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BREVEMENTE NA TERRUGEM

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

Q u i n t i n o  e  M o r a i s
25 Anos de serviço com Competência e Honestidade

www.funerariaquintinoemorais.pt
E-mail: quintinoemorais@mail.telepac.pt

Funeral Social:
391,50€

Funeral Económico:
676,00€

Atendimento  
PermAnente:
808 201 500

PSP de Carnaxide vai
ter novas instalações

Amadora
inaugura
Parque
Temático

BIRRE MEDICAL CLINIC
CLÍNICA DE CASCAIS

R. Pedro Franco, 238 - 2750-262 Cascais (Junto à rotunda de Birre)     Tel. 214 860 306 - 926 392 198         www.clinicasmedicasoliviodias.pt

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Urologia

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

• Branqueamento dentário
• Urgências
• Correção dos dentes

Festa
das

 vindimas
em Oeiras

Clássicos
no Casino

e no Autódromo

"É gratificante
as pessoas
reconhecerem
o nosso 
trabalho"

Inigo Pereira
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Festa das Vindimas em Oeiras Câmara apoia
Bombeiros

A Câmara de Oeiras aprovou atribuir 
uma comparticipação financeira para 
acréscimo de mais um elemento ao 
Grupo de Primeiro Socorro (GPS) por 
cada um dos Corpos de Bombeiros 
das sete Associações Humanitárias de 
Bombeiros do Município de Oeiras, de 
forma a reforçar os padrões de pronti-
dão, proteção e socorro desejados.
A iniciativa visa dar uma resposta mais 
rápida e eficaz a ocorrências em que a 
celeridade da intervenção é fundamen-
tal para a diminuição dos riscos a elas 
associados.
A atual situação económico-financeira 
que o país atravessa tem contribuído 
para uma diminuição da capacidade 
das Associações Humanitárias de Bom-
beiros Voluntários do Município de 
Oeiras em recrutar e renovar contratos 
com bombeiros. Por outro lado, a fre-
quência da ocorrência de fenómenos 
extremos da natureza, entre outros, 
têm exigido de todos os agentes da pro-
teção civil, e em particular aos Corpos 
de Bombeiros, um esforço acrescido na 
sua resposta.
Assim, e no intuito de manter o Muni-
cípio de Oeiras nos padrões de prote-
ção e socorro desejados, urge reforçar 
a capacidade operacional dos Corpos 
de Bombeiros das Associações Huma-
nitárias de Bombeiros Voluntários do 
Município de Oeiras.
Aliás, com este propósito, já o le-
gislador, através do Decreto-Lei n.º 
247/2007, de 27 de junho, previu que as 
associações humanitárias podem dis-
por de equipas de intervenção perma-
nente (EIP), compostas por cinco ele-
mentos, em que a sua implementação e 
funcionamento passa pela congregação 
de esforços entre a Autoridade Nacio-
nal de Proteção Civil, as Câmaras Mu-
nicipais e as Associações Humanitárias 
de Bombeiros.
Para o efeito, o Município disponibili-
zou uma verba anual com o objetivo de 
criar e manter em cada Corpo de Bom-
beiros um GPS composto, no mínimo, 
por quatro bombeiros.
Da avaliação e experiência adquiri-
das com a implementação dos GPS, 
concluiu-se da necessidade de reforçar 
a sua capacidade operacional, desig-
nadamente através do incremento de 
mais um elemento por equipa, passan-
do, assim, cada grupo a ser composto, 
no mínimo, por 5 (cinco) elementos.
O apoio, a ser celebrado em Protocolo, 
prevê a atribuição de um acréscimo de 
comparticipação financeira anual no 
valor de 11.375,28€, prevendo-se uma 
dotação financeira plurianual, para 48 
meses, no valor global de 45.501,12€.
Cada uma das sete corporações dos 
Bombeiros Voluntários do Município 
de Oeiras irá receber, assim, um mon-
tante de 56.876,40€ por ano.

O VILA GALÉ SINTRA – RESORT HOTEL, Conference 
& Revival Spa assinalou no passado dia 29 de Setembro 
o Dia Mundial do Coração com mais uma sessão in-
tegrada no ciclo ‘Conversas de Saúde’, dedicada desta 
feita à prevenção das doenças cardiovasculares.
Entre os temas abordados no evento mereceram des-
taque a fisiologia do coração, o seu papel no corpo hu-
mano, os cuidados a ter na prevenção ou controlo da 
hipertensão arterial ou aterosclerose e a importância de 
adoptar um estilo de vida saudável.
O ciclo ‘Conversas de Saúde’, que foi lançado em Julho 
deste ano, decorre uma vez por mês dedicado sempre 
a uma temática diferente e aberto à participação de mé-
dicos especialistas dentro dessa área.

In Vino Veritas – no vinho está a verdade, foi o tema do FES-
TIVAL ROMANO que aconteceu nos passados dias 21, 22 e 
23 de setembro, no museu arqueológico de São Miguel de 
Odrinhas. Baco, deus do vinho, que terá ensinado a huma-
nidade a extrair o sumo da uva, foi o grande homenageado 
do festival, de entrada livre. Um Cortejo Báquico e uma ceri-
mónia de oferendas a Baco, num mercado de época recriado 
– com artesãos, mercadores, músicos, dançarinos, histriões e 
acrobatas, bem como as típicas tabernas, que dão a conhecer 
a gastronomia romana, foram os elementos que constituíram 
esta viagem aos primeiros séculos da nossa Era, quando Sin-
tra fazia parte integrante do Império Romano, facto que se 
pode testemunhar na própria coleção do Museu, que os visi-
tantes tiveram oportunidade de percorrer durante o Festival.

A tradicional Festa da Vindima de 
Oeiras, que se realiza na ex-Estação 
Agronómica Nacional, onde se pro-
duz o Vinho de Carcavelos, realizou-
-se dia 25 de setembro, contando com 
cerca de 200 voluntários e com a entre-
ga de duas medalhas de ouro de um 
Concurso Enológico.
O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, sobre esta vindima, re-
feriu que devido a diversos problemas, 
ela tem uma menor produção, do que 
noutros anos, mas a qualidade deverá 
ser boa. 
Esta festa tem a ver com o facto a 
Câmara estar na origem da salvaguar-
da deste património, que nos anos 90 
estava particamente em extinção e foi 
proposto ao Ministério da Agricultura 
que a Câmara tomasse conta desta res-
ponsabilidade, de preservar este patri-
mónio histórico e cultural, que tem im-
pacto turístico, mas também de recupe-
ração do património edificado, porque 
os edifícios da Quinta da Manteiga, 
onde funciona a adega, estavam em 
ruinas e foram recuperados, assim 
como a adega do palácio do Marquês, 
do século XVIII, onde está a ser enve-
lhecido o Vinho de Carcavelos.
Portanto, continua Isaltino Morais, esta 
festa, que é o culminar da vindima e 
onde se procura que população escolar 
e munícipes, participem, está integrada 
na recuperação de uma tradição, mas 
sobretudo na salvaguarda de vinho, o 
que faz com que o Município de Oeiras 
seja o único município do país produ-
tor de vinho, há vários anos. Há um 
enorme trabalho de bastidores para que 

tudo isto se realize, salientan-
do, o presidente da Câmara 
de Oeiras, os trabalhadores 
da Câmara, jardineiros e diri-
gentes da área do Ambiente. 
Segundo Alexandre Lisboa 
este ano foi “terrível” para a 
vinha em todo o país e a vinha 
da ex-Estação Agronómica 
Nacional também sofreu da-
nos, estima-se que a produção 
rondará os 40% da produção 
normal, mas como aconte-
ce em alguns anos de pouca 
produção, é possível conseguir bons 
vinhos.
Refere Alexandre Lisboa que além dos 
vinhos de lote, de sete e 15 anos, nos 
anos especiais fazem um engarrafa-
mento de mil garrafas, de meio litro, 
numeradas e, por exemplo, em 2004 
que foi um ano muito bom, o Vinho de 
Carcavelos ganhou a medalha de ouro 
do Concurso Internacional de Vinhos, 
e várias outras medalhas de ouro, em 
2005 também foi um bom ano e a pers-
petiva é de que venha também a ser 
distinguido como o do ano anterior.
A produção deste ano só daqui a sete 
anos se poderá dizer que qualidade 
terá, mas acredita, Alexandre Lisboa, 
que será, mais uma vez, um bom Vinho 
de Carcavelos, cujas caraterísticas são a 
“excelente acidez, excelente salinidade 
e mineralidade, frescura imensa”, que 
o distingue dos outros vinhos.
Nesta vindima esteve um grande leque 
de “trabalhadores”, cerca de 200, entre 
crianças, jovens e adultos, que repete o 
cenário dos anos anteriores, com alu-

nos das escolas a participarem nesta 
festa como atividade pedagógica e 
também muitos outros voluntários, 
sobretudo pessoas com mais idade, 
como Dulce Neves, que por suges-
tão de uma amiga, participou pela 
primeira vez na vindima e gostou da 
experiência, mas aquando desta re-
portagem, ainda não tinha provado 
o Vinho de Carcavelos. 
Susana Francisco, que já fez várias a 
vindimas e convidou a amiga a par-
ticipar, referiu que esta era uma ta-
refa que fazia enquanto menina em 
casa de seus pais e é sempre muito 

divertida.
Também na vindima, alunos do secun-
dário, como Rafael Godinho, que este-
ve pela segunda vez nesta atividade e 
embora a ache interessante, não perce-
be porque não é uma “atividade paga”.
António Gouveia, disse que este “foi 
um dia diferente longe da rotina das sa-
las de aula”, não sabia se depois desta 
tarefa iriam fazer algum trabalho esco-
lar ligado às vindimas.
Leonor Torgal, depois de no ano pas-
sado ter participado numa visita de 
estudo à adega, aceitou a proposta de 
vir colaborar na vindima, gostou da 
experiência por perceber como se faz o 
Vinho de Carcavelos, que já provou e 
acha muito bom.  
Joana Peixinho foi à vindima pela mes-
ma razão que a sua colega, depois de te-
rem feito um trabalho sobre as regiões 
demarcadas e visitado a adega, gostou 
da experiencia, que achou divertida. 
No final desta festa das vindimas, que 
terminou com um almoço na adega do 
Casal da Manteiga, foram entregues 
por José Arruda, da Associação dos 
Municípios Portugueses Produtores 
de Vinho, duas medalhas de ouro e 
uma de prata, medalhas do Concurso 
Enológico “La Selezione del Sindaco”, 
que destacaram um lote de Vinho de 
Carcavelos, que foi o mais pontuado 
entre cerca de mil e 200 vinhos apre-
sentados a concurso, medalhas que se 
vêm juntar às muitas que ao longo dos 
anos têm sido atribuídas ao Vinho de 
Carcavelos.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Diogo Pimenta 
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Com o patrocínio da Estoril Sol, a cerimónia de inaugu-
ração da exposição de pintura “A VIDA EM NÓS”, da 
autoria de Luís Vieira-Baptista, contou com a presen-
ça do Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. 
Mais de duas centenas de pessoas compareceram no 
Centro Cultural de Cascais para assistir a este evento 
cultural que contou, ainda, com a apresentação da nova 
versão da peça musical DENEB, do compositor Pedro 
Teixeira da Silva, dirigido pelo maestro Nikolay Lalov. 
Sob a curadoria de Conceição Vieira Coelho, esta mos-
tra individual de pintura estará patente até 18 de No-
vembro, sendo a entrada livre.

Estoril Classics Week
conquista Estoril

Oeiras apoia
Teleassistência

A primeira edição do evento Estoril 
Classics Week (ECW), que decorreu de 
5 a 7 de Outubro, atraiu ao Autódromo 
do Estoril e aos Jardins do Casino 
Estoril cerca de 65 mil pessoas, que pu-
deram assistir a várias iniciativas liga-
das ao Desporto Automóvel. 
Este evento inédito reuniu centenas de 
participantes oriundos de vários países 
e contou com a participação de convida-
dos ilustres ligados ao Automobilismo 
e ao Motociclismo, entre os quais Stig 
Blomqvist, Miki Biasion, Michael Lyon, 
Wayne Gardner, Phil Read e Freddie 
Spencer. 
Duarte Nobre Guedes, presidente da 
Associação de Turismo de Cascais, clas-
sificou esta primeira edição do ECW 
como um sucesso. “Juntar todas estas 
modalidades num único evento era um 
sonho já com cinco anos”, comentou, 
acrescentando que foi algo “único. Não 
só em Portugal, como no Mundo.”
A organização pretende que o ECW 
seja muito mais do que um concurso 
de modalidades, assumindo-se como 
um evento único de dimensão interna-
cional que reúna as maiores lendas do 
Desporto Automóvel e atraia ao Estoril 
entusiastas de todo o Mundo e aprecia-
dores de Concursos de Elegância.

ELEGÂNCIA NOS JARDINS
 DO CASINO ESTORIL

De realçar neste domínio, a realização 
do Concurso de Elegância ACP, que 
juntou 50 carros de diferentes épocas, 
únicos pela sua beleza e raridade. Esta 
iniciativa foi a grande atracção dos 
Jardins do Casino Estoril, onde um júri 
internacional de especialistas elegeu 
um Ferrari 500 Mondial de 1955 como 
o ‘Best of Show’.
O último dia do ECW ficou marca-
do pela vitória de Jamie Constable na 
Corrida Fórmula 1 Histórico, dispu-
tada em 13 voltas ao Autódromo do 
Estoril. O piloto britânico completou a 
sua melhor volta em 1:35.958, atingindo 

uma velocidade média de 
156.9 quilómetros/hora.
Por sua vez, o português 
Fernando Gaspar ven-
ceu a segunda corrida 
dos Carros de Turismo 
Pré-1982 (CSS Group1) 
disputada em 10 voltas. 
O piloto da casa fez a sua 
melhor volta em 2:01.378, 
atingindo uma velocida-
de média de 123.5 quiló-
metros/hora.
Finalmente, a Equipa James Guess as-
segurou o primeiro lugar na Corrida 
Iberian Historic Endurance, disputada 
em 25 voltas. Ao volante de um Ginetta 
G10, esta equipa completou a sua me-
lhor volta com o tempo de 1:54.529 à 
velocidade média de 130.9 quilóme-
tros/hora.

“FAZER MAIS E 
MELHOR, RUMO 
À PERFEIÇÃO”

No próximo ano, a or-
ganização do ECW está 
apostada em elevar ainda 
mais a fasquia e superar o 
êxito alcançado na edição 
de 2018. “Esta iniciativa é 
fruto de um passado que 
orgulho todos os portu-
gueses”, referiu Duarte 
Nobre Guedes no momen-
to do balanço final. 
“Queremos continuar a fa-

O Município de Oeiras aprovou, em 
Reunião de Executivo, o «Regulamen-
to do Serviço de Teleassistência Domi-
ciliária do Município de Oeiras» que 
define as condições de acesso a este 
serviço.
Este documento, que define as con-
dições da atribuição de equipamen-
tos e estabelece as regras e condições 
dirigidas aos próprios beneficiários, 
vem permitir que a Câmara Municipal 
possa atribuir gratuitamente equipa-
mentos a munícipes que embora não 
se encontrem em situação de carência 
económica (mediante os requisitos 
definidos pelo Instituto de Segurança 
Social, I.P), se encontrem numa das se-
guintes situações, definidas pelo Mu-
nicípio: aufiram rendimentos iguais 
ou inferiores a 75% e 85% do valor 
Indexante dos Apoios Sociais em vi-
gor, respetivamente, caso se trate de 
pessoas isolada ou de casal; munícipes 
cuja situação emergencial ultrapas-
se o critério de avaliação económica. 
Foram já adquiridos os primeiros 30 
aparelhos pela Câmara Municipal de 
Oeiras, tendo em vista a sua dispo-
nibilização gratuita na sequência da 
sinalização de situações emergenciais 
pelos serviços de ação social.
Recorde-se que o Serviço de Teleassis-
tência é uma resposta social, que pre-
tende assegurar melhor qualidade de 
vida a todos os munícipes do concelho 
de Oeiras que, independentemente 
da idade, vivam sós ou passem gran-
de parte do dia ou da noite sozinhos, 
mantendo desta forma a sua privaci-
dade e beneficiando de uma maior au-
tonomia.
Trata-se de um sistema de segurança 
que se encontra ligado ao Serviço de 
Proteção Civil da Câmara Munici-
pal de Oeiras, durante 24 horas por 
dia/365 dias por ano, através de uma 
central recetora de alarmes.
Este serviço foi implementado no Mu-
nicípio de Oeiras em 2008, na sequên-
cia de um Protocolo celebrado com o 
Instituto da Segurança Social, I.P.

zer mais e cada vez melhor, rumo à per-
feição. Queremos trazer este passado de 
glórias, nacionais e internacionais, para 
o presente e futuro de Cascais e Sintra”, 
assegurou o presidente da Associação 
de Turismo de Cascais.

Texto: Luis Curado
Fotos: Diogo Pimenta
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Inigo Pereira
"É gratificante as pessoas 
reconhecerem o nosso trabalho"
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AS NOSSAS EXCURSÕES EM 2018/19
1 A 4 DE NOVEMBRO DE 2018

Feira do Fumeiro em VINHAIS 
Rota do Contrabando

Ayamonte – Plaia Canela 8 dias / 7 noites

Monte Gordo / Albufeira / Mértola 
Cruzeiro no Douro / Açores / Torremolinos

 Picos da Europa / Madeira 
 Cruzeiro no Mediterrâneo

Minho Maravilhoso
Arraial Minhoto, Viana do Castelo, Valença,

 Monção e Lindoso

8, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2019

12 A 19 DE MAIO DE 2019

EM  PREPARAÇÃO

Agência de Viagens e Turismo

Inigo Pereira, presidente da União das 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, 
(UFCQ), em conversa com o jornal “O 
Correio da Linha” fez o balanço do pri-
meiro ano de mandato e falou sobre a 
sua decisão de enveredar pelo caminho 
da política.
Esclareceu, Inigo Pereira, que não tem 
no seu passado qualquer experiência 
política nem pertenceu a nenhuma 
organização partidária, exercia a sua 
atividade na área do marketing e co-
municação, cujo trabalho o levou a ter 
contacto com políticos, como Isaltino 
Morais, com quem trabalhou nas cam-
panhas de eleitorais de 2005 e 2009, 
com Paços Coelho, na campanha de 
2010, para as eleições internas do par-
tido, em 2011 foi convidado a trabalhar 
com Cavaco Silva, na última eleição 
presidencial, sempre nas áreas dos au-
diovisuais multimédia e comunicação.
Estes contactos permitiram-lhe conhe-
cer o trabalho dos políticos e as suas 
funções, quando sur-
giu a oportunidade 
de ser candidato à 
União de Freguesias, 
refletiu sobre se tinha 
capacidades para ser 
candidato e assumir 
esta responsabilida-
de, caso vencesse as 
eleições, colocou o 
problema à família, 
uma vez que esta 
função rouba muito 
tempo à vida familiar. 
Reunidas todas essas 
condições, decidiu 
avançar com o apoio 
de Isaltino Morais.

Apresentou a sua candidatura cerca de 
um ano antes das eleições, o que foi di-
ferente de todos os outros candidatos, 
e salienta que o contacto que ao longo 
desse tempo teve com as pessoas e as 
instituições, permitiu obter um bom co-
nhecimento das realidades da fregue-
sia o que está a ajudar no exercício do 
mandato.
Sobre este primeiro ano de mandato, 
Inigo Pereira, faz um “balanço posi-
tivo”, mas acrescenta que, “há muito 
para fazer”, e explica que quando to-
mou posse, “numa primeira fase fo-
ram analisados os serviços prestados 
pela Junta de Freguesia à população, e 
procedemos à sua reorganização, havia 
problemas no setor de canídeos, que 
se estão a resolver, também no cemité-
rio, onde é possível verificar um maior 
cuidado na limpeza, na arrumação e os 
muros exteriores pintados”. O mercado 
de Carnaxide é também uma preocupa-
ção, porque tem poucos comerciantes e 

não atrai a população, mas há interesse 
de privados em investir naquele espa-
ço, pelo que estão a aguardar a apresen-
tação de projetos.
A Educação a Saúde a Cultura
Sobre a situação da UFCQ, em áreas 
importantes, como a Educação, o presi-
dente da União de Freguesias, esclarece 
que as escolas são geridas pela Câmara, 
não tendo por isso interferência da 
Junta, todavia a Universidade Sénior, 
que já está a funcionar é da responsa-
bilidade na Junta, sendo Inigo Pereira o 
seu coordenador. 
As obras de adaptação do edifício onde 
está a funcionar a Universidade Sénior, 
junto ao Centro Cívico de Carnaxide, já 
estavam a ser feitas no início do man-
dato, mas tiveram alguns atrasos e só 
este ano letivo começaram as aulas, es-
tando inscritos de 260 alunos. 
Face ao interesse demonstrado por re-
sidentes de Queijas, em ter um polo 
da Universidade Sénior, a UFCQ está 
a realizar um inquérito no sentido de 
saber se há viabilidade de criar essa 
delegação, o que poderá acontecer já 
em Janeiro, aproveitando as 
instalações da antiga sede 
da Junta de Freguesia.
No que se refere à Saúde, 
Inigo Pereira diz haver 
maior satisfação das pes-
soas depois da abertura do 
novo Centro de Saúde, mas 
os habitantes de Queijas 
reclamam, porque não têm 
acesso fácil a este equipa-
mento, devido às deficiên-
cias dos transportes, espera-
-se que o COMBUS venha 
colmatar essa dificuldade. 
Para resolver alguns proble-
mas mais simples, está a ser 
estudada a colocação de um 
Centro de Enfermagem no 
Mercado de Queijas.
Carnaxide tem diversos pro-
blemas de acessibilidades, 
mas segundo o presidente 
da UFCQ, estão a ser prepa-
rados, pela Câmara, projetos 
para melhorar a circulação 
na freguesia.
A Cultura tem merecido 
bastante atenção, além da 
programação que se desen-
volve no Auditório Ruy de 
Carvalho, a Junta tem vindo 
a dar apoio a todas as inicia-
tivas tradicionais, como os 
Santo Populares, as Festas 
da Senhora da Rocha, de São 
Miguel Arcanjo, em Queijas, 
que teve este ano mais fei-
rantes e decorreram durante 

10 dias, com espetáculos todos os dias e 
cinema ao ar livre, as Festas de Linda-
a-Pastora, as Festa de Carnaxide, que ti-
veram também mais feirantes, com des-
taque nos espetáculos, para Luís Jardim 
e Herman José. Foi feita uma Feira de 
Natal no Centro Cívico, com uma 
Árvore de Natal gigante, o que se irá 
repetir este ano, foi também realizada a 
primeira edição de uma Feira Medieval 
em Carnaxide e a Feira à Moda Antiga 
em Queijas, eventos que, refere Inigo 
Pereira, tiveram boa aceitação por parte 
da população, por isso pretendem dar-
-lhes continuidade. Durante o Mundial 
de Futebol, foi colocado no espaço do 
Centro Cívico, um ecrã gigante e foram 
transmitidos todos os jogos.
Apoios e projetos 
A UFCQ dá apoio à prática desportiva, 
através dos diversos clubes, proporcio-
nando, além do apoio que a Câmara já 
tem institucionalizado, uma ajuda den-
tro das suas possibilidades, nomeada-
mente a nível logístico ou na organiza-
ção de torneios. 
Esta ajuda incide mais nas zonas dos 
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bairros sociais em que os clubes por 
dificuldades das famílias não cobram 
cotas.
Neste campo do apoio à população, 
Inigo Pereira refere ainda que este ano 
foi implementado um serviço de ajuda 
na entrega do IRS, que tinha que ser en-
tregue em formato digital, tendo sido 
implementados dois postos de atendi-
mentos na sede da UFCQ e um na de-
legação de Queijas, verificando-se uma 
grande procura.
Também foi criado um polo do progra-
ma para jovens, Meche-te nas Férias, 
da Câmara de Oeiras, deixando de ha-
ver apenas um ponto de encontro em 
Oeiras, o que levou a que as inscrições 
de jovens desta zona crescessem em 
cerca de 150. Estão a colaborar com o 
Programa Experimenta da Câmara de 
Oeiras, cujo objetivo é dar formação 
que permite aos jovens experimentar, 
aprender e apresentar-se em público, 
nas áreas da Dança, Música e Teatro, 
disponibilizando alguns espaços para a 
realização de formações.
Inigo Pereira, ainda sobre este ano de 
mandato, diz que, “problemas existem 
sempre, mas está a valer a pena, por-
que, por exemplo, as reclamações tripli-
caram nos diversos assuntos, o que nos 
dá a indicação de que as pessoas apre-
sentam os problemas porque têm a con-
vicção de que será dada uma resposta, 
também quem nos contata na rua ma-
nifesta o seu agrado com o 
trabalho que está a ser feito”.
“Mas como é evidente há 
projetos que ainda não foi 
possível concretizar, já fa-
lei do polo da universidade 
Sénior em Queijas, ou do 
posto de enfermagem, está 
previsto também a abertu-
ra de um polo da “refood” 
no Mercado Queijas, pre-
tendemos na delegação da 
Junta, em Queijas, abrir o 
piso térreo à população, com 
computadores e ligação à 
internet, no Centro Cívico 
pretendemos abrir também 
um espaço de convívio para 
os mais idosos”. 
“Luís Jardim tem um proje-
to de para a criação de uma 
Academia das Artes, com 
aulas de Canto e Música, 
para jovens, com especial 
apoio a jovens de famílias 
carenciadas. Estão previstas 
pela Câmara, obras para a 
zona do Centro Cívico, o que 
deverá depois atrair novos 
comerciantes e mais popu-
lação, portanto se algumas 
pessoas esperam ver algo 

mais, vão ver satisfeito seu desejo em 
breve”.
“Quando me candidatei já sabia que 
esta não ia ser uma vida fácil, seria 
um trabalho duro, mas não estou ar-
rependido, mesmo quando tenho que 
trabalhar de segunda a domingo sem 
descanso, estou atento ao que as pes-
soas têm para dizer e procuro sempre 
o conselho do melhor autarca do país, 
Isaltino Morais. É gratificante sentir-
mos que as pessoas reconhecerem o 
que está a ser feito por este executivo, 
que tem realizado um trabalho excelen-
te, assim com os restantes colaborado-
res da Junta”, disse. 
A terminar esta conversa, Inigo Pereira 
deixou uma mensagem aos fregueses, 
“é preciso que todos trabalhemos no 
mesmo sentido, a União de Freguesias 
e a Câmara Municipal estão empenha-
das em trabalhar para a população, em 
ter um concelho mais limpo, mas isso 
tem que ser um trabalho de todos, os 
funcionários da Câmara fazem a lim-
peza, mas é importante que a popula-
ção colabore, não pondo lixo fora dos 
contentores, que recolha os dejetos dos 
animais, que não deem comida aos 
pombos, porque se todos trabalharmos 
no mesmo sentido os resultados serão 
mais notórios”.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Diogo Pimenta e J.F.

Fábricas ao abandono
são um perigo

O perigo espreita nas instalações 
de uma antiga unidade fabril atual-
mente desativada, situada na Rua 
da Impala, bem perto das instala-
ções do grupo de multimédia com 
o mesmo nome, em Abrunheira, na 
freguesia de São Pedro de Penaferrim, 
Sintra.
As paredes da antiga fábrica escon-
dem um depósito de telhas de fibroci-
mento que, por estarem degradadas e 
partidas, são susceptíveis de libertar 
partículas de amianto potencialmente 
causadoras de doenças graves, nomea-
damente cancerígenas. 
As placas de fibrocimento têm origem 
na antiga cobertura da fábrica, que tem 
vindo a desintegrar-se ao longo dos 
anos. Do tecto original já pouco resta. 
Tudo isto a dois passos das movimen-
tadas estradas IC19, IC30 e A16, e mui-
to perto do Parque Natural de Sintra-
Cascais e da turística vila 
de Sintra. 
Além das telhas de fibro-
cimento amontoadas a 
céu aberto sem qualquer 
protecção num espaço 
visitado por jovens que 
têm graffitado as paredes, 
a zona circundante tem 
também servido de va-
zadouro para todo o tipo 
de lixo, nomeadamente 
pneus, carcaças de veícu-
los abandonados e detri-
tos de obras.
São vários os exemplos de 
unidades fabris desactiva-
das ao longo das últimas 

décadas que escondem no interior das 
instalações vários perigos. A falta de 
vigilância e o esquecimento a que são 
votadas estas antigas fábricas transfor-
mam-nas em redutos muitas vezes pe-
rigosos. 
Sabendo de antemão que estes espaços 
abandonados são visitados por jovens 
que utilizam as paredes para pintar 
graffitis, seria conveniente que as auto-
ridades agissem no sentido de manter 
a segurança e garantir que os materiais 
perigosos sejam retirados e encaminha-
dos para um destino adequado.

Texto e fotos: Luis Curado
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Rastreios gratuitos, workshops, ativi-
dades físicas e Artesanato, estiveram 
presentes na II Feira da Saúde e Bem-
Estar, de Sintra, que decorreu nos dias 
15 e 16 de setembro, no Largo Afonso 
de Albuquerque e na rua pedonal 
Heliodoro Salgado.
Alem de no espaço publico, estarem de-
zenas de empresas, expondo diversos 
artigos, no interior do edifício muitas 
atividades se desenrolavam, estando o 
espaço bem definido em diversas salas, 
onde os sectores de saúde efetuavam 
os rastreios, estando diversas pessoas 
em filas, esperando para saber como 
ia a sua saúde, mas também uma sala/

auditório onde decorriam diversas pa-
lestras.   
Sobre a Feira da Saúde de Sintra, o 
Jornal “O Correia da Linha”, que foi 
um dos participantes, falou com diver-
sas personalidades ligadas à realização 
da Feira, no sentido de perceber os seus 
objetivos e a forma como decorreu. 
O presidente da União de Freguesias 
de Sintra, Fernando Pereira, disse que 
depois da primeira Feira, que a União 
de Freguesias apoiou, lançou o desafio 
ao Núcleo Rotário de Desenvolvimento 
Comunitário de Sintra, no sentido de 
ser parceiro nesta organização e juntar-
-lhe uma componente que a fizesse 

crescer, deixando de ser ape-
nas uma iniciativa realizada 
em salas, mas saindo também 
para a rua, através de uma 
componente de Artesanato e, 
refere Fernando Pereira, esta 
iniciativa resultou e a organi-
zação já está a pensar em so-
luções para acompanhar o seu 
crescimento para o próximo 
ano.
Michel Issa, presiden-
te do Núcleo Rotário 
de Desenvolvimento 
Comunitário de Sintra, justifi-
cou a realização desta Feira da 
Saúde, com o facto de haver um conjun-
to de problemas de saúde para os quais 
é importante ajudar na consciencializa-
ção da população, para a sua prevenção 
e controle, “a adesão das pessoas justi-
fica plenamente esta iniciativa”.
Helena Dinis, uma das pessoas 
ligadas à organização da Feira, 
explicou que depois de um dos 
companheiros do Rotary Club 
de Sintra ter proposto a ideia 
da realização da Feira, foram 
feitos diversos contactos com 
entidades, nomeadamente com 
a Câmara Municipal de Sintra, 
que deram o seu apoio. A pri-
meira Feira correu bem e a estru-
tura que foi dada a esta segunda 
Feira levou a que tivessem mais 
adesão os rastreios e não só de 
pessoas com mais idade, o que, 
para Helena Dinis, é sinal de que 
já se verifica, nas diversas faixas 
etárias, uma maior preocupação 
com a saúde. Refere ainda, que 
todas as empresas, que estive-
ram presentes na Feira, o fizeram 
de forma gratuita e com uma 
grande disponibilidade.  
José Carlos Domingos, coorde-
nador do Núcleo Rotário, “que 
tem 15 elementos muito ativos”, 
disse que esta Feira é uma inicia-
tiva que está a ter muito sucesso, 
uma vez que neste segundo ano 
já teve um grande crescimento 
de entidades ligadas à Saúde a 
aderirem a esta iniciativa e tam-
bém teve mais público.

O Núcleo Rotário, tem atividades ao 
longo do ano, de que se destaca o apoio 
a famílias necessitadas e o apoio aos 
detidos nas prisões, com a entrega de 
diversos artigos de higiene.
Ao longo destes dois dias, foram reali-
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zados diversos rastreios como, medida 
da pressão arterial, nível de glicemia, 
rastreios respiratórios, de diabetes, au-
ditivos ou de acuidade visual. 
Nas sessões de esclarecimento, partici-
param de vários especialistas, nomea-
damente, de Fisioterapia, Cardiologia 
e Psicoterapia. As atividades físicas 
contaram com aulas de Pilates Zumba, 
Euphoria, Biodança, Chi Kung e Tai-
chi, os cuidados com a alimentação es-
tiveram a cargo do Chef Luís Santos, do 
Restaurante Incomum. 
Paula Rodrigues da clínica de estética, 
BodyConcept de Queluz, declarou que 
vale a pena estar presente nesta feira, 
para mostrar aos muitos interessados, 
o que fazem no campo tratamentos de 
pele, das consultas de nutrição, dos ras-
treios, das massagens etc. 
A componente cultural da Feira, que 

preencheu a rua Heliodoro Salgado, 
contou com Artesanato, representado 
por diversas áreas de atividade com 
o trabalho em ferro forjado ou a biju-
taria e também com uma exposição de 
diversas fotografias tiradas nos jardins 
do Palácio de Monserrate, do fotógrafo 
Diogo Pimenta.
António Costa que se apresentou com 
trabalhos em ferro forjado, tem as suas 
instalações na Mata Grande, perto de 
Mafra e considera que a sua presença 
nesta Feira, vale a pena, pela divulga-
ção do seu trabalho, pelos contactos e 
pelas encomendas que vão surgindo.
A Feira da Saúde e Bem Estar, foi or-
ganizada pela Câmara de Sintra, pelo 
Núcleo Rotário de Desenvolvimento 
Comunitário de Sintra e pela União 
de Freguesias de Sintra, contou com o 
apoio do Rotary Clube de Sintra, em 

parceria com diversas empresas, asso-
ciações, clínicas, ginásios, farmácias, o 
Agrupamento de Centros de Saúde e 
o Serviço de Cardiologia do Hospital 
Fernando Fonseca, a Associação 
Protetora dos Diabéticos de Portugal 
(APDP), a Associação Bate Bate 
Coração, a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, a Associação Alzheimer 
Portugal, a Associação de Dadores 
de Sangue do Concelho de Sintra, a 
Associação Amigas do Peito, o “Jornal 
de Sintra”, o jornal “O Correio da 
Linha”, que esteve presente com diver-
sos expositores onde retrata diversas 
fotos dos acontecimentos de 30 anos 
de História, os Bombeiros Voluntários 
de Sintra, a Proteção Civil e empresas 
como, Galucho, Cintramédica, Essilor 
Portugal, Próvida, Vila Galé, Farmácia 
Marrazes ou os SMAS de Sintra.
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A Associação Humanitária de BOMBEIROS VOLUN-
TÁRIOS DE S. PEDRO DE SINTRA, vai realizar nos 
próximos dias 27 e 28 de Outubro (sábado e domingo) 
um Quartel Aberto.
Serão dois dias em que a comunidade poderá intera-
gir com os bombeiros e com os seus recursos, visitar o 
quartel e aperceber-se da dinâmica do dia-a-dia de um 
quartel de bombeiros.
Será uma oportunidade também para os jovens par-
ticiparem num conjunto de actividades relacionadas 
com os bombeiros. Estarão também presentes um 
conjunto de parceiros da Associação que aproveitarão 
a ocasião para apresentar os seus serviços e interagir 
com quem nos visitar.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, visitou a 11 de Outu-
bro as esquadras territoriais 
da PSP de Queijas e Carna-
xide, instaladas em edifícios 
municipais, com o objetivo 
de avaliar as necessidades de 
melhoria de equipamentos e 
programar as intervenções 
necessárias.
Na sequência desta visita, 
constatou-se a desadequa-
ção do edifício de Carnaxide, 
pois foi há cerca de 20 anos adaptado 
de edifício de habitação para esquadra, 
revelando-se sem as condições adequa-
das ao funcionamento de uma esqua-
dra moderna que satisfaça as necessi-

A JUNTA DE FREGUESIA MINA DE ÁGUA, 
vai assinalar o seu 5º aniversário no dia 27 de 
Outubro, com um programa que se inicia às 
16h15, no Auditório da Câmara Municipal 
da Amadora. Neste dia realiza-se também a 
cerimónia de apresentação e bênção do novo 
autocarro da Junta de Freguesia, às 11h00, 
no Estaleiro dos Serviços de Manutenção, 
na Av. General Humberto Delgado. Da pro-
gramação do 5º aniversário, salientamos a 
atuação, às 16h15, da Tuna Académica do 
CUTAL, seguindo-se as atuações, da fadis-
ta Natália Escoval, da Escola de Fados de 
Coimbra do CUTLA e do Grupo NURAY. 

Cascais voltou a receber mais uma edição do presti-
giado FESTIVAL LUMINA, que decorreu naquela vila 
entre os dias 21 e 23 de Setembro. Tratou-se da sétima 
edição do evento, desta feita dedicado ao tema ‘Cores 
e Formas’. Considerado um dos dez melhores festivais 
de luz da Europa pelo jornal The Guardian’, o Lumina 
leva a Cascais mais de 400 mil pessoas atraídas por 
um conjunto de criações únicas, desde vídeo mappin-
gs a projectos interactivos dominados pela luz e pela 
cor. A edição deste ano do Lumina, menos exuberante 
que as anteriores, voltou a contar com a presença de 
artistas nacionais e estrangeiros, cujas obras guiaram 
os visitantes ao longo de um percurso de experiências 
emocionais e sensoriais.

O Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras realizou uma visita de 
trabalho à Freguesia de Barcarena, 
Freguesia de Porto Salvo, União das 
Freguesias de Carnaxide e Queijas 
e União das Freguesias de Algés, 
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada- 
Dafundo, no dia 14 de Setembro. A 
visita, à semelhança do que é habi-
tual, contou com presidentes das 
freguesias, vereadores, dirigentes e 
técnicos municipais.
Desta visita destacamos, em Leião, 
o parque de estacionamento junto às 
bombas de gasolina, que está incluído 
num projeto de reordenamento de toda 
aquela zona e que no local foi avaliado.
No Bairro dos Navegadores, o pré-
-fabricado que tem servido de apoio a 
atividades culturais no bairro, foi alvo 
de obras de requalificação, que já estão 
concluídas, pretende-se agora que seja 
entregue a alguma entidade que faça a 
sua gestão.
Em Algés foram visitadas as antigas 
instalações da “Creche Morangos” que 
o Jardim de Infância Nossa Senhora 
das Graças pretende alugar, para au-
mentar a sua oferta de creche e jardim-
-de-infância.
Isaltino Morais esclareceu que tendo 
esta instituição um trabalho meritório 
e havendo no Concelho uma carência 
de cerca de 15%, para satisfazer a tota-
lidade da procura em creches e jardim-
-de-infância, quando esta instituição 
se propõe alargar a sua oferta a estas 
instalações, com 300 metros quadra-
dos, onde é preciso fazer adaptações 

com um investimento que ronda os 175 
mil euros, a Câmara entende que deve 
financiar a totalidade dos custos das 
obras, ficando depois a renda a cargo 
da instituição.
Refere, Isaltino Morais, que não foi 
este o pedido que a instituição fez à 
Câmara, mas perante o trabalho que 
estão a realizar, faz sentido que o 
Município dê este apoio, que está den-
tro do plano estratégico do Município 
para a Educação. As obras, desde que 
se chegue a acordo para o contrato de 
arrendamento, podem estar prontas 
em seis meses. 
Em Barcarena foi avaliada a preten-
são da família, que tem uma casa que 
confina com o edifício da antiga escola 
primária e terrenos interligados com os 
camarários, de que possa haver enten-
dimento para uma redefinição de áreas 
que permita, por exemplo, a separação 
dos acessos, sem prejuízos para nin-
guém.
Segundo o presidente da Câmara, este 
assunto vai ser estudado e provavel-
mente dentro de dois meses estará re-
solvido.
Na génese deste problema está uma 
situação que se arrastou ao longo de 
vários anos, porque um antepassado 
desta família doou à Câmara o terre-
no, nos princípios do século XX, para a 
construção da antiga escola primária, a 
família considerou que ao ser desativa 
a escola tinha direito a retomar o ter-
reno, questão que foi resolvida em tri-
bunal com decisão a favor da Câmara 
de Oeiras.

Texto e fotos: Alexandre Gonçalves

dades da polícia e com a garantia das 
melhores condições dos serviços. 
Assim, é entendimento do Presidente 
da Câmara de Oeiras que, para res-
ponder às necessidades atuais daquela 

freguesia, que cresceu 
demograficamente nos 
últimos 20 anos, será 
imperiosa a construção 
de uma nova esqua-
dra. Nesse sentido, foi 
já dada orientação para 
a escolha do terreno 
para acolher o novo 
edifício e os serviços 
técnicos do Município 
irão de imediato pro-
ceder ao concurso para 
execução do projeto de 
arquitetura e especiali-
dade.

A Feira do Porta-Bagagem regressa no 
próximo dia 28 de outubro, no mes-
mo local (parque de estacionamento 
da EMES - recinto semanal da feira de 
Monte Abraão), das 10h às 18h. As ins-
crições estão abertas, até ao próximo 
dia 24 de outubro às 23h59. A edição do 
dia 23 de setembro contou com mais de 
100 inscrições, provenientes de diver-
sos concelhos da área metropolitana de 
Lisboa, tendo sido um evento com uma 
boa aceitação por parte do público.
A Feira do Porta-Bagagem é um mer-
cado de artigos em segunda mão e re-
ciclados, na qual a venda dos artigos é 

feita na porta-bagagem do carro, sendo 
uma boa oportunidade para escoar os 
artigos que estão a mais em casa, na ga-
ragem ou na arrecadação. Esta feira fo-
menta a troca ou a aquisição de artigos 
em segunda mão a um preço acessível 
e, promove o ponto de encontro entre 
público e vendedores de todas as ida-
des, num ambiente agradável de conví-
vio. Poderá fazer a sua inscrição através 
do link http://bit.ly/feirapboutubro 
(necessário ter conta no Google - email 
do Gmail) ou presencialmente nas ins-
talações da União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão. 
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A COMISSÃO DE FESTAS DE ALMOÇAGEME (freguesia de 
Colares), em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, pro-
moveu uma celebração especial para assinalar os 250 anos dos 
Festejos em Honra de Nossa Senhora da Graça.
As festas, que decorreram entre 4 e 9 de Outubro no Largo 
Comendador Gomes da Silva, registaram actuações de vários 
artistas, nomeadamente Quim Barreiros, Herman José, Toy, Van 
Breda, Takanda convida António Zambujo e Três Bairros & Tim.
Destaque ainda para a celebração de uma missa dia 7 pelo Bispo 
auxiliar de Lisboa, D. Nunes Brás, que contou com a presen-
ça do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do 
Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, do 
presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, e do 
presidente da Junta de Freguesia de Colares, Pedro Filipe.

Inaugurada universidade NOVA SBC em Carcavelos

O novo “campus” da Nova SBE, 
(School of Business and Economics) foi 
inaugurada no dia 29 de Setembro, em 
Carcavelos, no Concelho de Cascais, 
com a presença do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa e 
muitas centenas de convidados.
O Presidente da República condeco-
rou a Nova SBE com o título de mem-
bro honorário da Ordem da Instrução 
Pública.
João Sàágua, reitor da Nova SBE, que 
foi o primeiro orador, nesta cerimónia, 
referiu-se ao novo “campus” como, 
“uma casa para os estudantes”, uma 
aposta no ensino de excelência e na 
internacionalização e agradeceu às 
diversas personalidades que tiveram 
influência na evolução do projeto da 
Nova, nomeadamente ao presidente da 
Câmara de Cascais, Carlos Carreiras e 

a Pedro Santa Clara, pelo seu trabalho 
á frente da Fundação Alfredo de Sousa, 
constituída com o fim de viabilizar este 
projeto do novo “campus”.
Daniel Traça, diretor da Nova, deu as 
boas vindas a todos os presentes e co-
meçou por dizer que foi nesta escola 
que se formou e com a mesma confian-
ça da juventude continua a acreditar 
na Nova porque “acreditar na Nova é 
acreditar em Portugal”.
Referiu, entre outras personalidades, 
a Alexandre Soares dos Santos e famí-
lia, as equipas do Banco Santander e a 
Gerónimo Martins, para agradecer o 
apoio que deram na construção deste 
projeto.
Diria também que cabe às universida-
des formar os jovens que serão os cida-
dãos e líderes de amanhã e a garantia 
do futuro da Humanidade, a Nova SBE 

assume essa responsabilidade e as-
sume-se como uma escola do futuro.
Neste desfile de discursos, alguns 
alunos, deram o seu testemunho so-
bre a Nova, seguindo-se Pedro Santa 
Clara, que diria que, a determinada 
altura, enveredou por outra carreira 
que o levou a bater às portas. A cam-
panha de angariação de fundos con-
seguiu financiar o “campus”, “tirou 
a Nova da sua torre de marfim, abriu 
a escola a projetos com parceiros” e 
tornou a Nova mais rica e dinâmica.
Usaram ainda da palavra Marta 
Maia, em representação da 
Gerónimo Martins, Ana Patrícia, do 
grupo Santander, Henrique Soares 

dos Santos, representando Alexandre 
Soares dos Santos e Carlos Carreiras, 
presidente da Câmara de Cascais, que 
agradeceu a quem trabalhou neste pro-
jeto e a quem deu o seu apoio, dizen-
do que se devem orgulhar, por todos 
juntos terem criado uma academia do 
saber, singular. Terminou dizendo à 
Nova SBE, “seja bem-vinda a Cascais”.
A encerrar este período de interven-
ções, falou o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, que come-
çou por dizer que “uma grande escola 
é sempre uma grande escola”, que é o 
caso da Nova SBE, “pioneira em tantos 
lances científicos, pedagógicos, nacio-
nais e internacionais”.
“Que o digam todos quantos fizeram 
a sua história, com natural relevo para 
Alfredo Sousa, e os que a viveram 
intensamente, como tantos antigos 
e atuais mestres aqui presentes, em 
particular o primeiro Presidente da 
República de Portugal, economista, 
Aníbal Cavaco Silva”. Diria também 
que, “foi esta a escola mais exigente e 

rigorosa que pude conhecer, numa car-
reira que está a chegar ao fim”.  
O Chefe de Estado elogiou a ligação ao 
mar deste novo “campus” e também o 
trabalho da fundação Alfredo de Sousa, 
tendo à frente Pedro Santa Clara, com 
o apoio de mecenas e doadores. No fi-
nal da sua intervenção Marcelo Rebelo 
de Sousa anunciou a condecoração da 
Nova SBE, com a Ordem da Instrução 
Pública. 
Nesta inauguração, que contou com 
a Orquestra de Cascais dirigida por 
Nikolay Lalov, estiveram presentes, 
muitas figuras do mundo político e 
académico.
O novo “Campus”, situado frente à 
Praia de Carcavelos, ocupa uma área 
de cerca de 46 mil metros quadrados, 
foi construído através de doações, que 
atingiram os 42 milhões de euros, tem 
atualmente cerca de três mil estudantes 
de 74 nacionalidades.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos:  Diogo Pimenta



O CORREIO DA LINHA 10 18 Outubro 2018

A clínica BODYCONCEPT DE QUELUZ, 
com a gerência de Paula Rodrigues, co-
memorou 3 anos de existência no pas-
sado dia 20 de setembro. Tratamentos 
acessíveis às mais diversas carteiras, o fa-
moso ginásio da estética e a parceria com 
a «DIETA3PASSOS», mostram ser um 
sucesso entre as habitantes de Queluz.
Esta data tão especial foi comemorada 
ainda com uma promoção de aniver-
sário, oferecendo 50% de desconto nos 
tratamentos e serviços adquiridos nesta 
data.

O LIVRO “Conviver com as Doenças Inflamatórias do Intestino”, 
escrito por Vera Gomes, é uma das mais recentes apostas da ‘Guerra 
e Paz Editores’. A obra, com 144 páginas e prefácio do Dr. João Júlio 
Cerqueira, foi apresentada por Ricardo Araújo Pereira. 
Neste testemunho relatado na primeira pessoa, a autora, de 37 anos, 
partilha com os leitores a sua experiência com uma Colite Ulcerosa, 
uma doença inflamatória do intestino que a afecta há mais de 10 
anos e que ela aprendeu a superar.
“Não é o fim do mundo, embora haja muitos dias que pareça. Mas 
é o fim do mundo como o conhecemos: descobre-se uma nova 
vida, desconhecida até então do comum dos mortais”, refere Vera 
Gomes neste manual sobre a forma de enfrentar a Colite Ulcerosa e 
a Doença de Crohn.

Jovem aprendem música 
em Queluz

Alunos participam
em Cimeira no Japão

é proporcionar a opor-
tunidade de crianças, 
adolescentes e adultos 
aprenderem música 
e, simultaneamente, 
“construírem valores 
de vida e ampliação de 
horizontes”.
As inscrições para a 
nova escola de música 
já estão abertas. Para 
Instrumentos de Or-

questra (violino, violoncelo, viola 
de arco, flauta, saxofone, clarinete, 
trompete e trombone) os alunos com 
mais de oito anos pagam 30 euros 
mensais.
As aulas de Piano para maiores de 
oito anos custam 45 euros mensais 
e a Formação Musical, para os mais 
jovens, distribuída por dois escalões 
(4 a 6 anos e 6 a 8 anos), tem o preço 
de 30 euros mensais.

Para mais informações, os interessados 
podem contactar a escola de música 
através do email espacovidaemusica-
portugal@gmail.com, ou os telefones 
914 029 575 (Marcos) e 915 074 327 
(Marciliane).

A Igreja Baptista de Queluz (IBQ) acaba 
de lançar um novo projecto denomina-
do Espaço Vida e Música, no caso uma 
escola de música que funciona nas suas 
instalações, na Rua 9 de Abril, 19 A/B.
O objectivo deste novo projecto da IBQ 

Oito alunos da Escola Secundária 
Ferreira Dias, de Agualva-Cacém, 
vão participar na Cimeira do Ensino 
Secundário relacionada com o Dia 
Mundial de Consciencialização sobre 
Tsunamis, que decorre em Wakayama, 
Japão, nos dias 31 de Outubro e 1 de 
Novembro.
A Cimeira tem como objectivos discutir 
ideias e criar estratégias que permitam 
proteger vidas e minimizar os efeitos 
causados pela ocorrência de desastres 
naturais como tsunamis e terramotos, 

entre outros. 
O Dia Mundial de Consciencialização 
sobre Tsunamis foi instituído numa 
Assembleia Geral das Nações Unidas 
(ONU) realizada em Dezembro de 
2015, tendo sido escolhido o dia 5 de 
Novembro. 
A viagem dos oito alunos da Escola 
Secundária Ferreira Dias vai ser apoia-
da pela Junta de Freguesia de Agualva 
e Mira Sintra. A cimeira contará com a 
presença de 487 jovens oriundos de 49 
países.

A Junta de Freguesia de 
Agualva e Mira Sintra, atri-
buiu Medalhas de Mérito a 
nove personalidades, numa 
Cerimónia Solene, que teve lu-
gar na Casa da Cultura Lívio 
de Morais, em Mira Sintra, no 
dia 15 de Setembro. 
Foram essas personalidades, 
William Carvalho, futebolis-
ta, Nélson Semedo, futebolis-
ta, Patrícia Mamona, campeã 
europeia de triplo salto em 
2016, Gilberto Grácio, mes-
tre guitarreiro, Sebastião 
Antunes, presidente da Junta 
de Freguesia de Agualva-
Cacém entre 1993 e 2001 
e presidente da Junta de 
Freguesia do Cacém, entre 
2001 e 2005, Rui Pinto, presi-
dente da Junta de Freguesia 
de Mira Sintra entre 2005 e 
2013, Ricardo Barreiros, ho-
quista, Olavo Bilac, músico e 
cantor, Álvaro Silva, a título 
póstumo, foi presidente da 
Associação de Pais da Escola 
António Sérgio e da Escola 
Ferreira Dias.
Carlos Casimiro, presidente 
da Freguesia de Agualva e 
Mira Sintra, justificou a atribuição des-
tas medalhas por o Executivo da Junta 
considerar que deve ser reconhecido o 
trabalho das pessoas que, de alguma 
forma, contribuem para dignificar a 
Freguesia, tendo sido criado um regu-
lamento que define a forma com são 
atribuídas as medalhas de ouro, prata 
e cobre.
Esta homenagem estava prevista para o 
dia 12 de Julho, mas 
isso não foi possível 
por problemas logís-
ticos.
O vereador da 
Câmara de Sintra, 
Eduardo Quinta 
Nova, cumprimen-
tou os presentes e 
em especial os ho-
menageados e suas 
famílias, dizendo 
ser com muita hon-
ra que representou 
o Município na ce-
rimónia de entrega 
das condecorações. 

Felicitou a Junta de Freguesia pela ini-
ciativa, pois considera que se deve re-
conhecer o trabalho desenvolvido em 
prol da comunidade, nas mais diversas 
áreas, e em nome da Câmara de Sintra 
deixou o agradecimento pelo trabalho 
desenvolvido pelos homenageados.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo  Rodrigues

Junta de Freguesia entrega
medalhas
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Novos tours turísticos em SintraOeiras aprova mais
Apoio Domiciliário

Anibal Machado Sebastião

Construção Civil

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

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

A Câmara Munici-
pal de Oeiras apro-
vou em reunião de 
executivo, o apoio 
às entidades que 
asseguram o serviço 
de Apoio Domiciliá-
rio (SAD), em horá-
rio alargado. Com 
este apoio as entida-
des vão passar a ga-
rantir o horário das 
08:00 às 20:00, todos 
os dias da semana, 
durante os 365 dias 
do ano.
Este apoio consubs-
tanciou-se na atribuição de uma com-
participação financeira de 2.000 euros 
mensais, por entidade, perfazendo um 
total de 32 mil euros até ao final deste 
ano.
A concessão deste apoio extraordi-
nário é mais  um contributo para  o 
cumprimento do objetivo primordial 
da permanência do idoso no contexto 
do meio natural de vida e pretende-se 
ainda contribuir para salvaguardar as 
necessidades básicas dos utentes e das 
suas famílias, representar um efetivo 
apoio aos cuidadores, contribuindo 
para a sustentabilidade das entidades 
que asseguram já esta resposta inte-
grada, promovendo a possibilidade de 
mais entidades poderem implementar 
esta resposta junto dos seus utentes e, 
por fim, concorrer para a qualificação 
da resposta de SAD existente no terri-
tório.
O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 
constitui uma resposta social de presta-
ção de cuidados e serviços às famílias 
e/ou pessoas que se encontrem em 
casa em situação de dependência física 

e/ou psíquica e que não possam asse-
gurar, temporária ou permanentemen-
te, a satisfação das suas necessidades 
básicas e tarefas diárias e não dispõe de 
apoio familiar para o efeito.
Os seus princípios assentam em con-
tribuir para a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e famílias, para 
a conciliação da vida familiar e pro-
fissional do agregado familiar, para a 
permanência das pessoas no seu meio 
habitual de vida, promover estratégias 
de desenvolvimento da autonomia, 
prestar cuidados e serviços adequados 
às necessidades, facilitar o acesso a ser-
viços da comunidade e, por fim, refor-
çar as competências e capacidades das 
famílias e de outros cuidadores.
A medida, aprovada por unanimida-
de, prevê que seja implementado um 
projeto-piloto às quatro entidades que 
asseguram, atualmente, a resposta de 
SAD em modalidade alargada, de for-
ma a abranger todos os utentes.
Em Oeiras, existem 28 entidades com 
resposta de SAD, com uma capacidade 
para 935 utentes.

A indústria do Turismo 
necessita cada vez mais 
de produtos inovadores 
que revitalizem o sec-
tor e permitam oferecer 
produtos sofisticados e 
diferenciadores capazes 
de atrair clientes exigen-
tes ávidos de novas ex-
periências. SophiaTours, 
uma aposta empresarial 
lançada este ano por 
SophiaTurismo, identi-
fica-se com um conceito de agência de 
animação turística pioneiro e inovador 
capaz de preencher esse espaço de exi-
gência e novidade.
A operar maioritariamente nos dis-
tritos de Lisboa, Santarém e Leiria, 
SophiaTurismo disponibiliza uma car-
teira de ofertas que integra, entre outros 
serviços e produtos, circuitos turísticos 
guiados na Região Centro de Portugal 
com a possibilidade de personalização 
por parte do cliente, que pode gerir a 
forma e objectivos das suas visitas de 
forma a tornar a sua experiência única 

e memorável.
Nos tours exclusivos propostos por 
SophiaTours o discurso dos guias dei-
xa de ser unidirecional para ser desen-
volvido tendo em conta a participação 
activa dos clientes. Promove-se a inte-
ractividade com os destinos, sendo que 
os tours são acompanhados de meios 
audiovisuais e os conteúdos inspira-
dos nas mais recentes investigações 
académicas, publicações literárias e 
obras cinematográficas. Um conceito 
inovador a merecer atenção em www.
sophiatours.pt

Para MICRO E PEQUENAS em-
presas e empresários em nome in-
dividual, que pretendam investir 
no território de Algueirão Mem 
Martins e Queluz, nomeadamen-
te na criação de postos de traba-
lho, estão abertas candidaturas ao 
apoio financeiro do Fundo Social 
Europeu.
As candidaturas devem ser feitas 
até 30 de Novembro de 2018. Mais 
informações através de sessão es-
clarecimento, com inscrições em, 
geral@galsintraurban.pt

A Associação Humanitária dos BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ 
(AHBVQ) assinalou o 97.º aniversário da instituição com um vasto programa de 
actividades realizadas durante este mês de Outubro. A cerimónia do hastear da 
bandeira da associação na União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, 
a celebração de uma missa em homenagem aos bombeiros e dirigentes falecidos 
na Igreja de São Bento de Massamá e um almoço de confraternização com o 
corpo de bombeiros foram alguns dos eventos organizados dia 5 de Outubro. 
No próximo dia 28 de Outubro, a encerrar o programa alusivo ao 97.º aniver-
sário da AHBVQ, realiza-se uma sessão solene com atribuição de diplomas aos 
sócios, promoções e condecorações do corpo activo. De destacar também a inau-
guração de cinco viaturas novas, nomeadamente uma ambulância de socorro, 
um carro de apoio, um veículo urbano de combate a incêndios, uma moto e uma 
ambulância de transporte de doentes, que ganhou o Orçamento Participativo 
promovido pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão de 2017.
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Oeiras apoia 250 alunos

TEX comemorou 70 anos

CERTIFICADO
---- CERTIFICO para efeitos de publicação que, no dia dois de outubro de 
dois mil e dezoito, a fls. 45 do Livro 80 - A, deste Cartório, foi outorgada 
uma escritura de JUSTIFICAÇÃO, na qual JOSÉ DOS SANTOS CABRAL, 
NIF 106.039.865, natural da freguesia e concelho de Penedono, e mulher 
MARIA JOÃO DA GRAÇA DOS SANTOS CABRAL, NIF 106.039.873, 
natural da freguesia de Parede, concelho de Cascais, casados sob o re-
gime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Maria Lalande, 
número 113, Madorna, em São Domingos de Rana, Cascais; MANUEL 
GOMES CABRAL, NIF 156.509.806, natural da freguesia e concelho de 
Penedono, e mulher ANABELA ALCOBIA RELVAS CABRAL, NIF 
146.674.545, natural da freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, conce-
lho de Oeiras, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residen-
tes na Rua Pôr do Sol, Vivenda Cabral, Alto dos Arcos, em São Domingos 
de Rana, Cascais; e, LUÍS MARIA CABRAL, NIF 111.272.106, natural da 
freguesia e concelho de Penedono, e mulher MARIA DA CONCEIÇÃO 
NUNES CABRAL, NIF 111.272.114, natural da freguesia e concelho 
de Castro Verde, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 
residentes na Rua das Figueiras, Vivenda Nunes, Bairro do Moinho, 
Matocheirinhos, em São Domingos de Rana, Cascais, declararam:  
Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem,  
do prédio urbano, composto por lote de terreno para construção, sito no 
Sítio de Matarraque, na freguesia de São Domingos de Rana, concelho 
de Cascais, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de 
Cascais sob o número dezasseis mil cento e trinta e oito, da freguesia 
de São Domingos de Rana, com registo de aquisição a favor de Manuel 
Domingos Júnior, casado com Jovita Leite da Mota, desconhecendo-se 
sob qual o regime de bens, com última residência conhecida em Mato 
Largo, em São Domingos de Rana,  conforme apresentação número três 
de dez de outubro de mil novecentos e sessenta e um, e inscrito na res-
petiva matriz predial urbana em nome de Esperança de Jesus - Cabeça 
de Casal de Herança de (NIF Herança 700.852.069), sob o artigo 15564 

da referida freguesia de São Domingos de Rana, o qual teve origem no 
artigo 1660, Secção 60 (PARTE), da referida Freguesia de São Domingos 
de Rana, com o valor patrimonial de 25.840,00 €, ao qual atribuem igual 
valor;   
Que eles são os únicos e legítimos herdeiros de José Joaquim e de Esperança 
de Jesus, tudo como melhor consta das escrituras de “Habilitação de 
Herdeiros”. ---
 Que os seus pais, José Joaquim e Esperança de Jesus, em data que não 
sabem precisar mas, seguramente, entre mil novecentos e sessenta e cinco 
e mil novecentos e sessenta e nove, adquiriram por compra verbal o pré-
dio urbano supra identificado, aos referidos Manuel Domingos Júnior e 
Jovita Leite da Mota. Que desde essa data que se comportam como donos 
e legítimos possuidores deste imóvel, tendo a posse ininterrupta do mes-
mo desde essa data até ao presente, à vista de todos e de forma pacifica, 
pagando todos os impostos relacionados com aquele bem. Que, há mais 
de quarenta e cinco anos que o imóvel se encontra na posse da família, 
primeiramente na esfera patrimonial dos seus pais, e, posteriormente, por 
força do decesso daqueles, na esfera patrimonial dos ora primeiros ou-
torgantes varões, posse essa sempre exercida de boa-fé. Que tanto assim 
é que o lote de terreno se encontra murado para a via pública, fazendo 
parte do logradouro da moradia de que os justificantes são proprietários, 
também por força do óbito de seus pais, adjacente ao referido prédio, mas 
que possui uma descrição predial e inscrição matricial autónomas.Que 
não possuem qualquer título que legitime o invocado direito de proprie-
dade sobre o dito prédio, pese embora saibam que os seus pais adquiriram 
o lote de terreno aos senhores Manuel Domingos Júnior e Jovita Leite da 
Mota. Que apenas sabem que os vendedores, já faleceram e não conhecem 
o paradeiro dos herdeiros. Que, assim, justificam por este meio o seu di-
reito de propriedade sobre o citado imóvel. Que estas declarações foram 
confirmadas como verdadeiras por três declarantes. Cartório Notarial 
Vítor Câmara – Oeiras, aos 02 de outubro de 2018. 

O Notário,
(Assinatura Ilegível)

(Vítor Márlon Caldeira França Câmara – Inscrito na ON sob o n.º 
10073)

Conta Registada sob o n.º 1462.

Numa ação de solidariedade social, no 
âmbito do Programa Oeiras Solidária, 
(POS), promovida pelo Município de 
Oeiras, foi conseguindo o apoio de 
oito empresas e instituições para a 
“Campanha de Material Escolar 2018”, 
tendo conseguido reunir material es-
colar para disponibilizar a cerca de 
250 alunos, de duas escolas básicas do 
concelho de Oeiras, nomeadamente a 
Pedro Álvares Cabral e a Amélia Vieira 
Luís.
Estas duas escolas básicas estão abran-
gidas pelo contrato Local de Segurança, 
projeto implementado pelo Município 
de Oeiras, em parceria com o Ministério 

da Administração Interna, cujo objetivo 
de reduzir as vulnerabilidades sociais e 
a insegurança.
A cerimónia de entrega do material aos 
alunos teve lugar no dia 26 de setembro 
nas duas escolas e contou com a pre-
sença da Talenter, da Fundação Ageas 
e da MSD. Foram disponibilizados kits 
e também material avulso, para ser uti-
lizado ao longo do ano.
Nesta ação de solidariedade, destaca-se 
a participação das empresas e institui-
ções, Astrazeneca, Oracle, MSD, Tetra 
Pak, Talenter, Fundação Ageas, Rotary 
Clube de Oeiras e Oeiras International 
School.

TIO apresenta
novas peças
“Autofalante”, de Pedro Cardoso, 
está em cena até 15 de Dezembro, às 
sextas e sábados, às 21h30.
Um homem fala no meio da rua com 
ninguém. Fala sozinho mas fala tam-
bém com quem, eventualmente, tenha 
parado para o ouvir. Ele conta sobre o 
seu desemprego e a dificuldade de co-
municação que está enfrentando com o 
seu telemóvel. 
A comédia de o Autofalante constrói-
-se por cima de um drama contempo-
râneo, o lugar fora do mundo em que a 
pessoa desempregada se encontra. Tem 
encenação de Pedro Cardoso e música 
de Carlos Cardoso. “M – O Musical”, 
de Sofia Vasconcellos e Sá e Jorge Rosa, 
está em cena até 16 de Dezembro, aos 
sábados e domingos, às 15h30, espetá-

culos para escolas, durante a semana, 
por marcação. Há muito tempo a magia 
ia e vinha como as estações do ano, mas 
o cometa mágico que cruzava os céus 
uma vez por ano e dava capacidades 
extraordinárias a todos, começou a pas-
sar com intervalos cada vez maiores até 
que deixou de aparecer por completo. 
M é uma criança que ainda tem espe-
rança de que o cometa regresse e traga 
consigo os poderes mágicos.
Tem encenação e direção de Carlos d’ 
Almeida Ribeiro, musica de Luís Pinto, 
coreografia de Sofia Loureiro.

Um dos mais conhecidos e importantes 
cowboys do mundo da banda desenha-
da comemora uma idade invejável. Tex 
celebra este ano 70 anos e continua a 
arrastar consigo muitos fãs e aprecia-
dores das suas aventuras. Para assina-
lar esta efeméride o Clube Português 
de Banda Desenhada (CPBD) realizou, 
em conjunto com o Clube Tex Portugal 

e a Sergio Bonelli Editore, 
uma exposição dedicada ao 
cowboy que culminou com 
uma conversa entre os fãs e 
dois dos atuais autores desta 
personagem: Bruno Rame-
lla (desenhador) e Moreno 
Burattini (argumentista). A 
exposição contou com vá-
rios livros, figuras em pvc 
(carroças, diligências, sol-
dados, cowboys associados 
ao mundo do western).Esta 
iniciativa ocorreu em parale-

lo com outras espalhadas por diversos 
países. Em Portugal coube ao CPBD 
acolher na sua sede, sita na Amadora, 
as comemorações que assinalam esta 
importante data para os amantes da 
banda desenhada. Foi uma sala cheia 
que acolheu não só as peças e pranchas 
em exposição como os dois autores que 
participaram, com os fãs, numa con-
versa animada, interessante e envol-
vente na qual explicaram o processo 
de produção das histórias assim como 
contaram alguns episódios marcan-
tes da vida da construção deste que é 
mais que um personagem para os seus 
verdadeiros apreciadores: Tex. Pedro 
Mota, presidente do CPBD, realçou a 
importância deste evento destacando 
a “parceria com o Clube Tex Portugal, 
uma associação jovem e muito dinâ-
mica. Além disso, mostra o sucesso de 
uma personagem com 70 anos, uma 
longevidade assinalável para um pro-
tagonista de banda desenhada realista 
e do género western, que não é propria-
mente popular hoje em dia. Este acon-
tecimento e esta adesão espelha dife-
rentes fatores: o dinamismo do Clube 
Tex Portugal, a capacidade do CPBD 
para acolher a iniciativa e a populari-
dade da personagem junto dos leitores 
portugueses”.
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Ficha Técnica
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concedida pela CM Oeiras em 2014
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Fronteira é o tema da nova edição da REVISTA EGOÍSTA. “Este 65º número, 
num ano em que se comemoram os 18 anos de existência desta publicação do 
grupo Estoril Sol, reflecte sobre a actualidade e o imaginário: o que mantermos 
dentro do nosso território afectivo, geográfico, social, e o que nos atrevemos a 
conhecer do território do Outro”, explica a editora, Patricia Reis. “Fronteiras 
- Os Muros do Medo” é o título do editorial de Mário Assis Ferreira, Director 
da “Egoísta”, que numa profunda reflexão evoca: “uma nova ordem mundial 
emergiria das cinzas da II Guerra Mundial, conferindo às potências vencedoras 
o poder
e a discricionariedade de encaixilhar o mundo – designadamente o Médio e 
Extremo Oriente – em cubículos geoestratégicos. E assim nasceram novos con-
ceitos de fronteiras: as traçadas com régua e esquadro, não raro à revelia dos 
povos que a elas ficaram circunscritos – e de outros que lhes eram exógenos…”

A JUNTA DE FREGUESIA DE QUELUZ E BELAS 
organiza no próximo dia 24 de outubro na Vila Li-
bânia em Queluz, uma tarde de convívio a partir das 
14h30, para recenseados ou moradores da Freguesia, 
com mais de 60 anos, esta iniciativa está inserida nas 
comemorações do Mês do Idoso.
Nesta tarde não irá faltar boa música e animação 
constante. Inscrições gratuitas na Junta de Freguesia 
de Queluz e Belas presencialmente ou através de te-
lefone até dia 22 de outubro. O transporte para resi-
dentes no Casal da Barota, Campinas ou Belas será 
assegurado pela Junta de Freguesia. As vagas são 
limitadas, reserve já o seu lugar.

Crianças celebram início de aulas

Dia da Pessoa Idosa na AmadoraO Jardim Municipal de Paço de Arcos, 
acolheu cerca de 800 crianças, profes-
sores e encarregados de educação para 
participaram, no dia 21 de Setembro, na 
iniciativa de abertura do ano letivo de 
2018/2019.
A presidente da União das Freguesias 
de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, Madalena Castro, con-
vidou os parceiros da rede social a parti-
ciparem nesta iniciativa, nomeadamen-
te, a Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens de Oeiras, os Agrupamentos 
de Escolas, as IPSS´s, a PSP Oeiras, o 
Programa Oeiras Solidária, de forma a 
celebrar o início do novo ano escolar. 
Segundo Madalena Castro, esta inicia-
tiva, que foi feita pela primeira vez na 

União de Freguesias, 
procura estimular um 
espírito comunitário 
desde a primeira in-
fância entre os alunos, 
envolvendo pais, pro-
fessores e educadores, 
para que este espírito 
se vá interiorizando 
e que com isso seja 
possível resolver e 
ultrapassar os proble-
mas, tendo em vista o 
benefício das crianças. 
Pretendeu-se ainda 
transmitir às crianças, 

aos pais e aos professores, que o início 
das aulas deve ser uma festa e que a 
escola é uma pertença, principalmente 
dos alunos. 
Depois da receção das crianças no jar-
dim, com animação pelo Centro Social 
e Paroquial de Oeiras, as crianças pu-
deram participar, ao longo da manhã, 
em demostração de Ténis, promovida 
pelo CETO, fazer pinturas em azulejos, 
com o Grupo de Artistas Vale Eureka, 
fazer modelagem de balões, pinturas 
faciais, grafitis, mas também divertir-se 
nos insufláveis. A REMAX ofereceu os 
lanches às crianças.
O início do ano escolar, segundo 
Madalena Castro, não teve problemas, 
na área da União de Freguesias, no 

primeiro ciclo não há 
diminuição do núme-
ro de alunos inscritos 
e no preescolar, os 
equipamentos exis-
tentes respondem às 
necessidades, mas é 
preciso fazer algu-
mas requalificações, 
porque há uma maior 
exigência por par-
te da Câmara, para 
que se proporcione 
melhores condições 
às crianças e se dig-
nifique o trabalho de 
quem ensina.
Esta iniciativa, que 

teve apoio do Município 
de Oeiras, foi organi-
zada pela União de 
Freguesias de Oeiras e S. 
Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, em arti-
culação com a CPCJ de 
Oeiras, Agrupamentos 
de Escolas, Santa Casa 
da Misericórdia de 
Oeiras, Centro Social 
e Paroquial de Oeiras, 
PSP de Oeiras e a Escola 
de Ténis de Oeiras.
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O Dia Internacional das Pessoas Idosas 
comemora-se no dia 1 de outubro e a 
cidade da Amadora prepara a efeméri-
de com um conjunto de atividades que 
decorrem ao longo de todo o mês, di-
rigidas a este grupo populacional que 
representa 18,7% da população do con-
celho (Censos 2011).
A Câmara Municipal da Amadora, em 
parceria com as Juntas de Freguesia do 
município, ACES Amadora, União de 
Reformados para Pensionistas e Idosos 
da Amadora, Associação Recomeço e 
Cooperativa LINQUE, promove ações 
tão diversifcadas como, lanches conví-

vio, espetáculos de dança, fado, ativi-
dades intergeracionais e desportivas,
teatro de revista, workshops, entre ou-
tras, em diversos locais.
Este programa de atividades tem por 
objetivos:
- sensibilizar a população para as ques-
tões específcas dos seniores;
- dinamizar o intercâmbio e a troca de 
informação entre as instituições /asso-
ciações do concelho;
- desenvolver ações que estimulem a 
criatividade, o bem-estar e o envelheci-
mento ativo;
- promover atividades solidárias.
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A Câmara Municipal de Sintra, a Par-
ques de Sintra Monte da Lua, S.A. e o 
Exército Português assinaram no dia 
26 de Setembro, um protocolo de co-
laboração para a vigilância da Serra de 
Sintra.
O protocolo tem como objetivo o apoio 
por parte do Exército Português (atra-
vés do Regimento de Comandos e Re-
gimento de Artilharia Antiaérea Nº1) 
na vigilância da Serra de Sintra, na ação 
de prevenção contra incêndios e conco-
mitantemente na defesa da floresta e na 
manutenção das condições de vida das 
populações locais.
O presidente da Câmara Municipal 
de Sintra, Basílio Horta, referiu que o 
protocolo "tem um significado muito 
importante pois todo o esforço feito na 
prevenção de fogos na Serra é meritório 
e virtuoso", e afirma que este protocolo 
“é um exemplo de colaboração conjun-

Serra de Sintra com 
mais vigilância

ta para defender um bem maior a Serra 
de Sintra e salvaguardar património 
também da humanidade”.
Assim, o Exército Português disponi-
biliza diariamente uma viatura e três 
ou quatro militares para realizar ope-
rações de vigilância, durante o período 
crítico no âmbito do Sistema de Defesa 
da Floresta contra Incêndios.  
Tem também como funções observar, 
relatar e comunicar, de imediato, às 
entidades responsáveis (Serviço Mu-
nicipal de Protecção Civil, GNR e Par-
ques de Sintra Monte da Lua) todas e 
quaisquer ocorrências que considerem 
anormais.
O período de execução das acções 
previstas do protocolo decorre de 10 
de maio a 30 de setembro de 2019, in-
cluindo o período crítico no âmbito do 
Sistema de Defesa da Floresta contra 
Incêndios (SDFCI).

Festas de São Miguel
regressa apos
3 séculos
Os dias 28, 29 e 30 de setembro foram a 
data escolhida para o regresso da Festa 
de São Miguel, que não acontecia desde 
1755, ano em que o terramoto derru-
bou a antiga Igreja, conforme explicou 
o padre Armindo Reis, pároco de São 
Miguel, Santa Maria, São Pedro de Pe-
naferrim e São Martinho, a ‘O Correio 
da Linha.
“Depois de a Igreja cair, a capela terá 
sido transformada numa habitação, 
por ordem de D. Fernando II, segun-
do dizem e, posteriormente, tornou-se 
numa casa da Guarda Florestal. As pes-
soas passaram a dirigir-se à Paróquia 
de Santa Maria, bastante próxima e as 
paróquias acabaram por fundir-se”, 
contou-nos o padre Armindo.
Em 1955 foi inaugurada a nova Igreja 
de São Miguel, na Estefânia e agora, em 

2018, volta a realizar-se esta festa, da 
qual não existe registo desde o século 
XVIII.
O pároco conta-nos ainda que a ideia 
será retomar a tradição e já se pensa 
em realizar novamente a festa em 2019. 

Feira, animação música, comida 
e bebida, são os atrativos desta 
festa. No segundo dia de festa, 
29 de setembro, teve ainda lu-
gar uma novidade – a Procissão, 
após a Eucaristia celebrada nes-
te dia. O padre Armindo afirma 
que o apoio da Câmara Muni-
cipal de Sintra e da União das 
Freguesias de Sintra foi funda-
mental para que esta festa acon-
tecesse e deixa ainda um agra-
decimento aos grupos musicais 
que animaram um ambiente de 
pleno verão. 
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Nova loja para bebés
em Paço de Arcos

Spica I - Rua Costa Pinto nº 121 B   - Tel 210 909 382 Paço de Arcos
Spica II - Rua 7 de Junho 1759 nº 28 A  - Tel 215 800 169 Oeiras

¤ Pão do Mundo;
¤ Pão quente
     com chouriço;
     com queijo;
¤ Broas de mel
     de erva doce;
     de batata doce;

Diversos tipos
de sandes e

Sumos naturais

Aberto de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 16h às 19h 
Sábado e Feriados das 8h ás 14h, encerra ao Domingo.

Susana Rodrigues e Mónica Marques 
quiseram apostar numa loja para be-
bés que marcasse a diferença. Há cerca 
de quatro anos abriram a loja ‘Leva-
me Contigo’, actualmente instalada 
no centro histórico de Paço de Arcos, 
mais precisamente na Rua do Forno. 
A Ecologia, um Mundo Sustentável e 
a noção do Comércio Justo são alguns 
dos valores que defendem como pilares 
do seu projecto, que assume uma preo-
cupação especial com os porta-bebés 
ergonómicos.
“Quem olha para o nosso logotipo per-
cebe logo a associação das palavras 
com o logo, que é um canguru que leva 
um bebé na sua bolsa. Apesar de nos 
direccionarmos para a Puericultura 
Ecológica no sentido geral, o nosso 
foco são os porta-bebés ergonómicos, é 
aquilo em que nós somos especialistas 
e é aquilo que destaca a nossa loja”, co-
mentam as duas sócias.
Susana e Mónica realçam a importância 
de transportar os bebés em segurança 
e de forma confortável. “Nós apenas 
trabalhamos com porta-bebés ergonó-
micos, aqueles que são benéficos para o 
bebé, por proporcionarem um posicio-
namento correcto. É um género de posi-

ção fetal em que as perninhas ficam em 
‘n’ e o peso do bebé está todo assente no 
seu rabinho. É a posição mais correcta 
para transportar um bebé, certificada 
pela Associação de Displasia da Anca.”

VÁRIAS SOLUÇÕES 
PARA TRANSPORTAR BEBÉS

Para facilitar um transporte mais cor-
recto dos mais jovens existem várias 
soluções disponíveis. “Temos vários 
porta-bebés ergonómicos. Existem pa-
nos, slings, mochilas... No fundo, o 
que nós procuramos num porta-bebés? 
Procuramos que seja algo maleável 
que respeite a curvatura em ‘c’ natu-
ral da coluna do bebé e que propor-
cione a tal posição das perninhas em 
‘n’. Vendemos panos, temos slings de 
argolas, temos marsúpios ‘mei tai’ e te-
mos também as mochilas”, destacam as 
duas sócias.
Além das soluções para o transporte 
mais adequado dos bebés, a loja ‘Leva-
me Contigo’ disponibiliza vários outros 
produtos ecológicos e também serviços 
orientados para os tratadores dos mais 
jovens. “Proporcionamos aconselha-
mento, também damos consultas de 

babywearing, para ajudar a 
escolher o porta-bebés que 
melhor se adequa às neces-
sidades da família”, assina-
lam Susana e Mónica.
“Direccionamo-nos para a 
Puericultura em geral, mas 
num conceito mais natural, 
mais ecológico. A nossa 
roupinha é toda feita com 
materiais ecológicos, maio-
ritariamente em algodão 
orgânico, materiais susten-
táveis e naturais. A nossa 
cosmética é também bioló-

gica. E temos outras coisas, 
como fraldas reutilizáveis, 
fraldas de pano e sapatinhos 
ergonómicos, por exemplo.” 
Tudo para crianças dos zero 
aos cinco anos de idade. 
“Também temos livros e 
brinquedos ecológicos feitos 
com materiais recicláveis, 
em que são usadas madeiras 
não tratadas e tintas natu-
rais. Sempre com o máximo 
cuidado com as matérias-
-primas, para serem seguras 
para estarem em contacto 

directo com os bebés. E, claro, respei-
tando a noção de Comércio Justo, com 
cuidado com quem fabricou os produ-
tos, de onde vêm, que apresentem um 
certificado de que não foram feitos por 
crianças e de que não foi utilizada a 
exploração no fabrico das coisas”, real-
çam. 

WORKSHOPS PARA APOIAR
 E AJUDAR OS PAIS

Além dos produtos fabricados com 
preocupações ecológicas e sociais, a 
loja ‘Leva-me Contigo’ dispõe de vá-
rios serviços para apoiar e ajudar os 
pais. “Na área dos serviços engloba-
mos os Workshops, seja na área de 
Babywearing, seja também no Ioga 
para bebés, para crianças mais velhi-
nhas e/ou para grávidas. Agora, vai 
decorrer um workshop de Primeiros 

Socorros Pediátricos. Há um universo 
de workskops direccionados para uma 
parentalidade consciente e positiva que 
nós promovemos.”
Ao fim de quase quatro anos de exis-
tência, as duas responsáveis pela loja 
‘Leva-me Contigo’ mostram-se satis-
feitas com os resultados alcançados, 
apesar de admitirem que não é fácil 
mudar mentalidades. “Sentimos que as 
coisas estão a correr bem. Foi um risco 
investirmos neste sector porque o inte-
resse por este género de coisas ainda é 
um nicho em Portugal. Felizmente, nós 
temos trabalhado no sentido de dar a 
conhecer as vantagens de utilizar estes 
produtos.”
Um alterar de mentalidades que tem 
vindo a acentuar-se ao longo dos últi-
mos anos. “Felizmente, temos vindo a 
assistir a um crescimento deste tipo de 
mercado. É bom, mas ainda temos um 
longo caminho pela frente. Ainda há 
muitas pessoas que nem sequer conhe-
cem as vantagens deste tipo de produ-
tos. Felizmente que há cada vez mais 
informação, há cada vez mais o passa-
-palavra”.
Um passa-palavra que conta com algu-
mas ajudas importantes. “Certos pro-
fissionais da área de Saúde, enfermei-
ras, osteopatas e pediatras já começam 
a aconselhar as pessoas para os benefí-
cios deste tipo de produtos. Nós temos 
inúmeras pessoas que nos procuram 
porque ouvem falar de nós nos cursos 
de preparação para o parto, mas antes 
nem sequer sabiam dos cuidados a ter 
com a aquisição de certos produtos e da 
diferença que isso faz.” 
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Festa da Castanha
Dia 11 de Novembro

Largo 5 de Outubro - Oeiras

Foi na presença de Carla Tavares, Pre-
sidente da Câmara Municipal da Ama-
dora, de Carlos Martins, Secretário de 
Estado do Ambiente, de altas indivi-
dualidades do Concelho e de muitos 
Amadorenses que o novo Parque das 
Artes e do Deporto, na Freguesia da 
Mina de Água, foi oficialmente inau-
gurado. À cerimónia, que decorreu no 
passado dia 29 de setembro, a autar-
quia aliou as Comemorações do Dia 
Nacional da Água numa parceria com 
o SIMAS de Oeiras e Amadora.
Este novo espaço oferece aos munícipes 
e aos visitantes da cidade uma diversi-
dade de atividades num espaço amplo, 
rodeado de verde e onde todos podem 
disfrutar de momentos de descontra-
ção ao ar livre. O Parque está equipado 
com: três campos polidesportivo, três 
campos de ténis, dois campos de padel, 
um campo de disc golf, dois dog parks, 
de acordo com o porte dos animais, um 
circuito de caminhada com três quiló-
metros, equipamentos de desporto ao 
ar livre, área infantil, zona de espetá-
culos ao ar livre. No total abrange uma 
área de nove hectares 
na qual foram plan-
tadas 1552 árovres 
novas. É ainda possí-
vel ver, ao longo do 
parque, várias peças 
de escultura, que fa-
zem parte do acervo 
municipal e que antes 
estavam espalhadas 
pelo munícipio, que 
permite aos visitantes 
uma maior proximi-
dade com a arte en-
quanto fzem as suas 
caminhadas ou pas-
seios de bicicleta. Car-
la Tavares considerou 

este dia  como “muito importante para 
a Cidade da Amadora” e fez votos para 
que a cidade “se continue a encontrar 
com este espaço, que usufrua dele e que 
tire dele, naturalmente, o melhor parti-
do em momentos de convívio e de la-
zer”. Ficou também a promessa de que 
a autarquia vai desenvolver “muitas 
iniciativas muncipais com as coletivi-
dades do concelho”.
O judoca Nuno Delgado, responsável 
pelo Projeto “Formar Campeões para 
a Vida” nas escolas do município, con-
sidera que com este Parque a “Cidade 
da Amadora dá um passo muito impor-
tante para a qualidade de vida dos seus 
cidadãos”. O atleta aproveitou este 
evento para “lançar programas de ati-
vidades a fim de dinamizar este espaço 
fantástico”.
Joaquim Rocha, Presidente da Junta de 
Freguesia que acolhe este Parque, con-
sidera que este espaço “traz uma mais-
-valia para a freguesia, para o concelho 
e para todas as pessoas que queiram 
visitar este magnífico parque”. No en-
tanto relembra que “tem que se pensar 

muito bem a fim de 
salvaguardá-lo com 
uma vigilância séria 
para que dqui a al-
gum tempo não esteja 
todo vandalizado”.

Comemorar a Água

O Dia Nacional da 
Água foi comemora-
do na Amadora neste 
novo espaço que aco-
lheu várias atividades 
promovidas pela 
Câmara Municipal 
em parceria com os 
SIMAS de Oeiras e 
Amadora. Duran-
te o dia foi possível 
assistir e participar 
em aulas de zum-
ba, fazer passeios 
de burrito, receber 
pinturas faciais, sal-
tar em insufláveis e, 
claro, participar em 
diversas experiên-
cias onde o elemento 
água foi a persona-
gem principal. Para 
Nuno Campilho, 
Diretor Delegado do 
SIMAS de Oeiras e Amadora, “estes 
eventos acabam por ser um pretexto 
para uma maior divulgação de uma 
atividade que fazemos diariamente. 
É todos os dias nossa competência 
contribuir para uma maior sensibili-
zação na utilização racional da água 
e para a sua preservação sustentá-
vel”. O Diretor Delegado destacou o 
privilégio de associar esta comemo-
ração à inauguração do Parque das 
Arte e do Desporto da Amadora com 
a presença do Secretário de Estado 
do Ambiente realçando que “todas 
estas questões juntas acabam por ter 
um significado especial pois estamos 
a sensibilizar as populações, nomea-
damente a comunida-
de educativa e os mais 
jovens. Estes acabam 
por ser quem adere 
com mais frequência e 
com mais empenho ao 
nosso Clube da Água, 
que comemora agora 
dez anos. Estas inicia-
tivas que desenvolve-
mos ao longo do ano 
são feitas com grande 
empenho por parte dos 
nossos serviços”. 
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Novo Parque das Artes e do Desporto


