
Coelho, que era um animalista exímio.
Todo o seu percurso se tinha desenrolado no Jardim Zoológico e eu gostava de desenhar os animais. Então ele
deu-me orientações e depois, durante
vários anos, fiz diariamente horas no
Zoo. Realmente, estudar a anatomia
dos animais, a cor e a forma através da
observação até ao ponto de os apanhar
em movimento, sabendo o que está por
debaixo da pele para que tenha uma
estrutura fiel e credível. Essa é, sem dúvida, a minha paixão.
- Mas os temas históricos também o
fascinam...
- Sim, bastante. A dada altura percebi que os nossos jornais importavam
muito material do estrangeiro, principalmente da Inglaterra e dos Estados
Unidos. E as histórias focavam precisamente o seu folclore, a sua história.
Acabávamos por conhecer melhor a
História dos Estados Unidos, com os
índios e os cowboys, ou da Inglaterra, com a parte policial,
do que a nossa própria História. Então para contrariar essa
corrente pensei: “se não formos
nós a fazer isso acabamos por
ser colonizados culturalmente
através das histórias em quadrinhos”. E, naturalmente, fui
colhendo muitos elementos
que me permitem, ainda hoje,
abordar determinados temas,
uma vez que tenho, em casa, a
documentação que comprova
os factos.
- Isso significa que quase não
precisa de sair de casa para escrever as suas histórias?
- Torna-se mais fácil para mim,
quase sem sair do atelier, desenvolver as histórias. Naturalmente que preciso de ir sempre
aos locais fazer estudos, pesquisas. Há necessidade de estar

presente nos locais. Podemos fazer a
história de uma terra através de fotografias, mas não sabemos o que fica ao
lado ou por trás dos objeto em destaque, pois quem tirou a foto é que sabe
o que está lá. Eu preciso de estar nos locais e andar nas ruas e ver, uma vez que
tudo isso é descrito no livro. As pessoas
que vêm o livro, nomeadamente os habitantes, reconhecem o sítio, porque é o
ambiente deles.
- Quando é que a pintura entra na sua
vida?
- Comecei por fazer a banda desenhada.
Os desenhos que fazia, os estudos eram
para a banda desenhada. Eu não me
interessava por pintura; interessava-me pela estrutura do desenho e a cor
veio depois. Porque os desenhos eram
coloridos para ser impressos e só mais
tarde é que comecei a fazer pintura,
porque quis ter uma estrutura bem estável do desenho É preferível uma má
pintura com um desenho do que uma
boa pintura com um desenho mau. Daí
que me considere um desenhador que,
por vezes, dá cor nos desenhos.
- Tem uma relação muito particular
com a cor?
- Atualmente, ainda faço os desenhos
em tinta da china, em papel, e desenho
as legendas letra a letra, manualmente,
e depois digitalizo-os e envio-os para
a gráfica em dvd para imprimir. Mas
acompanho a impressão na gráfica,
uma vez que falo a mesma linguagem
que as pessoas que lá trabalham, e tenho a facilidade de poder estar perto
da máquina e ainda ajustar a força das
cores. Eu não gosto que a cor seja muito
violenta, que abafe o preto, o desenho,
a base. As cores devem explicar o desenho e não complicá-lo.
- Sendo um filho da Amadora qual a
sensação de ver a cidade apelidade de
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Rotary apresenta livro

“Capital da BD”?
- É uma grande satisfação. Quando os
responsáveis da Câmara, após a libertação de Oeiras, perceberam a importância do espólio de Banda Desenhada
do Cardoso Lopes pensaram fazer-lhe
uma homenagem. Como tinham pouco
conhecimento da área vieram ter comigo no sentido de me pedir orientações
sobre como organizar este evento. E
acabei por ter uma colaboração muito
intensa, porque disponibilizei contactos e informação variada sobre o tema
e o homem. O êxito foi tão grande que
assim que terminou o certame se pensou em organizar outro para o ano seguinte e foi assim que se transformou
num festival que celebrará este ano a
sua 29ª edição.
- Que obras tem expostas na Amadora?
- Na altura em que as designações
das escolas passaram de números a
nomes de pessoas foi-me comunicado que gostariam de atribuir o meu
a uma delas, porque ter um patrono
vivo é diferente e baseavam-se nos
trabalhos que eu tinha feito no âmbito da História. Como por exemplo,
“Os Lusíadas”, “A Peregrinação”, as
obras do Gil Vicente, “O Bobo” do
Alexandre Herculano, entre outros.
E assim foi há uma escola, que fica
perto da Clínica de Santo António,
com o meu nome. Quando fui visitá-la deparei-me com uma biblioteca
espetacular eenorme! Percebi que
dava para fazer ali umas pinturas e
fiz uma maqueta baseada nos livros
que tinha feito, que depois doei para
poderem consultar e ver os originais. Os responsáveis ficaram muito
entusiasmados e, de
acordo com indicações do engenheiro
responsável
pela
obra, pintei os desenhos em placa de
madeira que depois
foram colocadas na
sala. São cinquenta
metros quadrados
de pintura na bilbioteca.
- Essa escola ficou
então muito enriquecida...
- Mas há mais. Depois surgiu a questão dos refeitórios.

Como são dois: num
usei as figuras do Tiotónio e pintei-as a fazer
um piquenique debaixo de uma romãnzeira,
uma árvore que havia
em abundância na Amadora daí o nosso brazão
ter bagos de romãs a representar as freguesias.
Acrecentei também o
comboio monocarril que
funcionou entre Lisboa
e Sintra, durante cinco anos, e passava pela
Amadora. No segundo
refeitório, que se destina
aos mais pequenos, ilustrei uma história da autoria da Professora Dina, que
lecionava na escola, e que tem como
moral incentivar os mais novos à hora
da refeição.
- Brevemente vai participar no 14º Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja. Qual a importância deste
evento?
- É notável, porque a pessoa que o dirige é um entuasiasta e um grande conhecedor da matéria. E tem a sorte de
ter com ele uma Autarquia que o apoia
e que reconhece um interesse na divulgação e nos benefícios que este certame
trás para a cidade.
Texto: Leonor Noronha
Fotos: J.R.

O Rotary Clube de Cascais e Estoril, assinalou, no dia cinco de Maio, no Hotel
Cidadela em Cascais, os seus 47 anos de
existência com uma cerimónia onde foi
lançada a obra de autoria do comendador Joaquim Baraona, “Meio Século ao
serviço de Cascais, da Comunidade e
do Rotary Internacional”.
Esta Cerimónia Comemorativa começou com a inauguração de uma
exposição coletiva de pintura com
obras de, António Loureiro, Gabriela
de Carvalho, Pedro Barbudo e Mirza
Wieland, seguindo-se o lançamento do
livro do comendador Joaquim Baraona,
com apresentação do professor doutor,
José d’Encarnação, terminando com
um almoço de convívio e confraternização com entidades oficiais, convidados
e família rotária,
Neste dia foi também entregue à
Fundação AJU, um cheque de três mil e
300 euros elegendo pela primeira vez a
Instituição do Ano.
Joaquim Baraona, um dos fundadores
do Rotary Clube de Cascais e Estoril,
sobre a razão de ter escrito este livro,
esclarece que um dia perguntou pelos
arquivos, pela história do clube, porque, refere, “o Clube tem uma história
extraordinária”, não havendo nenhuma instituição, de beneficência ou cultural desta região que não tenha sido
apoiada pelo Rotary Clube de Cascais
e Estoril, ao que lhe foi respondido que
já tinha sido ventilada a ideia de se fazer essa história mas ninguém tinha
tomado a iniciativa, mas seria bom se
o comendador tomasse em mãos essa
tarefa.
O comendador Joaquim Baraona decidiu aceitar e perguntou onde estavam
os arquivos, mas na realidade não havia nada guardado, pelo que começou
a pesquisar em jornais, porque tinha
ideia de que ao longo dos anos, sobretudo no período em que foi presidente
do Clube, os jornais eram convidados a
participar nos eventos do Rotary e também através do boletim dos rotários
e em arquivos da Câmara, encontrou
registos do trabalho realizado nestes
47anos.
Refere que ficou impressionado com a
forma como ao longo dos anos o Rotary
tem continuado a apoiar pessoas e instituições, seguindo o rumo que esteve
na origem da sua criação, continuidade
que também se verifica no campo cultural.
O livro que está dividido em três partes
e explica na primeira o que é o Rotary,
onde começou e a evolução que teve
no mundo, estando hoje espalhado por
250 países e dá conta que ao longo das
duas guerras mundiais o Rotary deu
um grande apoio às vítimas dessas
guerras.
Devido aos problemas de saúde do comendador, o livro sofreu algum atraso, mas há cerca de um ano retomou o
trabalho e terminou, contando com o
apoio do rotário Alberto Maia e Costa
que esclareceu muitas dúvidas sobre

o trabalho do Clube. Quando o livro
já estava escrito foi preciso quem financiasse a impressão, e mais uma vez
Alberto Maia e Costa resolveu o problema financiando a publicação.
O comendador Joaquim Baraona manifesta-se satisfeito com o livro porque
ele cumpre o objetivo de dar a conhecer à sociedade o que é o trabalho dos
rotários, assim como às entidades oficiais, para que tenham justificação para
apoiar o Rotary e aos jovens mostrar o
peso que este movimento tem no mundo.
Alberto Maia e Costa justifica o seu
apoio à publicação do livro, simplesmente “porque é rotário”, sendo o livro
uma forma de homenagear a organização a que pertencem, que foi criada
para servir.
O presidente da Direção do Clube,
Pedro Barbudo, entende a publicação
deste livro como uma forma de “ficar
para o futuro aquilo que no passado
se fez e que o presente honra”, é de
opinião que o livro está bem escrito,
salienta as obras feitas sem ter em conta quem as fez, porque o que interessa
são as obras, é pois um livro importante para ficar na memória de Cascais e
do Rotary, que espera, continue com a
obra que tem vindo a fazer.
Texto: A.G
Fotos: J.R
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Inaugurado Centro de Saúde de Barcarena

Com a presença do Ministro da Saúde,
Adalberto Campos Fernandes e do
Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, foi inaugurado no dia 25 de Abril, o novo Centro
de Saúde de Barcarena, localizado na
antiga Quinta das Lindas, em Tercena.
Este Centro de Saúde vai servir 18 mil
utentes, dispondo das valências, de
medicina geral e familiar, saúde oral,
vacinação, tratamentos, salas de inaloterapia, internos, formação e documentação.
Este novo equipamento completa o
objetivo do Município de Oeiras e
do Ministério da Saúde, definido em
2006, de se construírem quatro centros
de saúde no concelho, nomeadamente, Paço de Arcos, Algés, Carnaxide e
Barcarena, sendo, neste dia 25 de
Abril, celebrados protocolos entre
a Direção Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo e a Câmara
de Oeiras, para a construção de
extensões de saúde em Porto
Salvo e na vila de Paço de Arcos.
Depois do descerramento da placa evocativa da inauguração do
centro de Saúde de Barcarena e
da visita às instalações, o presidente da Câmara, Isaltino Morais,

dirigindo-se às muitas pessoas presentes,
para dizer que talvez
esta seja a melhor
forma de comemorar
o dia que abriu as
portas da liberdade,
da esperança, a todos
os anseios dos portugueses por uma vida
melhor e a capacidade de escolhermos
quem vai governar, e, mesmo que nem
tudo se consiga fazer, para satisfazer as
necessidades das pessoas, com a rapidez que todos desejariam, “pode dizer-se que valeu a pena, já que hoje somos
mais felizes do que eramos há quarenta
e quatro anos”.
E neste dia em que, refere, foi dado
corpo à resolução de uma necessidade fundamental, que são os cuidados
de saúde, completando a criação dos
quatro centros previstos, o presidente
da Câmara agradeceu à Administração
Regional de Saúde e ao Ministro da
Saúde pela assinatura dos protocolos
que vão possibilitar a construção das
extensões de saúde de Paço de Arcos e
de Porto Salvo.
Tendo em conta o facto de, para algu-

mas pessoas, a mudança de local do
Centro de Saúde de Barcarena, que funcionava na vila de Barcarena e agora
passou para Tercena, puder causar algum transtorno, Isaltino Morais informou que vai ser reativado o COMBUS,
que deverá estar a funcionar em todo o
concelho dentro de um ano.
O Ministro da Saúde manifestou a satisfação de estar presente nesta inauguração, num município em que a
Câmara investe no sentido de satisfazer
as necessidades das pessoas, “fazendo
com que Oeiras seja hoje, a nível nacional, o concelho com
maior cobertura de cidadãos
por médico de família e com
melhor nível de equipamentos ao nível dos Cuidados de
Saúde Primários”.
Referiu o investimento que está
a ser feito no país, com mais de
uma centena de centros de saúde em construção, a maioria em
parceria com as câmaras municipais, acrescentando “que
nunca em Portugal se investiu
tanto em equipamentos de cuidados de
saúde”.
Diria ainda que, “vender ilusões não
serve aos cidadãos, não se pode prometer tudo e rapidamente, porque o país
continua com dificuldades, não passou
de uma situação de dificuldades para
uma situação de fartura, cada investimento que se faz tem que ser medido
tem que ser justo e dirigido a cuidar
dos que mais precisam.”
O projeto do Centro de Saúde de
Barcarena, que foi da responsabilidade
do Município de Oeiras, consistiu na
construção de um novo edifício, com
um piso e uma cave técnica, tendo-se

preservado a casa da antiga Quinta das
Lindas pela sua qualidade arquitetónica.
O valor total da empreitada foi de, um
milhão e 900 mil euros, tendo a ARSLVT
comparticipado com 50% desse valor e
os restantes 50% foram suportados por
candidatura ganha pelo MunicípioAo
montante inicial da empreitada foi
acrescido o valor de trabalhos de suprimento de erros e omissões, no montante de cerca de 19 mil euros, suportado
na totalidade pela Autarquia, que também cedeu o terreno.
Texto : Alexandre Goncalves
Fotos: Diogo Pimenta

Sessão Solene
As comemorações do 44º aniversário
do 25 de Abril de 1974, no Concelho
de Oeiras, tiveram início com o tradicional Hastear das Bandeiras, frente
aos Paços do Concelho, uma Sessão
Solene com homenagem a ex-autarcas,
no Auditório da Biblioteca Municipal
de Oeiras e inauguração do Centro de
Saúde de Barcarena.
A abrir a Sessão Solene a presidente
da Assembleia Municipal, Elisabete
Oliveira, no uso da palavra, referiu que
é função da Assembleia Municipal ser
um espaço de debate em que a vontade pública deve estar sempre presente
e isso é o espírito do 25 de Abril. A sua
intervenção terminou manifestando o
orgulho que sente por saber que Oeiras
é um Município onde o espírito do 25
do Abril se pode rever.
No período de intervenções participaram representantes de todas as forças
políticas com assento na Assembleia,
fechando este período o presidente da
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, que
recordou que “foi graças à coragem de
tão poucos que nós, muitos, sabemos o
que é ser livre”.

Referindo-se ao poder local, o presidente da Câmara, disse ser a criação do
poder local democrático “um elemento
essencial do processo de desenvolvimento que o nosso País conheceu. A
qualidade de vida de que hoje os portugueses usufruem decorre, em grande
medida, do trabalho realizado pelos
autarcas, não apenas na construção
das infraestruturas e equipamentos
que fazem a vida contemporânea, mas
também, implementando políticas que
substituem e, ou, complementam as do
Estado”.
Considera, Isaltino Morais, que “se há
lição a extrair do 25 de Abril é a de que
para mudar Portugal precisamos de
inspirar o Povo. Urge trazer novamente
as pessoas à participação política, à participação cívica”. “O Povo quer autenticidade e honestidade política. Apenas
os políticos desonestos temem o Povo”.
Terminou a sua intervenção dizendo que, “Oeiras foi provavelmente o
Concelho português que melhor cumpriu Abril, mas o desenvolvimento não
é um fim, o trabalho de desenvolvimento nunca está terminado”.
Esta Sessão Solene terminou
com a homenagem a ex-autarcas
do Concelho, nomeadamente
Joaquim Vieira Cotas, da CDU,
Adélia Monteiro Goulart, da
CDU, José Eduardo Neno, do
IOMAF, Carlos Jaime Santos, do
IOMAF, José Manuel Miranda
Coelho, do PSD, Joaquim
Manuel Ribeiro, do PSD, Álvaro
Neves da Silva, do PS, e José
Avelino Barbeto, a (título póstumo), do PS.
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Com organização da Oeiras Viva EM, realiza-se
mais uma edição do projeto “Viva as Férias, Especial
Verão”, entre 25 de Junho e sete de Setembro, com
diversas iniciativas nas piscinas municipais de
Outurela / Portela, de Barcarena, no Porto de Recreio
e Piscina Oceânica.
Este projeto contempla programas desportivos, náuticos, aquáticos e de lazer ativo, que permitem às
crianças e jovens, a ocupação dos seus tempos livres,
durante as férias de verão.
É também objetivo destas atividades, aprofundar conhecimentos e desenvolver hábitos saudáveis de contato com a natureza, valores de sociabilização e de
solidariedade, promovendo autonomia, companheirismo, amizade, tolerância, confiança e autoestima.
Todas as ações são acompanhadas por animadores/
monitores devidamente formados para facilitar a
aquisição dos conhecimentos transmitidos e partilhados. Para mais informações e inscrições, vivaasferias@oeirasviva.pt

O Musa Cascais, festival de reggae, um dos mais
antigos de Portugal, está de volta à Praia de
Carcavelos nos dias cinco, seis e sete de Julho de
2018.
Inserido no circuito mundial de reggae o Musa
Cascais é paragem obrigatória para os maiores
nomes do reggae internacional sendo os primeiros nomes confirmados, Anthony B, Don Carlos,
Luciano e Alpha Blondy, a maior voz do reggae
africano.
Organizado de forma independente pela Criativa,
em regime de voluntariado e sem quaisquer fins
lucrativos, Musa Cascais é já considerada uma
referência no que diz respeito à sustentabilidade
e à música. É intenção do Festival promover uma
sociedade mais consciente dos desafios globais,
aliando música e criatividade numa experiência de
cidadania global. Os bilhetes já se encontram em
pré-venda exclusiva na Fnac até 25 de Março com
preço especial.
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A Igreja Matriz de Oeiras foi palco, no dia 15 de Abril,
do Concerto de Páscoa da Banda Municipal de Oeiras
(BMO), sob a direção do maestro Edgar Nogueira e
com a participação especial de cinco solistas convidados, nomeadamente, Cristina Magueijo (soprano)
e Nuno Freitas (tenor), Filipe Pereira (piano), Filipe
Branco (oboé) e Rute Pereira (violoncelo).
O concerto integrou obras de Johann Sebastian Bach,
Franz Schubert, Giullio Caccini, Ennio Morricone,
Leonard Cohen, Alain Boublil, Rolf Lovland e
Joaquin Rodrigo.
A Igreja Matriz ficou repleta com a elevada assistência a este concerto, que terminou com o tema,
Hallelujah de Leonard Cohen, interpretado pelos solistas Cristina Magueijo e Nuno Freitas.
Apoiado pela Paróquia de Oeiras, este evento teve
entre a assistência, a presidente da Assembleia
Municipal de Oeiras, o presidente e o vice-presidente da Câmara de Oeiras e o presidente da Junta de
Freguesia de Porto Salvo.

Pátio da Prisão de Caxias remodelado

Após obras de remodelação, do pátio
afeto à ala psiquiátrica do Hospital
Prisão São João de Deus, em Caxias,
realizou-se a sua inauguração, no dia
16 de Abril.
Este pátio passou a ter as condições
necessárias para a prática de exercício
físico, parte importante do processo
de reabilitação e tratamento da doença
mental.
As obras de requalificado realizadas
pelo Município de Oeiras, tiveram
como objetivo ir ao encontro das necessidades da instituição, tendo, para esse
efeito, sido criadas áreas distintas, tais

como, espaços de desporto coletivo, individual e
de lazer, com a colocação
de uma tabela de basquetebol, uma rede de vólei,
espaço de corrida, aparelhos de ginástica, mesas
de atividades e colocação
de bancos.
Na cerimónia de inauguração estiveram presentes
a diretora deste estabelecimento prisional, Erica
Cardoso, o presidente da Câmara de
Oeiras, Isaltino Morais e do diretor-geral dos Serviços Prisionais, Celso
Manata, que no uso da palavra referiu
que tem sempre havido uma relação
muito estreita com o Poder Local, em
todo o país, nomeadamente no domínio do trabalho e da ocupação profissional, e ficou muito satisfeito com esta
colaboração, tendo em vista, neste caso,
a requalificação de um espaço, que considera muito importante, já que, tendo
em conta a situação específica destes reclusos, um espaço que lhes permite sair
para o ar livre é uma grande ajuda que
agradeceu ao presidente da Câmara.
Isaltino Morais explicou que esta inauguração não tem importância pela sua

Sintra e Cascais eleitos
Sintra e Cascais estão entre os destinos
turísticos mais sustentáveis do Mundo,
de acordo com uma votação cujos resultados foram dados a conhecer recentemente na cidade de Berlim, na
Alemanha, durante a realização da ITB
Berlin, a maior e mais prestigiada Feira
de Turismo Internacional.
As duas vilas do distrito de Lisboa conquistaram o primeiro prémio atribuído
pela organização Green Destinations
na categoria do Melhor das Cidades,
Comunidades & Cultura, ao lado da

Região Oeste e de Torres Vedras, também em Portugal, e de Zuid Limburg
(Holanda) e Tung Dap (Tailândia).
Nesta categoria, os prémios Green
Destination são atribuídos aos destinos
que mostram liderança global na protecção da sua cultura, tradições e tecido
social, apostando simultaneamente no
envolvimento da comunidade local na
defesa de um turismo sustentável que
evite a exploração humana, a violação
de direitos humanos e o chamado ‘turismo de massa’.
Os prémios Green Destination são
atribuídos com base na votação de
um júri representado por 12 organizações internacionais num total de 100
destinos mais sustentáveis do Mundo,
nomeados para várias categorias,
entre as quais: Melhor das Cidades,
Comunidades & Cultura, Melhor da
Natureza, Melhor Destino à Beira-Mar,
Prémio da Terra e Melhor do Planeta.
Nesta última categoria, Prémio para
Melhor do Planeta, o Arquipélago dos
Açores foi um dos destinos distinguidos na região Europa, juntamente
com Liubliana (capital da Eslovénia),
Destinos
Verdes
da
Eslovénia,
Mali Losinj (Croácia), Podcetrtek
(Eslonénia), Gozo (Malta) e Clonakilty
(Irlanda).

dimensão financeira, foi um investimento de 34 mil euros, mas sim pelo
seu significado e se sempre foi sensível
às necessidades das pessoas, pelo facto
de ter passado por uma situação idêntica à destas pessoas, ainda acentuou
mais a sua sensibilidade social, pelo
que está sempre disponível para contribuir não só para a qualidade de vida
das pessoas mas também para a sua
dignidade.
Texto e fotos: A.G
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A Quinta da Ribafria, espaço emblemático localizado
na Estrada da Várzea (Sintra), volta a receber este ano
a tradicional Festa da Cereja promovida pela Casa
do Concelho de Resende com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra. O evento decorre durante os
dias 9 e 10 de Junho (fim-de-semana) e conta com um
programa de animação cultural e recreativa.
“Tudo aponta para ser outra grande festa”, garante
Álvaro Santos, presidente da Casa de Resende em
Sintra a propósito da 16.ª edição da Festa da Cereja.
Segundo avalia Álvaro Santos, a edição do ano passado do evento “foi um sucesso”, que beneficiou
do facto de a Festa da Cereja se passar a realizar na
Quinta da Ribafria. “É o local indicado para a Festa”,
afirma o presidente da Casa do Concelho de Resende
em Sintra, recordando que em 2017 foram vendidas
cerca de seis toneladas de cerejas.

Zara Tejo apresentou o seu novo CD ‘Eu Sou Tudo Isto’ no passado dia 5 de Maio em Cascais, mais concretamente no salão da
Junta de Freguesia de Cascais e Estoril.
Neste disco a artista canta as suas raízes e mostra a musicalidade
que misturou do Jazz e do Fado em treze temas, dois dos quais
cantados em inglês.
O terceiro álbum de originais da cantora serve de partida a uma
‘tournée’, que passa também por Évora, Porto, Albufeira, Espinho,
Algarve, Guarda e Sintra, com actuações internacionais na Alemanha e na Holanda. Desde os 16 anos que Zara Tejo canta e compõe
num registo bilingue acompanhada com a sua guitarra. Ao longo
da sua carreira compôs vários temas para telenovelas portuguesas
e para filmes estrangeiros. Licenciada em Naturopatia, Homeopatia, Dietética Alimentar e Osteopatia e especializada em PNL
(Programação NeuroLinguística) e Pedagogia Sistémica, a cantora
conta com outros dois CDs editados integrados no projecto ‘Allana Parker’s Band’.

Carlos Nunes pretende criar
Dia Nacional do Engraxador

Carlos Alberto dos Santos Nunes, mais
conhecido por “Carlitos Engraxador”
visitou no dia 23 de Abril a Associação
Humanitária
dos
Bombeiros
Voluntários do Dafundo, para homenagear esta corporação de bombeiros,
à semelhança que fez por todo o país,
numa, “Volta a Portugal com a Caixa de
Sapatos”, que começou a um de Março
e terminou a 23, tendo com objetivo
conseguir apoios para a criação do Dia
Nacional do Engraxador, que pretende
seja a 23 de Abril, e ao mesmo tempo
homenagear os bombeiros. Estando
prevista também uma volta aos arquipélagos da Madeira e dos Açores.
Considera Carlos Nunes, que esta é
uma profissão que está a desaparecer,
existindo hoje em Portugal apenas 15

engraxadores no ativo, sendo
as regiões do Porto e de Lisboa
que têm mais engraxadores,
acredita que muitos jovens
gostariam de ter esta profissão
e considera que o Instituto do
Emprego podia, em articulação com as câmaras, fazer uma
formação nesta área e também
na de calceteiro ou latoeiro.
Este projeto, segundo Carlos
Nunes, tem tido sucesso, hoje
é o engraxador mais conhecido do país, mas este é um projeto que pretende que todos os
seus colegas sejam conhecidos
valorizados e a sua atividade
tenha continuidade.
Carlos Nunes exerce esta profissão há cerca de 23 anos,
nas últimas eleições foi candidato à Câmara de Tavira
onde reside, e foi eleito para
a Assembleia Municipal, esta
homenagem que fez aos bombeiros tem o sentido de salientar o trabalho que realizam
salvando vidas e bens, lamentando que muitas vezes “sejam abandonados pelo poder
político”. Nestas visitas tomou
conhecimento dos problemas
que afetam as corporações e
pretende ser uma voz para divulgar ao
público esses problemas. Nesta “Volta”
teve a companhia de António Sequeira
da Silva, que conduziu a viatura onde
se deslocaram.
No quartel dos Bombeiro do Dafundo,
foram simbolicamente engraxados as
botas e sapatos de alguns bombeiros
num gesto que pretendeu englobar
toda a corporação,
O comandante dos Bombeiros do
Dafundo, Carlos Jaime, sobre esta visita disse ser “uma surpresa muito
simpática, de louvar, porque hoje em
dia os bombeiros, baseado no que dizem os políticos, são os culpados das
tragédias que houve em 2017, o que é
mentira, eles é que são os culpados e
mais uns quantos que não dão a cara, os
bombeiros são corajosos e
estão sempre prontos, sendo um bem que pessoas
como o Carlitos aparecem
a homenagear os bombeiros portugueses, merecendo um, bem haja, pois é
destas pessoas que o país
precisa não dos que falam
muito e para terem protagonismo criticam aqueles
que sacrificam a vida em
prol deles”, disse.
Texto e fotos: A.G

Bombeiros homenageados
em Queluz...

A Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Queluz
(AHBVQ) homenageou no passado dia
1 de Maio vários ‘soldados da paz’ da
corporação durante um almoço de confraternização organizado especialmente para o efeito.
Durante a cerimónia interna promovida pela associação só para os órgãos
sociais foram colocados no quadro de
honra o bombeiro de terceira Candeias
e o Oficial de Bombeiros Artur Neves,

que fez 50 anos de serviço
como bombeiro voluntário e
25 anos como coordenador de
serviços.
O evento foi ainda aproveitado
para promover vários outros
elementos da corporação de
Queluz de bombeiros de terceira para segunda e promovido Paulo Martins de bombeiro
de primeira a subchefe.
“É o almoço de confraternização e homenagem que eles
merecem, porque na realidade os bombeiros é assim que nós temos de estar,
dignificar a missão que eles fazem”,
sublinhou Ramiro da Silva Ramos, presidente da direção da AHBVQ.
“Sinto-me satisfeito porque temos um
corpo de bombeiros extraordinário, é
um corpo de bombeiros maravilhoso
do nosso concelho. Muita gente nos inveja, mas é com trabalho, com dedicação e com empenhamento que se mostra o que somos”, realçou o dirigente.

... e organizam sardinhada
Realiza-se este ano a sétima edição da
Feira da Sardinha, um evento organizado pela Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Queluz,
a decorrer de 4 de Maio a 15 de Julho,
com uma aposta forte na prestação
da Selecção Nacional de Futebol no
Mundial da Rússia disputado entre 14
de Junho e 15 de Julho.
“Temos a esperança que a Selecção tenha um bom percurso no Mundial e
consigamos aqui acompanhar com um
evento que tem o objectivo de aproximar as sardinhas das pessoas, que
normalmente não conseguem fazer
sardinhadas em casa”, refere Hugo
Neves, comandante dos Bombeiros
Voluntários de Queluz.
“Eu tenho a sorte de liderar uma equipa, que esses sim, são os organizadores
do evento, que este ano foi estendido
a dois meses”, acrescenta o comandante da corporação organizador da
Sardinhada. “Esperamos que as pessoas possam assistir ao Mundial no

ecrã gigante, a que costumamos chamar o maior estádio aqui de Queluz.”
“Tem sido um evento positivo, que tem
tido muito trabalho, mas é compensador e sentimos que a população acaba
por ter um serviço que é difícil de fazer
quando se vive num edificado vertical.
É também uma ajuda muito importante
para os bombeiros. Se podemos aproximar-nos em convívio e conseguirmos
receita para o exercício da função é o
melhor de dois mundos”, destaca.
O comandante Hugo Neves
recorda que no ano passado
foram consumidos 2.850 quilos de sardinhas. “É um evento
que exige disciplina e o esforço de toda a gente. Contamos
com 30 voluntários, nem todos
bombeiros, há muitos cidadãos
anónimos que têm sido parte
integrante desta máquina que
se pretende oleada”, revela o organizador da Festa da
Sardinha.
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Em Queluz

Novo protocolo para gestão
da Mata da Matinha
A Câmara Municipal de Sintra assinou no passado dia 25 de Abril, dia em
que se assinalou o 44.º aniversário da
Revolução dos Cravos, o auto de consignação da empreitada de execução do
Eixo Verde e Azul, projecto que visa requalificar a bacia hidrográfica do Jamor
e aumentar a oferta de espaços verdes
no concelho, e um protocolo de colaboração para a gestão da Matinha de
Queluz estabelecido entre a autarquia,
a Sociedade Parques de Sintra-Monte
da Lua e o Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas.
A cerimónia realizada na Mata da
Matinha em Queluz, que formaliza o início das obras do Eixo Verde e
Azul, contou com as presenças do secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas,
do presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, do presidente do
Conselho de Administração da Parques
de Sintra-Monte da Lua, Manuel
Baptista, do presidente do Conselho
Directivo do Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, Rogério
Rodrigues, e do representante da

Protecnil, Adelino Tomás.
A assinatura do auto de consignação
da empreitada de execução do troço
de Sintra do Eixo Verde e Azul - Rio
Jamor e afluentes vem permitir lançar a
primeira fase deste importante projecto. A obra, com o custo previsto de um
milhão e 683 mil euros e com um prazo
de execução de doze meses, dá início à
empreitada que visa requalificar o sistema Jamor-Carenque e a área circundante do Palácio Nacional de Queluz,
de forma a valorizar ambiental, social e
economicamente esta região.
O Eixo Verde e Azul visa concretizar a
estratégia integrada de requalificação
do rio Jamor e das suas margens, desde a nascente na Serra da Carregueira
até à foz em Caxias, com o objectivo
de aumentar a oferta de espaços verdes e contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos munícipes. A
empreitada inclui um percurso pedonal e clicável entre a vila de Belas e a
fronteira com o município de Oeiras
que, mais tarde, irá prolongar-se até ao
mar. Prevê-se também a construção de
um anfiteatro, junto à estação da CP de
Queluz/Belas.
“O Eixo Verde e Azul é um projecto
ambicioso que começou em 2006, que
parte do Sul do Parque da Carregueira
e vai até ao mar, até Oeiras. Nós estamos hoje a assinar a primeira fase deste
projecto, aquilo que compete exclusivamente à Câmara Municipal de Sintra. É
um investimento de um milhão e seiscentos mil euros, que abrange um território de cerca de seis quilómetros. É um
investimento que possibilita devolver
às pessoas aquilo que no fundo é de-

las, que é o espaço público. E devolvê-lo nas melhores condições”, assinalou
Basílio Horta. O protocolo de colaboração para a gestão da
Matinha de Queluz
estabelece os termos
do investimento para
a requalificação e
gestão a realizar neste espaço, entregue
à sociedade Parques
de Sintra-Monte da
Lua, com realce para
a recuperação, utilização, exploração e
conservação do seu
património natural e
cultural. Esta requalificação pretende assegurar a salvaguarda
deste espaço verde e
a sua manutenção, de
forma a tornar possível uma exploração
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que potencie os seus valores e capacidades enquanto espaço natural e património cultural.
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Isaltino Morais

"Que no futuro Oeiras
exemplar como já foi"
Texto : Alexandre Gonçalves
Fotos: Diogo Pimenta

Concluídos seis meses deste mandato do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, fez para O
Correio da Linha, um balanço do trabalho realizado
durante estes meses e falou dos projetos para o futuro.
Correio da Linha (CL) – Presidente, como correram
estes seis meses, foi tudo normal ou foram encontradas dificuldades para colocar a Câmara a funcionar
como deseja?
Isaltino Morais (IM) – Tendo tomado posse no dia 21
de Outubro, foi feito tudo para que tivéssemos prontos até ao fim do ano, alguns instrumentos de gestão,
pelo que foi preciso fazer uma verdadeira maratona
com envolvimento dos serviços, para elaborarmos o
Orçamento e as Grandes Opções do Plano, para este
ano, conseguindo no final do ano estivesse aprovado,
o que significa que tivemos cerca de mês e meio para
preparar este instrumento.
É claro que neste tempo não era fácil fazer uma programação que correspondesse ao nosso desejo de
apresentar um plano de desenvolvimento estratégico
que está neste momento a ser elaborado, onde já farão
parte as Grandes Opções do Plano para 2019, numa
perspetiva de médio e longo prazo.
Por outro lado estes seis meses foram de muito trabalho porque nós anunciamos durante a campanha
eleitoral que pretendíamos levar por diante um novo
ciclo de desenvolvimento, e isso porque tínhamos a
consciência e era constatado pelos munícipes, que
Oeiras estava parada, o anterior executivo levou por
diante alguns projetos que estavam em curso em
2013, mas não foi capaz de lançar novos projetos e
constatou-se que não havia nenhum projeto elaborado que permitisse arrancar com obras, tendo portanto
que partirmos “da estaca zero”, pelo que, estes seis
meses têm sido de um trabalho muito difícil, os próprios técnicos perderam ritmo ao longo destes anos,
sendo preciso motivar as pessoas, criar um clima de
confiança, mostrar-lhes que a sua participação é fundamental. Estamos a desenvolver projetos nas áreas
do Ordenamento do Território, Ambiente, Educação,
Cultura, Desporto, projetos de obras estruturantes
como vias de comunicação, viadutos, pontes e isto
a par de novas políticas, o que gerou uma atividade
muito intensa.
CL - Mas também a orgânica da Câmara foi mexida…
IM – Encontramos uma organização da Câmara muito deficiente, mas isso também decorre de alterações
que foram feitas pelo anterior executivo a pretexto da
troika e também por que o governo de Passos Coelho,
tinha uma conceção do Poder Local muito centralizador e retirou aos municípios a capacidade de auto-organizarem ao estabelecer na Lei quais as unidades
orgânicas dos municípios, o que demonstraram um
total desconhecimento da realidade, com restrições
absolutamente irracionais, que não visavam o bem do
país nem dos cidadãos.
Se na Câmara estabeleciam estes limites nos SIMAS
foi criada uma situação absolutamente anormal, que
teve como consequência que dos 12 a 15 milhões de
euros, de proventos anuais dos SIMAS, se passasse
para cerca de seis a oito milhões, e se havia 17% de
perdas de água nestes quatro anos aumentaram para
24%, o que demonstra a bondade das reformas de
Passos Coelho e do seu Governo.
Neste momento nos SIMAS a administração já tem
outra composição, com elementos das câmaras de
Oeiras e da Amadora e na Câmara foi criada uma

nova orgânica já aprovada pela Assembleia
Municipal, tendo com
isso condições para
que a Câmara entre
em “velocidade de
cruzeiro”. O sistema
informático de gestão, devido à mudança da empresa
que o geria, estava com problemas e foi necessário fazer novamente contrato com a anterior empresa.
Portanto estes foram seis meses de muito trabalho, até
ao nível da higiene pública, que agora já está melhor
e entretanto foi criado um plano estratégico que permite que no futuro Oeiras seja um concelho limpo e
exemplar como já foi.
CL – Um dos slogans da sua campanha, na área da
Educação, dizia que pretendia ter os melhores alunos, mas a Educação sempre foi uma área prioritária
nos seus mandatos qual é a diferença agora?
IM – A diferença é muito grande, durante alguns anos
o objetivo era ter as melhores escolas do país, com
edifícios adequados, mobiliário ergonómico, quadros
interativos, e isto no que se refere ao primeiro ciclo
que é da responsabilidade da Câmara. Atualmente
falamos em melhores alunos, o que significa que cada
aluno seja capaz de desenvolver o seu potencial, que
corresponda ao seu desejo, e não o deixe de o fazer
por não ter apoios necessários. Estamos a desenvolver
políticas ao nível da formação do pessoal auxiliar e
dos professores, intervenção ao nível dos alunos e dos
pais. Portanto seja no apoio técnico ou pedagógico,
nas escolas seja ao nível do relacionamento com professores pais e alunos, tudo vai mudar radicalmente.
Esta mudança também tem a ver com a atribuição de
bolsas, até 2020 não haverá nenhum aluno que queira frequentar o ensino superior que não o possa fazer
por ter dificuldades financeiras, o município suporta-

rá esses custos.
Mas como é compreensível, é mais fácil fazer um
edifício ou uma ponte, do que transformar as mentalidades ou a cultura das pessoas, é preciso muita
persistência.
CL – Além dos centros de saúde já construídos, o
presidente anunciou mais duas extensões, pretendendo que a de Paço de Arcos se instale no antigo
quartel dos bombeiros.
A Direção dos Bombeiros de Paço de Arcos tem-se
negado a entregar estas instalações à Câmara, este
problema já está resolvido?
IM – Quando deixei a Câmara, em 2013, esse problema estava resolvido, aquele quartel é do Município
e quando foi construído o quartel novo, em que a
Câmara participou com cerca de 70% do investimento, ficou definido que o anterior revertia para a
Câmara Municipal.
Depois disso, julgo que o que se passou foi haver falta
de diálogo entre a Câmara e os bombeiros, como eu
nunca tive problemas com os bombeiros do concelho
e estou certo que também não irei ter, já falei com a
Direção dos bombeiros e vamos lá fazer o centro de
saúde para completar alguma falta que existe em
Paço de Arcos. Com esta extensão e o edifício novo
em Porto Salvo, Oeiras que é hoje onde há melhores
Cuidados de Saúde Primários da Área Metropolitana
de Lisboa, ficará com uma situação excelente em termos de Cuidados de Saúde.
CL – Queijas também poderá vir a ter uma extensão
de saúde?
IM - Nos andamos a falar de centros de saúde há
quase 20 anos, sendo o de Linda-a-Velha o primeiro
a ser construído e o único a ser totalmente pago pelo
Estado, depois foram feitos alguns protocolos com o
Ministério da Saúde que não tiveram seguimento mas
finalmente avançaram o Centro de Saúde de Paço de
Arcos, de Algés e de Carnaxide e agora de
Barcarena, com este protocolo para Paço de
Arcos de Porto Salvo fica apenas uma das
antigas freguesias sem Extensão de Saúde, já
foi feita essa proposta ao Governo mas estas
coisas têm que ser feitas com alguma calma
porque o problema não é fazer as instalações,
a Câmara constrói, o problema é depois fazer funcionar os serviços com a colocação de
médicos e enfermeiros, portando não está excluída a construção de uma extensão de saúde
Queijas. Entretanto vai ser criado um transporte que facilite a deslocação entre Queijas
e Carnaxide.
CL – Um dos problemas de Oeiras continua
a ser a mobilidade, já anunciou que vai ser
de novo implementado o COMBUS, mas a
experiência do passado não foi muito positiva, vai ser um projeto diferente?
IM – Por vezes cada um escolhe as áreas em
que deve bater no presidente da Câmara, mas
a mobilidade e os transportes não são um
problema de Oeiras é um problema da Área
Metropolitana de Lisboa, e é uma questão
gravíssima, porque Oeiras não pode concessionar um transporte, por exemplo, até ao
Terreiro do Paço, só pode concessionar transportes dentro de Oeiras, mas isso não resolve
os nossos problemas porque temos diariamente 50 mil pessoas que vêm trabalhar para
Oeiras, e temos 45 mil que vão de Oeiras para
Lisboa, é claro que dentro de Oeiras também
há problemas e a Câmara tem tentado dar
solução, de que o COMBUS é exemplo, mas
nunca tivemos a compreensão do Governo o
que acontece também com os outros municípios.
Este problema que se sente na Área
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seja um concelho limpo e
Portanto esta questão da mobilidade e transportes é uma grande preocupação desta Câmara, que
pretende criar mais ciclovias e novas de vias que
vão descongestionar o trânsito no Concelho.
CL - No Orçamento para este ano uma área com
um grande crescimento é a Área Social, isto traduz-se como?
IM – Quer a Área Social, quer a Cultura, quer o
Desporto, é natural que tenham nos próximos
anos um incremento muito positivo e a Área Social
por várias razões, primeiro porque houve algum
empobrecimento nos últimos anos da classe média
e já há varias medidas de ajuda como a comparticipação nos medicamentos, que era acima dos 65
anos e vai passar para os 55 anos e para deficientes
de qualquer idade, também no caso da assistência
médica vamos avançar para financiar um serviço
de consultas ao domicílio, para pessoas com mais
de 55 anos e com baixos rendimentos.
Vamos retomar a política de Habitação, vai ser
aberto um concurso para 29 fogos e até ao final do
ano ser aberto mais outro para 65 fogos, esta construção será totalmente financiados pela Câmara.
Por outro lado estamos a comprar prédios que
os proprietários não podem recuperar. Em Porto
Salvo vai ser construída mais uma residência semelhante à residência Madre Maria Clara, vamos
avançar com comparticipações para lares da terceira
idade. A Área Social num concelho que é considerado
rico, tem que resolver os problemas que existem.
No campo Cultural há uma grande atividade mas tem
faltado a divulgação e é nessa área que vai ser reforçado o investimento, além de diversificar mais a atividade cultural no sentido de chegar a maior número
de cidadãos.
Tendo nós a intensão de candidatar Oeiras a Capital
Europeia da Cultura, independentemente de ser ou
não aprovada, é intensão fazer os investimentos e
criar os hábitos culturais que isso traria.
CL - Está neste perspetiva o Convento da Cartuxa?
IM – A Igreja da Cartuxa, o Convento da Cartuxa e
anexos, estão a ser negociados com o Ministério da
Justiça e estão a ser bem encaminhadas as negociações, a Igreja da Cartuxa será entregue à Paróquia de
Caxias e no Convento e Anexos a Câmara pretende
fazer um Centro Cultural que acolha companhias de
dança, música, atividades de artes plásticas, no fundo
explorando o grande potencial que ali existe.
Neste momento estão a ser feitas obras no jardim, na
zona norte da ponte que foi feita há alguns anos entre as margens da ribeira, podendo, depois das obras,
entrar-se nos jardins junto aos Unidos Caxienses e ir
até à Estação de Caxias.
Está a ser negociado também com o Ministério da
Defesa, o Paço Real de Caxias, e esperamos que tudo
se resolva, como se espera também no caso da Estação
Agronómica Nacional, que já no passado teve negociações bem encaminhadas para a Câmara gerir o espaço que inclui a Casa da Pesca, que possui um dos
maiores painéis de Azulejos existentes no país e que
está a ser vandalizado, e se há dúvidas sobre o que a
Câmara pode fazer, basta ver o que está a ser feito no
Palácio do Marquês de Pombal.
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Metropolitana de Lisboa está resolvido nas outras
grandes cidades europeias, que têm autocarros e elétricos de forma que as pessoas dispensam o transporte individual, mas nós não investimos no transporte
público porque se diz que as pessoas utilizam o transporte individual, mas as pessoas usam o carro porque
não têm transportes e os que existem, como a Linha
do Estoril, que há muitos anos não tem um investimento na renovação do material circulante, não oferecem boas condições.
Os elétricos só funcionam em Lisboa, o Metro também
não serve a periferia, vamos esperar para ver se no
próximo Quadro Comunitário de Apoio o Governo
quer resolver o problema dos transportes.
A partir de Junho será reposto o COMBUS, começará
em Algés, depois Linda-a-Velha e Cruz QuebradaDafundo, a seguir Caxias, Paço de Arcos e Oeiras, depois Carnaxide e Queijas, e Barcarena e Porto Salvo.
Espero que até Setembro do próximo a ano todo o
Concelho esteja coberto pelo COMBUS, mas além
disso estão a ser retomados os estudos do SATU,
do qual eu não desisti. Este projeto que foi sempre
mal visto pelo Governo, podia ter beneficiado em
2011 de fundos comunitários, que tinham resolvido
este problema entre Paço de Arcos e o Cacém, mas
ou conseguimos levar o SATU até ao Lagoas Park,
que foi o que sempre esteve previsto e depois para o
Taguspark já pode ser um sistema diferente, ou se o
estudo não viabilizar o SATU, pensaremos noutra solução. Enquanto isso não acontecer, estamos a prever
criar uma espécie de, vai vem, entre Paço de Arcos,
Quinta da Fonte, Lagoas Park e Taguspark.

Na Fábrica da Pólvora que é frequentada por muitas pessoas, há intervenções de manutenção a fazer e
para a Fábrica de Cima está a ser preparado um projeto de reabilitação.
CL - No caso do Passeio Marítimo faltam dois troços
entre Paço de Arcos e Caxias e da Cruz Quebrada a
Algés, mas também falta a recuperação da zona das
Fontainhas, como é que isto vai avançar?
IM – No caso das Fontainhas é preciso fazer a reformulação do projeto, já que estava prevista a criação de
um grande relvado, mas é necessário que haja equipamentos de apoio, com restauração, cafetaria, e relativamente aos restantes troços também vão ter início
em breve os projetos.
CL - Estamos perto das Festas do Concelho, como vai
ser este ano, será a continuação dos anos anteriores
ou haverá alterações?
IM – Já vão ser um pouco diferentes, mas o conceito não será muito alterado porque o nosso objetivo
é criar condições para alargar o espaço onde se realizam, que é pequeno e não permite mais equipamentos. Uma das possibilidades é a utilização dos terrenos da Estação Agronómica, onde também se poderia
realizar a Festa do Cavalo, que também carece de melhor espaço para a sua realização.
Mas de qualquer modo há para este ano nas festas
uma grande melhoria no cartaz, com uma maior descentralização do programa cultural, que além do período das festas será alargado ao longo do ano pelas
freguesias, isto enquanto não tivermos dois espaços
que são determinantes ao nível dos espetáculos, que
são o Centro de Congressos, de que está a ser negociada a continuação da construção e o grande auditório
que se vai construir em Linda-a-Velha, no espaço do
antigo quartel, o que colocará dois grandes auditórios nos extemos do concelho e vai permitir fazer um
grande programa cultural.

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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O autor Fernando Lobo conta com um novo livro editado. Trata-se de ‘Viagem Para Além do Muro’, uma
obra integrada na Colecção de Teatro ‘Caos Cénico’
lançada pela editora Calçada das Letras.
O livro tem por base uma peça homónima levada à
cena em 5 de Outubro de 2017 inserida no evento
‘Laboratório de Palco’, assim como nas comemorações do 96.º aniversário da Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Queluz (AHBV), que
acolhe há anos o Grupo Mala-de-Teatro.
O evento de lançamento do novo livro de Fernando
Lobo decorreu no passado mês de Abril na Biblioteca
da AHBV. A apresentação da obra esteve a cargo do
Dr. José Baião Santos.

O cantor Jorge Goes apresentou no passado dia 22
de Abril na loja FNAC do centro comercial Cascais
Shopping o seu novo disco ‘Fado Novo Fado Velho’.
O concerto para apresentação do álbum contou com
o acompanhamento dos instrumentistas Nuno Cirilo
(guitarra portuguesa), Alexandre Gomes (viola) e
Filipe Pereira (baixo). ‘Fado Novo Fado Velho’ é o
terceiro trabalho discográfico de Jorge Goes e conta
com treze faixas, entre temas originais e fados conhecidos, que o artista dedica ao pai, João Goes.
Gravado entre Maio e Setembro de 2017, o disco foi
produzido por Carlos Menezes (baixo e adufe) e conta ainda com a participação de Domingos Galésio
(viola) e Bruno Chaveiro (guitarra).

Forte do Estoril abriu portas no 25 de Abril
O Forte onde Salazar passava férias
e onde caiu de uma cadeira em 1968
iniciando o processo de decadência
do Estado Novo que levou à queda

do regime de Ditadura que governou
Portugal durante 41 anos reabriu ao
público no passado dia 25 de Abril,
data que assinalou o 44.º aniversário da
Revolução dos Cravos que devolveu a
Liberdade ao Povo em 1974.
Depois das obras de limpeza e reabilitação efectuadas pela Câmara Municipal
de Cascais (CMC) em tempo recorde,
o Forte de Santo António do Estoril recuperou muita da dignidade de outrora após ter estado ao abandono desde
2015, alvo de inúmeros actos de vandalismo que retiraram o brilho a um monumento importante da nossa História
comum.
Em pouco mais de um mês, a CMC conseguiu recuperar o monumento edificado no século XVI, durante a Dinastia
Filipina. Nesta fase de reabilitação mais
urgente, a autarquia divulgou que já
gastou 800 mil euros e prevê vir a gastar mais seis milhões nos próximos meses, para poder avançar com um programa de obras de recuperação mais
profundas.

“Há muito tempo que esperava poder dizer-vos
estas palavras: sejam bem-vindos ao Forte de Santo
António da Barra. Já não é
mais o forte abandonado,
silenciado e maltratado. A
partir de hoje, deste dia
25 de abril, este é o nosso
Forte. É o Forte do povo
de Cascais. É o Forte de
Portugal”, afirmou Carlos Carreiras na
abertura do seu discurso.
Sem esquecer o agradecimento a várias
entidades pelo lançamento do processo que levou à reabertura do monumento, entre os quais o Presidente
da República, o Primeiro-Ministro, o
Secretário de Estado da Defesa e os jornalistas que divulgaram a situação de
degradação do forte, o Presidente da
CMC realçou o trabalho desenvolvido
pelos trabalhadores da autarquia.
“Em 40 dias, eles fizeram o impossível.
Ao frio e à chuva, às vezes em condições muito difíceis, limparam toneladas de lixo e mato, pintaram paredes
vandalizadas por grafitis, recuperaram
azulejos esquartejados por malfeitores,
resgataram a nossa identidade dos escombros, puseram a nossa História de
pé. Em 40 dias eles fizeram pelo Forte
o que muitos não fizeram em anos”, su-

Ficha Técnica

blinhou Carlos Carreiras.
Visivelmente satisfeito com o “trabalho
em equipa” desenvolvido pela CMC, o
presidente da autarquia cascalense não
tem dúvidas. “Provámos que a degradação do património do Estado não é
uma inevitabilidade. Provámos que o
poder local cuida tão bem ou melhor do
que o Estado Central daquilo que é do
todo nacional. Provámos que a descentralização funciona”, destacou.
A cerimónia de reabertura do forte
contou com a presença do secretário de
Estado da Defesa. “Quando entramos
neste edifício ficamos com a sensação
de termos tomado as decisões adequadas, porque a preservação do património do Estado requer necessariamente o
envolvimento das autarquias”, afirmou
Marcos Perestrello durante a sua intervenção.
Texto e fotos: Luis Curado

30 anos a informar
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O Grupo dos Artistas Vale de Eureka (GAVE) assinalou, no passado dia 5 de Maio, o segundo aniversário
nas suas novas instalações no Bairro Almeida Araújo
(ou Bairro do Chinelo) com a inauguração da exposição
‘Estanho em Mim’, da artesã Eva Valmouro, patente
ao público no Espaço Cultural/Sede localizado junto
ao Palácio Nacional de Queluz. A cerimónia contou
com a presença da Presidente da Junta de Freguesia de
Queluz-Belas, Paula Alves, e dos vogais da edilidade
Ana Pacheco, Joaquim Casimiro e Luís Melo. Marcaram
ainda presença na festa a representante da Câmara
Municipal de Sintra, Maria João Raposo, e muitos artesãos, além de inúmeros convidados e amigos.
O programa da festa das comemorações do segundo
aniversário do GAVE nas suas novas instalações junto
ao Palácio Nacional de Queluz contou também com a
participação da Classe de Ballet da professora Andreia
Fernandes, do Núcleo de Basquetebol de Queluz e da
Fadista Judite Justino. O GAVE é uma instituição sem
fins lucrativos criada em 2004 no concelho de Sintra.

A Junta de S. Domingos de Rana, que celebra 648
anos, realizou a IV Feira Medieval, no Mercado de
São Domingos de Rana, evento que transporta os visitantes para a época de D. Fernando, em que, a oito
de Abril de 1370, por carta régia, integrou o território
da freguesia nos limites do concelho de Cascais.
A feira decorreu, nos dias quatro a seis de Maio, com
um mercado medieval, em que se podiam encontrar
brinquedos de madeira, joalharia, marroquinaria,
doçaria conventual, uma enorme variedade gastronómica e até arte de adivinhação, não faltaram as tradicionais tavernas, onde se puderam provar iguarias
de outros tempos regadas com bons vinhos, animação de rua, com música, saltimbancos, malabaristas,
cuspidores de fogo, acrobatas, encantadores de serpentes, danças do ventre, demonstração de falcoaria
e também torneios de armas.
Esta feira medieval que já faz parte de calendário nacional, destas feiras, já conquistou o público que em
cada edição faz crescer o número de visitantes.

Feira do Animal no Jardim de Oeiras

A Câmara Municipal de Oeiras realizou, no dia cinco de Maio, mais uma
Feira Animal, no Jardim Municipal
de Oeiras, que teve como padrinhos
Mónica Sofia e Rubim e contou com 190
expositores das mais diversas áreas,
nomeadamente instituições ligadas à
defesa dos animais, e também iniciativas para os visitantes, como passeios
de burro e vários workshops temáticos.
Nuno Neto, vereador da Câmara de
Oeiras, responsável por esta área, em
declarações ao Correio da Linha, destacou o facto de esta feira ter aumentado
o número de expositores e de demonstrações, pelo que estão a equacionar a
possibilidade de a próxima feira se realizar em dois dias.
Apesar de já apresentar um elevado
número de expositores com diversos
tipos de produtos e serviços direcionados aos animais, não se pretende, segundo Nuno Neto, ser seja um evento
comercial, pretende-se que continue a
ser uma feira para as famílias que têm
animais e gostam de animais, tendo
como foco o fomento das boas práticas
e a adoção responsável, nesta feira não
há comércio de animais.
Os serviços da Câmara continuam a colocar animais para adoção, gatos e cães,
que são, sobretudo, animais abandonados, recolhidos e tratados. Os aban-

donos constituem um
fenómeno que continua
a acontecer e as duas feiras anuais que a Câmara
realiza em Maio e em
Outubro, têm também,
segundo Nuno Neto, a
finalidade de prevenir
a onda de abandonos
que acontece no verão,
permitindo, as adoções,
criar espaço para poderem acolher mais animais
nas suas instalações. A
adoção responsável dos
animais à guarda do
Município é o objetivo
principal do evento, devendo o animal doméstico deve ser
visto como um membro da família. Na
última feira do animal foram adotados
seis cães e 65 gatos.
Mónica Sofia e Rubim, padrinhos deste evento, justificam
esse facto por gostarem de
animais, desta feira e da forma como a Autarquia trata os
animais. “A feira permite que
as pessoas percebam melhor
como devem tratar os animais
e que não os devem abandonar”, pelo que se sentiram
honrados por lhes ter sido feito este convite.
Um dos expositores apresentou “Comida Artesanal Crua”
para cães e Tsvika Solan, um
dos responsáveis pela empresa, “Sumsum”, explicou que se trata
de comida preparada com carne crua e
legumes fermentados com sal e conservada em frio, sendo depois descongelada para servir ao cão.
A comida, tem o aspeto de empadas e a
quantidade a servir aos animais depende da sua idade e do peso. Com sede
em Lisboa a “Sumsum” vende esta comida biologicamente preparada, através do site, http://sumsum.pt, onde se
pode também obter mais informações
sobre este tipo de alimentação.
Presente também o Instituto
Zoófilo Quinta Carbone, e
Sandra Duarte, sobre a realização deste tipo de eventos
disse serem essenciais para
divulgar junto das pessoas,
as instituições, o trabalho
que fazem, sensibilizar a população para os problemas
dos animais e também para
conseguirem ajudas para a
manutenção e tratamento
dos animais, como é o caso
da Quinta Carbone, que tem
85 animais e precisam, por
exemplo, vacinação, ou nes-
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ta altura, tratamento conta as carraças.
Sobre o abandono de animais, Sandra
Duarte diz continuar a haver esse problema, apesar de já haver uma maior
consciencialização, mas sobretudo no
verão há muitos abandonos, verificando-se que esses animais não têm
o “chip” apesar de ser obrigatório e
dessa forma não se pode identificar o
dono. Os apoios são poucos e a Quinta
Carbone, para além do apoio possível
da Liga Portuguesa dos Direitos dos
Animais, recorre à angariação de fundos para poder colmatar algumas necessidades.
Quem quiser ajudar pode, por exemplo, fazer-se sócio e contribuir com a
cota de 30 euros anuais.
Nesta edição da Feira Animal, a BAYER
Portugal ofereceu “kits” a todos os animais que foram adotados no evento.

Fafá de Belém
no Casino
Estrela da música popular brasileira,
Fafá de Belém actua, no próximo dia
16 de Junho, a partir das 22 horas, no
Salão Preto e Prata do Casino Estoril.
Com a sua inesgotável energia, em
palco, Fafá de Belém protagoniza um
concerto único e exclusivo, com músicas que há muito não traz a Portugal. O
público poderá acompanhar um repertório festivo, feito à medida para celebrar as mais de três décadas de parceria
com Portugal e o Casino Estoril, onde
a artista iniciou a sua carreira internacional.
Fafá de Belém estreou-se, há 32 anos,
no Casino Estoril, e para assinalar esta
data, está agendado um concerto especial no Salão Preto e Prata e uma exposição inédita no átrio principal. Estarão
em exibição vestidos emblemáticos, de
diferentes épocas, que a artista usou
em memoráveis espectáculos que esgotaram o Salão Preto e Prata, Poderão
ser observadas várias peças assinadas,
pelo estilista André Lima e pelo saudoso Markito.
Em noite de celebração, Fafá de Belém
selecionou um conjunto de incontornáveis êxitos que integram o alinhamento
deste concerto como, por exemplo, “Estrela Radiante” (Walter Queiroz), “Pirilampo” (Prêntice/Carlos Colla), “Vermelho” (Chico da Silva), e muitos outros sucessos.
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Amadora comemora 25 de Abril
A cidade da Amadora, primeiro munícipio português a receber tal reconhecimento após o 25 de abril de 1974, assinalou o 44º aniversário da Revolução
dos Cravos com uma sessão solene, na
qual estiveram presentes todos os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal.
O dia raiou com sol e luminoso para
acolher o tradicional hastear da bandeira acompanhado pela “Portuguesa”
interpretada pela Banda Filarmónica
Comércio e Indústria da Amadora. A
cerimónia decorreu nos Paços do Concelho e foi presidida pela Presidente
da Câmara Municipal da cidade, Carla
Tavares.
Após este momento solene, os Recreios

da Amadora acolheram a Sessão Solene
na qual foram relembrados os valores e
conquistas de abril de 1974 assim como
a importância deste dia que representa
a liberdade em Portugal.
Foi dada a palavra aos representantes
das diferentes fações partidárias com
representação na Assembleia Municipal e ao Coronel Domingos Pereira,
presente em representação da Associação 25 de abril
O Presidente da Assembleia Municipal
destacou o papel das “representações
políticas democráticas” e sublinhou
que “os eleitos nas Assembleia, Câmara e Juntas de Freguesia têm de fazer
com que a vontade popular seja operativa e congregadora de todos os momentos que a constituem através da
nossa ação política e
das deliberações que
tomamos”.
Numa
cerimónia
pautada pelas referências à liberdade e
ao estado do munícipio a última palavra
foi entregue a Carla
Tavares, Presidente
da Câmara da Amadora que reforçou
o seu compromisso
com a descentrali-
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zação de competências realçando que
“se colocarmos as minudências indivuduais e partidárias de lado e tivermos
a ousadia de assumir mais reponsabilidades concentrando-nos exclusivamente no que é realmente importante
poderemos fazer mais e melhor pelo
que nos move a todos diariamente: as

pessoas e o seu bem estar”. A Presidente da Câmara sublinhou que “é essencial que os munícipios trabalhem em
prol do interesse público comum”.
A sessão iniciou-se com uma apresentação dos grupo Ronda dos Quatro Caminhos acompanhado pelo Quarteto
de Cordas Ornato.

Mina de Água celebra liberdade
Foi perante uma plateia de fregueses
interessados que se desenrolaram as
cerimónias de celebração do 44º aniversário do 25 de abril de 1974 na Freguesia da Mina de Água.
O dia contou com um programa que
assinalou a data da chegada da liberdade a Portugal e que, de acordo com
as palavras de Joaquim Marques da Rocha, Presidente da Junta de Freguesia,
é “uma continuidade, uma vez que já
se realiza há alguns anos”. A Mina de
Água celebrou esta data com uma distribuição de cravos pelos presentes no
hastear da bandeira e a Banda da
Sociedade Filarmónica de
Comércio e Indústria da Amadora (SFCIA), interpretou “A Portuguesa”. À tarde as celebrações
decorreram no Salão Nobre dos
Bombeiros Voluntários da Amadora. A data foi assinalada por
vários momentos musicais da
responsabilidade de várias coletividades. Foi com verdadeira alegria e orgulho que o Presidente da
Junta de Freguesia falou da festa

que ofereceram aos munícipes que contou com: “a atuação da Banda Juvenil
da Sociedade Filarmónica Comércio e
Indústria da Amadora. O Presidente
da Junta de Fregueia da Mina de Água
presidiu a todas estas celebrações e
realçou a importância desta data para a
freguesia: “e para o Concelho da Amadora. O 25 de abril representa muito. É
um dia de liberdade, é um dia que, apesar dos prós e dos contras, é de satisfação para todos. Enquanto pudermos
festejar esta data devemos fazê-lo”.
Texto: Leonor Noronha

Amadora leva 300 idosos
A Câmara Municipal da Amadora
volta a promover o projeto AmaSénior Lazer, cuja organização é desenvolvida em parceria com as Juntas de
Freguesia do Município e a União de
Reformados, Pensionistas e Idosos da
Amadora.
São Pedro do Sul, Foz do Arelho, Vila
Nova de Cerveira, Vila Ruiva (Fornos
de Algodres) e Albufeira, são os locais
selecionados para o desenvolvimento
do programa no presente ano, e em
que se prevê venham a participar mais
de trezentos idosos da Amadora.
Serão organizados 7 turnos, todos com
48 munícipes, todos a decorrer entre os
meses de junho e outubro (excetuando
o mês de agosto) e distribuídos pelos
locais acima descritos. Cada turno tem
a duração de 7 noites (8 dias).
Segundo o Plano de Desenvolvimento
Social e de Saúde 2018-2025, elaborado pelo Conselho Local de Ação Social
da Amadora, 23% da população residente no município da Amadora tem
idade igual ou superior a 65 anos e,

destes, 46% tem idade igual ou superiror a 75 anos, pelo que se torna essencial o desenvolvimento de estratégias
locais que potenciem o envelhecimento ativo e a interação social entre os
séniores e a
comunidade.
Esta iniciativa traduz-se num programa de férias organizado para a população idosa reformados e pensionistas
com idade superior a 60 anos – residente no Concelho da Amadora, Organizado desde 1982 (até ao ano 2000,
tinha a designação de Programa Férias
Séniores Veteranos), o AmaSénior Lazer tem vindo a ganhar importância
junto da população, facto comprovado
pelo número crescente de inscrições
ao longo dos anos. Dos cerca de cem
participantes em 1982, esta atividade
contabiliza, para o ano de 2018, mais
de 3 centenas.
Visitas a locais de interesse, passeios
com itinerário selecionado pela sua
valia turística, e animação são algumas das atividades previstas.
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Corrida de galgos em Cascais
Um grupo de caçadores, que
fazem caça á lebre a cavalo e
com galgos, umas vezes na
Companhia das Lezírias, outras no Alentejo onde isso lhes
é permitido, costumam reunir-se no fim da época, para um
encontro de confraternização
com almoço.
Este ano, o médico Olívio Dias,
que faz parte deste grupo, decidiu fazer este almoço, que
se realizou no dia 21 de Abril,
na sua quinta em Cascais, em
que, além do tradicional almoço, presenteou os 35 caçadores
presentes com a organização
de uma “Corrida de Galgos”.
Esta corrida, que é feita com
pele de lebre que desliza ao
longo da pista, é disputada entre dois cães de cada vez, tendo concorrido 16 cães e sendo
vencedora a cadela Nuca.
Como nas corridas é tradicional haver apostas, nesta também
foram feitas apostas, em que apenas se podia apostar um euro,
mas mesmo tendo apenas aspeto
simbólico, contribuiu para tornar
a corrida ainda mais emocionante. Segundo Olívio Dias, a forma
como decorreu esta “Corrida de
Galgos” leva a pensar que para o
ano se voltará a repetir. Este é o
primeiro evento desta natureza
realizado em Cascais e se, pelo
seu interesse, um dia a Câmara
de Cascais despertar para a realização deste tipo de eventos, uma
vez que não faltam locais onde
se possam realizar, Olívio Dias,
estará disposto a ajudar na organização.

Oeiras recebe
Há Prova
O Palácio do Marquês de Pombal
foi, mais uma vez, palco da iniciativa “Há Prova em Oeiras
Gastronomia e Vinhos”, a sua
sexta edição, que decorreu nos
dias 11, 12 e 13 de Maio.
Este evento organizado pela da
Câmara de Oeiras, em parceria
com a ACECOA, tem como objetivo promover o monumento nacional, que é o Palácio do
Marquês de Pombal, com a sua
riqueza histórica e patrimonial,
e também divulgar conceituados
produtores de vinhos nacionais e a restauração do Concelho de Oeiras.

Olívio Dias com dois galgos participantes

Frederico Garcia com o galgo Nuca

Os organizadores do evento

Mercearia do André
Quinta dos Sete Castelos
Fornos do Padeiro
Casa Galega
Patio Antico
Casa da Dízima
The Stones
Astúrias Café
Tugas Petiscos
Comisa Goesa by Tessa
Porto dos Sabores
Gelataria Dom Pavili
Chá da Barra Vila
spica
Lourinius

Na apresentação deste evento aos jornalistas, o diretor do Departamento de
Cultura e Promoção do Conhecimento,
Filipe Leal, referiu que este é um evento consolidado, tendo nesta edição 11
restaurantes e 23 produtores de vinhos,
contando também com várias atividades para os visitantes, nomeadamente,
workshops sobre a temática dos vinhos
e show cookings dinamizados por chefs, além de, naturalmente, provas de vinhos e das iguarias da restauração.
Referiu-se à adesão do público como
sendo uma prova de que este já é um
evento de referência.
O presidente da Câmara, Isaltino
Morais, depois da apresentação de um
filme de animação sobre o Marquês
de Pombal, estadista que o presidente
considera ser uma grande fonte de inspiração, retirando os aspetos negativos
da luta pelo poder, felicitou os restaurantes pela gastronomia que apresentam dizendo que esta mostra permite
conhecer uma parte do que o concelho
tem de bom a nível do património, que
é o Palácio, e da gastronomia, com destaque para o centro da vila de Paço de
Arcos, onde dentro de um ano se vão
instalar mais restaurantes.
Nesta apresentação os restaurantes
Casa Gallega, Quinta dos 7 Castelos,
Patio Antico, Mercearia André
e Don Pavili, deram a provar
pratos e sobremesas tendo
como ingredientes o vinho de
Carcavelos “Villa Oeiras”.
O presidente da direção da
ACECOA, João Antunes, sobres esta prova, referiu o facto de estarem presentes mais
restaurantes do que no ano
anterior e a presença de público ter ultrapassado as expetativas a que não será alheio o
bom tempo que se fez sentir.

Anibal Machado Sebastião
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Realizou-se no passado dia 15 de Abril, em Queluz,
o 37.º Grande Prémio JOMA (Juventude Operária de
Monte Abraão), integrado no Troféu Sintra a Correr,
uma das mais antigas e prestigiadas competições nacionais e concelhias. Decorreu ainda no mesmo dia a
XII Caminhada Monte Abraão em Movimento.
A prova contou com a presença de cerca de 600 atletas
em representação de 40 equipas. O colectivo da Casa
Benfica de Algueirão-Mem Martins venceu a prova, com 428 pontos, seguido no segundo lugar pela
equipa JOMA, que totalizou 397 pontos. No terceiro
lugar, classificou-se o Sporting Clube da Reboleira e
Damaia, com 260 pontos. Em termos individuais, a
prova teve como vencedores dois atletas do clube da
casa: Pedro Varela, em masculinos, e Sandra Protásio,
em femininos. Nos homens, o pódio ficou completo

com Leonardo Coelho (segundo) e Nélson Rebelo
(terceiro), mais dois representantes da JOMA. Nas
senhoras, a segunda foi Cátia Galhardo (Caracóis do
Asfalto) e a terceira Inês Almeida (individual).
Antes de ter sido dada a partida para o 37.º Grande
Prémio JOMA foi respeitado um minuto de silêncio em memória do antigo atleta internacional do
Benfica José Araújo, o primeiro português especialista na prova de 3.000 metros obstáculos, falecido
em Novembro último, com 93 anos de idade.Antes
da realização do Grande Prémio JOMA, foi apresentado aos participantes desta prova de Atletismo o
Movimento Salvar Mais Vidas, que pretende divulgar o Suporte Básico de Vida pelas escolas, junto dos
professores de Educação Física, Bombeiros e outras
entidades ligadas ao serviço à população.

Teatro no Palácio

Decorreu no dia 17 de maio, a sessão de apresentação pública da Associação Empresarial do Concelho de Cascais
(AECC), enquanto novo correspondente da Sociedade
Portuguesa de Autores (SPA) em Cascais.
A sessão contou com a presença de vários convidados
institucionais, como Juntas de Freguesia e Câmara Municipal. Estiveram igualmente presentes vários elementos
da Sociedade Portuguesa de Autores, incluindo o conhecido artista Tozé Brito, na qualidade de Administrador.
De acordo com Tozé Brito, trata-se de uma experiência
piloto, pois a AECC é a primeira Associação Empresarial
do país a tornar-se um correspondente SPA. Considera
esta iniciativa excelente e uma mais-valia para todos os
envolvidos, na medida em que serviços estão centralizados numa organização e isso facilita o licenciamento ao
nível da utilização das obras dos titulares de direitos de
autor que a SPA representa.

Em Cascais

Gelataria com tradição

De 13 de Maio a 8 de Junho, o Palácio
dos Aciprestes apresenta “A Ceia do
Marquês”, um espectáculo que apela
aos cinco sentidos, por proporcionar
uma experiência cénica, gastronómica e histórica, onde os espectadores
assistem a uma sucessão de quadros
teatrais inspirados na vida do Marquês
de Pombal, enquanto se sentam à sua
mesa.
Para comemorar o 319º aniversário do
nascimento de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal e
Conde Oeiras, a produtora “Cenas e
Quê…” preparou um espectáculo que
pretende transportar o público a 1777,
numa jornada histórica e gastronómica,
intitulada A Ceia do Marquês.
A Ceia do Marquês é, acima de tudo,
uma viagem. Uma viagem no tempo,
até 1777, onde o público vai acompanhar momentos da vida do Marquês de

Pombal – assentes em factos históricos
– mas também à infância da mentora
do projecto, Fátima Morais, que traz
sabores, aromas e tradições de Trás-os-Montes para a mesa desta ceia.
À mesa, os espectadores vão poder provar algumas iguarias caseiras, como a
bôla de alheira de Mondim de Basto,
Paté do Conde, Bacalhau à Marquês e,
para finalizar, mousse de lima e o Pudim Pombalino.
Uma viagem pelo tempo, pelos sabores
e pelos sentidos para (re)descobrir uma
das mais incontornáveis figuras da nossa História, A Ceia do Marquês estará
em cena nos dias 13, 17, 24, 31 de maio
e 8 de Junho às 20h30, no Palácio dos
Aciprestes, em Linda-a-Velha. O bilhete para esta Ceia tem um valor de 35€
e reserva obrigatória através do e-mail
cenaseque@gmail.com

Presidente visita Porto Salvo
A visita de trabalho do Presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais, à Freguesia de Porto Salvo, realizada no dia 11 de Maio, começou com
a deslocação à escola EB2/3 Aquilino
Ribeiro, em Talaíde, cujo pavilhão necessita intervenções para melhorar a
sua funcionalidade, nomeadamente a
construção de novos balneários.
Junto ao Bairro dos Navegadores está a
ser limpa a margem esquerda da ribeira
de Talaíde, cuja margem esquerda pertence ao Concelho de Cascais. Esta limpeza prevê que seja criada uma estrada
ao longo da margem, numa extensão de
cerca de quilómetro e meio, mantendo
o espaço para hortas.
A antiga escola EB1 Custódia Marques,
tem o edifício principal vandalizado e o
anexo está a ser utilizado por um grupo de escuteiros, a quem o presidente
da Câmara pretende que lhes seja atribuído um subsídio de mil e quinhentos
euros, para compra de roçadeiras, que
lhes facilitem a limpeza das zonas exteriores da escola.
Pretendendo-se que edifício principal
da escola possa vir a ser recuperado
para uma função social, como, por
exemplo, o apoio a crianças com neces-

sidades especiais e a zona envolvente
da escola poderá ser convertida num
espaço de jardim.
A visita feita ao Casal da Choca verificou a falta de asfalto na continuação
da rua Alcofrense, prevendo-se a sua
colocação.
Na Rua das Portelas, junto ao antigo
campo de futebol, faltam passeios, que
o presidente decidiu que sejam criados. Também nesta zona está prevista
a reorganização da rede viária com a
criação de uma rotunda e a ligação da
Avenida Santa Casa da Misericórdia
com a Rua Adriano Canas, terminando
esta via Rua Conde Rio Maior, junto ao
edifício da Junta de Freguesia.

Desfrutar de um gelado saboroso e refrescante num ambiente acolhedor é
um prazer a que poucos resistem. Bem
no centro da vila de Cascais, a Gelataria
Tchipepa integra um roteiro de locais
privilegiados que merecem ser visitados pelos apreciadores dos bons prazeres da vida. E agora, com o Verão a
aproximar-se essa ideia torna-se cada
vez mais irresistível.
Vencedora da edição de 2017 do concurso ‘Gelato Italiano – O Melhor Gelado
em Portugal’, promovido pela Câmara
de Comércio Italiana para Portugal, a
Gelataria Tchipepa é uma referência há
quatro décadas em Cascais. Para isso
tem contribuído a sua produção de gelados artesanais italianos com cerca de
20 sabores diferentes, dos mais tradicionais aos mais originais.
Prémio da Câmara de Comércio
Italiana para Portugal
A Gelataria Tchipepa conta com uma
lista de opiniões esmagadoramente
positiva nas redes sociais, nas quais os
clientes não poupam elogios à qualidade dos produtos consumidos neste
espaço, inaugurado em 1977 nas galerias Tranquilidade, na Rua Direita. Em
2014, a marca mudou para instalações
mais modernas na Rua Visconde da
Luz, onde ainda funciona.
À frente da gerência do estabelecimento, referenciado ainda pela qualidade dos seus crepes doces e salgados,
Carlos Costa tem apostado forte na excelência dos produtos que comercializa. A atribuição do prémio promovido
pela Câmara de Comércio Italiana para
Portugal veio dar ainda mais força ao

seu esforço e aumentar o nível
de responsabilidade.
“Receber este prémio foi extremamente gratificante, porque
reflectiu-se aqui o esforço que
temos tido para que o nosso
gelado seja cada vez mais saudável e mais saboroso”, refere o
gerente da Gelataria Tchipepa,
realçando que a casa que dirige
“procura sempre os melhores ingredientes” para os gelados que
tem à venda.
“Oferecemos um produto mais
saudável”
Carlos Costa explica que o conceito que esteve na base da criação da marca Tchipepa, “como
o próprio nome indica, gostoso,
saboroso, delicioso... fundamenta-se em criar e servir aos clientes produtos de qualidade que
se revejam na marca ou no seu
significado”. Em relação aos produtos mais populares, além dos
gelados, destaca também “os
crepes e as waffles e ainda o melhor cappuccino de Cascais”.
O que diferencia os gelados Tchipepa
dos restantes? O gerente da Gelataria
revela: “Uma das nossas grandes batalhas é com o açúcar. Posso adiantar
que, em relação à receita original de
1977, já reduzimos o açúcar em 50 por
cento. Desta forma estamos a oferecer
um produto mais saudável. Grande
parte do feed back que temos tido por
parte dos clientes é precisamente esse,
‘os vossos gelados não são muito doces’”.
E são também os clientes que elegem
os sabores mais procurados. Baunilha,
Chocolate, Morango, Tchipepa (o sabor
exclusivo da marca), Pistachio, Noz,
Doce de Leite, Chocolate Preto seguem
na frente do ranking dos sabores que
mais vendem na hora de saborear um
bom gelado no centro de uma das vilas
mais turísticas de Portugal.
Não deixar morrer um ícone de Cascais
Carlos Costa revela que começou
a idealizar a expansão da Gelataria
Tchipepa em 1994 num “projecto de
carácter familiar”. Na altura, não foi
possível avançar com a ideia, mas isso
não o fez desistir. “Acabei por aproveitar a oportunidade em 2013 quando a
empresa decidiu cessar a actividade.
Aproveitei essa ocasião para recomeçar
e não deixar morrer mais um ícone de
Cascais”, recorda.doces’”.
Quanto ao maior sonho para a marca que criou, o gerente da Gelataria
Tchipepa não tem dúvidas. “É ver esta
casa vingar por tanto tempo como até
aqui e ser reconhecida como sinónimo
de qualidade”, confessa.
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ReCantos
Quinta Nova da Assunção
Texto : Carlos Leite(Historiador)
Fotos: Diogo Pimenta

Praia do Magoito
requalificada
O ministro do Ambiente, João Pedro
Matos Fernandes e o presidente da
Câmara de Sintra, Basílio Horta inauguraram no dia 7 de Maio, a obra de
minimização do risco a norte da praia
do Magoito.
Esta obra, que permitiu a requalificação
do acesso à praia do Magoito, implicou
um investimento de 664 mil euros, e
faz parte de um conjunto mais vasto de
intervenções no concelho de Sintra. No
conjunto, os projetos financiados para
estabilização de arribas no Magoito,
nas Azenhas do Mar e em São Julião
orçam um total de 3,3 milhões de euros.
O presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta referiu que “hoje é
um dia muito importante para a nossa
costa pois esta intervenção visou primeiro a segurança, perante a necessidade de proteger as pessoas que se deslocam à praia, e permitiu recuperar mais
um acesso ao areal”.
O ministro do Ambiente, João Pedro
Matos Fernandes destacou que “esta
obra permitiu assegurar um acesso
mais confortável à praia e proteger a
magnífica arriba fóssil que existe”.
Na praia do Magoito, além da estabilização da arriba, a norte do areal,
foi construído a sul um passadiço em
madeira, adoçado à rampa existente,
para afastar a circulação de pessoas
da duna fóssil, classificada como geo-monumento, e reduzir o risco de uma
eventual queda de blocos.

Situada na vila de Belas, na Rua José
Maria Rego (junto à Igreja), a Quinta
Nova da Assunção caracteriza-se por
albergar um enorme palacete, e magníficos jardins onde, aqui e ali, se podem
vislumbrar alguns pavilhões, tanques
e lagos, tendo sido o seu mentor José
Maria da Silva Rego.
José Maria da Silva Rego nasceu em
Abril de 1809 no lugar da Moita (concelho de Anadia, distrito de Aveiro), tendo vindo a falecer em Lisboa em 1867.
Foi casado com Maria da Assunção
Vieira (de onde vem o nome da quinta),
e foi pai de Maria José da Silva Rego
(casada com o Visconde de Idanha) e
de José Maria da Silva Rego (Fidalgo da
Casa Real e Cavaleiro da
Ordem de Cristo). Fez
fortuna no Brasil, e por
volta de 1860 mandou
construir esta Quinta e
este Palacete (que também é conhecido como
Palacete da Família
Silva Rego).
Trata-se de um edifício de dois pisos, de
planta rectangular e de
linhas sóbrias, em estilo Neoclássico. Aliás,
o que caracteriza mais
este imóvel não é tanto
as suas linhas, mas antes
a sua decoração: enquanto que
no interior do edifício podemos observar pinturas a fresco
(as chamadas trompe-l’oeil,
isto é, pinturas que criam uma
certa ilusão óptica), com motivos alusivos, por exemplo,
a elementos da Natureza, cá
fora, nos jardins, podemos admirar não só os ricos painéis
de azulejos (da autoria de Luís
Ferreira), igualmente com
motivos da Natureza (nomeadamente animais e algumas
flores), como o próprio espaço
em si, ou seja, o contexto em
que está inserido.
Em 2001 toda a Quinta foi
adquirida
pela
Câmara
Municipal de Sintra. Esteve fechada alguns anos, até que em
28.06.2015 reabriu ao público,
numa cerimónia que englobou
um programa cultural bastan-

te diversificado.
Apesar de a chuva não querer dar tréguas, logo que possível não deixem de
visitar este local, que é bastante convidativo a passeios e momentos de lazer.

15

16

O CORREIO DA LINHA

20 Maio 2018

