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Comic Con recebeu
mais de 100 mil visitantes

A Comic Con Portugal, o maior festival 
de Cultura Pop do país, estreou-se no 
Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, 
com a sua 5ª edição, que decorreu de 
seis a nove de Setembro, depois de, du-
rante quatro anos, se ter realizado na 
Exponor, em Matosinhos.
Paulo Cardoso, diretor geral, referiu na 
conferência de imprensa de apresen-
tação da Comic Con, que este era um 

ano desafiante, uma vez que ia ser feita 
num recinto aberto com 100 mil metros 
quadrados, o que permitia dar uma 
maior dimensão a todas as áreas que 
compõem o evento e facilitar o acesso 
das pessoas. 
Quanto ao número de visitantes espe-
rado, disse ser um êxito se tivessem 
mais um visitante que na edição ante-
rior, que tinha sido de 100 mil visitan-
tes. Este êxito foi conseguido uma vez 
que o número de visitantes, desta 5ª 
edição, foi de 108 mil 897 visitantes, o 

que é um crescimento de cerca de 
10%.
Nesta conferência, o presiden-
te da Câmara de Oeiras, Isaltino 
Morais, enalteceu a capacidade 
empreendedora da organização e 
disse que este evento vem reforçar 
o que se pretende seja o “perfil 
identitário do Concelho”. A orga-
nização da Comic Con ofereceu ao 
Município de Oeiras, mil bilhetes, 
para serem entregues a crianças 
desfavorecidas.
Os CTT pela mão de Raul     
Moreira, apresentaram, nesta con-
ferência, uma coleção de selos, 
emitidos pelos CTT, para assinalar a 
realização da Comic Con, tendo sido 
oferecidos postais assinados pelas enti-
dades presentes e carimbados os respe-
tivos selos.
Numa área com capacidade para rece-
ber cerca de 50 mil pessoas, a Comic 
Con foi montada aproveitando o es-
paço alcatroado, o que permitia que se 
chovesse não houvesse degradação do 
piso, mas o Sol esteve também presente 
nestes dias. De assinalar a montagem 
neste espaço de dois auditórios, um 
com capacidade para três mil pessoas 
e outro para mil e 200 pessoas, tendo 
também a área de alimentação passado 
das 10 unidades na Exponor, para 50. 

Quem percorreu o recinto teve à 
disposição 10 áreas distintas, no-
meadamente, Cinema & TV, Banda  
Desenhada & Literatura, Gaming, 
Pop Asia & Área Comercial, 
Mundo do Cosplay, New Media, 
Música, CCPT Experience e Comic-
Con Kids, com pontos de interesse 
para todos os gostos, com muitos 
jogos para experimentar e até para 
recordar, no Espaço Nostálgica, um 
museu de videojogos, que mostrou 
os primórdios deste entretenimen-
to aos mais novos e fez recordar aos 

mais velhos o que foram os primeiros 
“milagres” desta tecnologia. 
No Comic-Con Kids, havia 
uma grande diversidade de 
atrativos, com marcas como 
a Disney, LEGO, Playmobil, 
brinquedos da saga Star 
Wars, Super Heroes, The 
Simpsons, etc. etc.
Para além do que a organiza-
ção colocou à disposição do 
público, o público também 
contribuiu para dar brilho 
ao evento vestindo as fanta-
sias de vários super-heróis e 
a Comic Con encerrou com o 
habitual “Heróis do Cosplay”, 
onde foi eleito o melhor 
Cosplayer de 2018. 
Afirmou Paulo Cardoso, “a 
mudança para Oeiras permi-
tiu-nos alcançar um dos nos-
sos objetivos, que era que cada 
área pudesse ter o seu próprio 
espaço. Penso que conse-
guimos atingir essa meta, o 
feedback que temos tido dos 
visitantes é bastante positivo, 
superou as nossas melhores 
expectativas e agora vamos 
começar a trabalhar para que 
a 6ª edição seja ainda mais 
épica”. 
A Comic Con Portugal, con-
tou com o apoio da Câmara 
Municipal de Oeiras, numa 
parceria que se irá manter 
para as próximas duas edições 
e segundo Isaltino Morais, 
“foi muito gratificante para o 
Concelho de Oeiras acolher 
este evento”.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Diogo Pimenta e P.R.
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Pratos Vegetarianos
Hambúrguer artesanais

Sumos Naturais
Doçaria Alentejana

Av. Canto e Castro Nº11
Loja - A (Vila Chã)
2700-782 Amadora

Tel.
215 849 641
Email. 
nopao.geral@gmail.com

Pequenos almoços

Almoço 

Lanches 

Jantares

Rua Elias Garcia, 187 - E | 2700-317 Amadora | Telf. 21 491 03 00

Amadora

Rua Elias Garcia, 187-E | Tel.: 214 910 300

Nova coleção Outono/Inverno

Amadora

Amadora celebrou aniversário

Foi com pompa e circunstância que 
a Amadora assinalou o dia 11 de Se-
tembro, data que marca os 39 anos 
de elevação a cidade e a concelho. A 
cerimónia de Hastear da Bandeira foi 
presidida pela Presidente da Câmara 
Municipal, Carla Tavares, e nela par-
ticiparam vereadores, elementos das 
Forças de Segurança, representantes 
das associações e do comércio local as-
sim como vários cidadãos no concelho. 
Durante o seu discurso, Carla Tavares, 
enalteceu os progressos que a cida-
de tem tido ao longo dos anos como a 
chegada do Metro (são já três estações),  
o facto de os espaços verdes terem au-
mentado transformando-se em “zonas 
de lazer e fruição ultrapassando, neste 
momento, em área por habitante, os ín-
dices de referência da União Europeia” 
assim como os melhoramentos da rede 
viária  que deu lugar “a acessos mais 
seguros e confortáveis”. A autarca des-
tacou “o imperativo ético de fazer sem-
pre mais e melhor pela Amadora e pe-
los Amadorenses” e realçou ser “dever 
de cada um de nós lutar todos os dias 
para mudar a perceção errada e injusta 
que, por vezes, ainda paira sobre a nos-

sa cidade.” A Presidente concluiu a sua 
intervenção destacando o papel essen-
cial que as pessoas têm para esta admi-
nistração e para o bom funcionamento 
da cidade: “É pelas pessoas que aqui 
estamos todos. E é a elas que reafirmo 
o empenhamento da equipa que lidero, 
que com os olhos postos no futuro dará 
sempre o seu melhor 
para desenvolver 
uma Amadora ainda 
mais coesa, social e 
territorialmente, onde 
a nossa maior riqueza 
foi e continuará sem-
pre a ser: as pessoas”.
As comemorações da 
cidade foram marca-
das por vários even-
tos entre os quais a 
inauguração da expo-
sição Parabéns, Gar-
cês, promovida Be-
deteca da Amadora, 
que comemora os 90 
anos do Mestre José 
Garcês, ilustrador, 
pintor e autor de banda desenhada, 
artista multipremiado, com 72 anos de 

carreira e um dos maio-
res nomes da banda 
desenhada portuguesa. 
Neste evento, o verea-
dor da Cultura, José 
Agostinho Marques, 
referiu a importância 
desta homenagem rea-
lizada de “forma muito 
sentida e reconhecida. 
Fazendo votos de que 
o Mestre ainda possa 
produzir mais, ao rit-
mo que lhe seja possi-
vel, mas que não nos 

abandone e que continue o seu 
trabalho”. A exposição pode ser 
visitada até 11 de novembro.
O Projeto Tricot no Jardim, ini-
ciativa da Câmara Municipal 
da Amadora, pretende preser-
var as tradições de manualida-
des como o tricot e o crochet. 
O jardim em frente à Bibliote-
ca Municipal Fernando Piteira 
Santos ficou mais colorido e 
brilhante com a mostra de trabalhos 
desenvolvidos no âmbito deste proje-
to. A autarquia pretende assim manter 
as tradições e aproximar os munícipes 
da biblioteca incentivando o gosto pelo 
livro e pela leitura e através da partici-
pação em tertúlias que façam renascer 
a criação de laços entre a comunidade 
e o reforço do sentimento de pertença 
e identidade. 
As festas da Amadora foram também 
marcadas pela tradicional Festa dos 
Sabores e Artesanato, espetáculos de 

dança, folclore, a Festa do Livro, onde 
estiveram presentes vários autores 
conceituados para tertúrlias e debates, 
e um concerto da banda de Alcobaça 
The Gift que transformou o Parque José 
Afonso numa verdadeira pista de dan-
ça.

Texto: Leonor Noronha
Fotos: Paulo Rodrigues
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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

Cresce uma roseira especial envolta
em lendas de vampiros
As roseiras sempre despertaram gran-
des paixões entre os seus inúmeros ad-
miradores. Desde a Antiguidade, são 
plantas que têm merecido a atenção 
especial de muitos artistas, que as enal-
teceram através de múltiplas formas de 
expressão. Ao longo dos tempos, esta 
espécie ornamental conquistou um es-
paço privilegiado nos jardins de todo 
o Mundo. Hoje, conhecem-se cataloga-
das mais de 30 mil variedades. 
Agora, imagine ter de recorrer a um es-
cadote de considerável dimensão para 
apanhar uma rosa que cresce no seu 
jardim. É isso mesmo que está a acon-
tecer a um apaixonado pela jardinagem 
que vive no concelho de Cascais. Está 
a ser criada na localidade de S. João do 
Estoril a roseira mais alta do Mundo, 
que deverá figurar em breve no conhe-
cido livro Guinness World of Records, 
com a altura recorde de 5,720 metros.
A planta recordista, que tem crescido 
de forma bastante saudável no jardim 
de José Pedro Salema, já superou a altu-
ra daquela que era considerada até ago-
ra a roseira mais crescida do Mundo, 
com 5,689 metros, propriedade do cria-
dor norte-americano Christopher Rose, 
residente no Estado da Califórnia, nos 
Estados Unidos da América.
O proprietário da roseira portugue-
sa, uma variedade da Rosa Príncipe 
Negro, protagonista de duas curiosas 
lendas que envolvem vampiros (ler cai-
xa), tem intenção de subir ainda mais a 
parada e afirma estar disposto a tentar 
chegar à marca dos 5,6 metros. Para já, 
a medição que seguiu para o Guinness 
é de 5,72 metros.
Sobre o facto de ter conseguido alcan-
çar este recorde com um hobby de-
senvolvido no jardim da sua proprie-
dade em S. João do Estoril, José Pedro 
Salema, de 66 anos, economista de for-
mação, reformado e hipnoterapeuta há 
dez anos, diz que foi algo que o deixou 
“muito divertido”.
“Gosto muito do meu pequeno jardim 

e tenho uma inclinação especial para as 
rosas. Há meia dúzia de anos verifiquei 
que algumas atingiam alturas que eu 
pensava impossíveis e tentei saber qual 
seria a altura máxima possível”, relata 
o criador português.
Foi então que José Pedro Salema fez 
uma descoberta que o deixou surpreen-
dido: “Foi engraçado verificar que as 
roseiras do meu jardim ultrapassavam 
as medidas que constatei e, daí, ter con-
tactado o Guinness para uma tentativa 
de recorde.”
“O conseguir esse recorde é saber que 
quem dele toma conhecimento sorri! 
Neste mundo saber 
que consegui, de uma 
forma quase infantil, 
arrancar um sorriso é 
algo que me estimula 
e anima”, refere o hip-
noterapeuta, que nun-
ca pensou inscrever 
o seu nome na lista 
do Guinness Wold of 
Records. 
“Nunca tal se me ti-
nha afigurado con-
quanto sempre tenha 
sorrido quando al-
guém conseguia tal 
feito, e maior quando 
alcançado por um 
português...”, admite.

CANDIDATURA AO GUINNESS
 JÁ ACEITE

José Pedro Salema já iniciou o proces-
so de candidatura para conseguir ob-
ter a certificação do Guinness World 
of Records. “O processo começa pela 
candidatura, já aceite. Segue-se a medi-
ção, certidões de peritagem e imagens, 
já recolhidas. Estamos na fase de orga-
nizar toda a documentação para envio. 
Depois é... aguardar.”
A roseira recordista foi plantada há cer-
ca de 20 anos. “Todos os anos é podada 

a cerca de 60cm e volta a 
crescer. O ramo medido 
tinha sido podado no 
início de 2017”, revela o 
criador da planta, subli-
nhando ainda os cuida-
dos que tem com a rega e 
a adubagem que faz com 
terras provenientes de 
compostagem própria.
Sobre outro tipo de se-
gredos para justificar um 
crescimento tão significa-
tivo, bem acima da mé-
dia, José Pedro Salema 
limita-se a responder: 
“Francamente não sei. 

Tenho ajuda de um jardineiro, Jorge 
Melo, de quem recebo muitos conse-
lhos e apoio. Há quem diga que tenho 
‘mão verde’ ou inclinação para a jardi-
nagem. Sorrio...”

PAIXÃO ALIMENTADA 
DESDE CEDO

A paixão pela jardinagem começou 
cedo, desde tenra idade. “Vem desde 
pequeno, de casa de meus pais. Mas do 
gosto à acção, foi há cerca de 30 anos, 
quando adquiri o meu próprio jardim.” 
Um espaço com cerca de 250 metros 
quadrados a que sempre dedicou uma 
especial atenção.
Em relação ao tempo que dedica a 
este hobby, “é difícil quantificar, mas 
diariamente há uma tarefa de rega e 
limpeza. Depois, consoante a época, o 
estado de espírito, o gosto de inovar, 
posso passar algumas horas a ‘meter a 
mão na terra’”, assinala.
Além da planta recordista, José Pedro 
Salema tem cerca de 20 outras roseiras, 
de diferentes cores e espécies, às quais 
também dedica cuidados especiais. 
Além do jardineiro da casa, costuma 
contar também com a ajuda da família. 
O resto, diz, é fruto da sua “vontade, 
gosto e divertimento”. 

Os conselhos que este hipnoterapeuta 
dá a outros criadores para cuidarem 
melhor das suas roseiras são simples: 
“Sigam a vossa intuição. Visitem jar-
dins e viveiros e tentem apreender os 
conselhos que puderem. Há sempre 
uma dica excelente e podem ainda ob-
ter aquela planta que ficaria bem na-
quele cantinho...”

“FAÇO ALGUMAS EXPERIÊNCIAS”

Além das roseiras, José Pedro Salema 
também cria piri-piri ou malaguetas, 
que designa genericamente por pi-
mentas, algumas plantas de interior e 
buganvílias. “Gosto de buganvílias, em 
especial das de flor vermelha, de que 
espero retirar este ano algumas estacas 
para oferecer à responsável dos jardins 
da minha Junta de Freguesia”. 
Todavia, a paixão pela jardinagem as-
sume um âmbito mais geral. “Divirto-
me muito a semear, a podar e a ver 
crescer qualquer planta. Faço algumas 
experiências, mas aquela a que mais me 
dedico é a criação de pimentas-mala-
guetas. Recebi pequenos frutos de que 
extraí as sementes, reproduzi e, no final 
deste ano, devo ficar com mais de 150 
plantas. Faço conservas para consumo 
e ofertas para amigos”, conta.
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Apesar de a Jardinagem ocupar 
grande parte do tempo livre do 
criador da roseira mais alta do 
Mundo, existem outros hobbies 
a que também dedica atenção. 
“Gosto imenso de cantar em gru-
po. Neste momento faço parte do 
Coral Vozes do Estoril, sou coor-
denador do Coro ESSA ligado aos 
Salesianos do Estoril e apoio na mi-
nha paróquia.”
E não só. “Ainda tive cães durante 
muito tempo. Alguns, na raça, fo-
ram campeões nacionais de beleza, 
um vice-campeão mundial júnior. 
Ajudei a lançar a modalidade de 
‘Agility’ em Portugal, saltos de obstá-
culos para cães, fui Juiz Internacional e 
Selecionador Nacional. E sou sócio fun-
dador da Associação de São Francisco, 
em Cascais.” 

DUAS LENDAS SOBRE
A ROSA PRÍNCIPE NEGRO

Existem duas lendas associadas à varie-
dade Rosa Príncipe Negro. A primeira 
refere-se ao conde Drácula, que mais 
tarde se tornaria vampiro. Quando era 
novo, e ainda humano, o jovem conde 
nutria uma enorme paixão por uma 
linda mulher, Natasha, a qual pediu 
em casamento. Ficou acordado que os 

dois casariam quando o conde regres-
sasse das Cruzadas. Pouco antes de 
Drácula partir para a Terra Santa, a sua 
noiva, durante um passeio solitário, 
entrou numa caverna junto ao castelo 
do seu amado, onde foi devorada por 
um dragão que ali vivia. A partir desse 
trágico acontecimento, o conde tornou-
-se um homem rancoroso e descrente, 
que passava os dias a chorar no lugar 
onde a amada morreu. Diz a lenda que 
a mistura das lágrimas do conde com 
o sangue da sua noiva deram origem a 
uma rosa negra.
A segunda lenda gira em torno da 
história de um casal de vampiros que 
se amava e gostava muito de rosas. 
Diariamente, os dois saiam para os 
bosques para procurarem novas espé-
cies de rosas com que decoravam o seu 
castelo. Um dia, a mulher foi buscar ro-
sas sozinha, enquanto o companheiro 
estava fora a caçar, acabando por ser 
picada por uma cobra venenosa, que 
a matou. Mais tarde, quando foi à sua 
procura, o vampiro descobriu o corpo 
sem vida da sua amada deitado numa 
poça de sangue entre várias roseiras e 
passou vários dias a chorar a sua perda. 
A mistura das lágrimas com o sangue 
derramado pela sua amada acabou por 
ser absorvido pelas rosas, que começa-
ram a apresentar uma cor escura carac-
terística das rosas Príncipe Negro, que 
só se dão bem em climas frios como o 
corpo da mulher morta.

Texto:  Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues

Orquídeas em exposição
Venha ver, sentir e experienciar 
uma atmosfera de cores, formas 
e cheiros, que há tantos séculos 
nos fascinam e inspiram, na 4.ª 
Exposição Internacional de Or-
quídeas de Lisboa.
Este ano, uma vez mais, em par-
ceria com a Câmara Municipal 
de Lisboa (CML), a exposição 
terá lugar no Mercado de Cul-
turas (antigo Mercado Forno do 
Tijolo) em Arroios, Lisboa, nos 
dias 28, 29 e 30 de setembro.
Organizada pela Associação 
Portuguesa de Orquidofilia 
(APO), em cooperação com a Câmara 
Municipal de Lisboa,
“A nossa aposta para esta edição centra-
-se na diversidade. Além de orquídeas, 
teremos plantas carnívoras, catos e su-
culentas, bonsais, e ilustração científica. 
Tudo aquilo que um novo cultivador e 
até um colecionador necessitam para 
começar, alimentar ou melhorar a sua 
coleção.”, refere Joana Ferreira da Or-
ganização.
Na exposição estarão presentes expo-
sitores nacionais e internacionais, onde 
se incluem expositores vindos da Malá-
sia, Equador, Brasil e Alemanha. 
Existem mais de 25.000 espécies de or-
quídeas no mundo? Isso é mais do que 
quatro vezes o número de espécies de 
mamíferos. 

 A baunilha amplamente difundida 
na nossa culinária é a semente de uma  
orquidea, a vanilla. A VANILLA é um 
género botânico de orquídeas que se 
desenvolve em regiões tropicais. Plan-
ta trepadeira, que chega a atingir os 40 
(quarenta) metros de altura, enleando-
-se nos galhos das árvores que lhe ser-
vem de suporte.
Em Portugal ocorrem naturalmente 
55 espécies de orquídeas, das quais 
duas são endémicas, ou seja, ocorrem 
somente no nosso País. Encontram-se 
distribuídas pelo Algarve (Barrocal), 
Estremadura (Serra da Arrábida, Estre-
madura Norte), Ribatejo e zona Centro-
-Oeste. Crescem principalmente em 
terrenos secos, calcários, que partilham 
com outras espécies, arbustivas.
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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 ao
   pequeno almoço
¤ Snacks
¤ Sandwiches
¤ Tostas e refeições rápidas.

Doçaria tradicional 
e Brunch

Sumos naturais

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

No mar e em terra Padroeiro foi homenageado

As Festas do Senhor Jesus dos 
Navegantes, em Paço de Arcos, tive-
ram lugar de 24 de Agosto a dois de 
Setembro, apresentando a tradicional 
feira, montada no Jardim Municipal, 
com artesanato, restauração, diverti-
mentos e espetáculos no palco, que 
abriram com a atuação de Sérgio Rossi. 
Na programação religiosa destaque 
para a Procissão do Senhor Jesus dos 
Navegantes, que desceu às águas do 
Tejo.
Destaque também para a homenagem 
a Patrão, com cerimónia junto ao seu 
monumento no Jardim e para a regata 
Patrão Lopes, promovida pelo Clube 
Desportivo de Paço de Arcos. 
O 15º Salão da Vila, da Paço de Artes, 
integrado nas festas e cuja inauguração 
decorreu no dia 25, teve este ano como 
homenageado, Luís Vieira Baptista, 
que apresentou um conjunto de traba-
lhos, que designou, “Navegando com 
Arte: a Viagem da Vida” e representa-
vam uma visão do percurso da vida do 
Artista.  

Na abertura desta ex-
posição, Vítor Martinez, 
presidente da Direção da 
Paço de Artes, agradeceu 
a presença da presidente 
da União de Freguesias 
de Oeiras, Paço de Arcos e 
Caxias, Madalena Castro, 
e das muitas pessoas pre-
sentes, referiu que este é 
o 15º ano consecutivo em 
que se faz este Salão no 
âmbito das Festas de Paço 
de Arcos, e onde têm sido 
destacados diversos artis-
tas e personalidades. 

Este ano a escolha foi para Luís Vieira 
Baptista, que além do artista que to-
dos conhecem, é um amigo da Paço de 
Artes, sendo esta homenagem, além 
da mostra de trabalhos seus, concreti-
zada com a oferta do Cartão de Sócio 
Honorário da Paço de Artes e também 
de um livro editado na sequência do 
Salão da Vila em que a homenagem 
foi feita à Vila de Paço de Arcos “Vila 
Charmosa”. 

Vítor Martinez agradeceu o apoio que a 
União de Freguesias deu para que fos-
se possível montar esta exposição e ao 
CDPA por mais uma vez ceder o Salão 
Nobre. 
Vieira Batista agradeceu a homenagem 
e a presença das pessoas, e disse, serem 
as homenagens um reconhecimento e 
por isso gratificantes, pelo que a sua 
presença nesta exposição é também 
uma forma de agradecer aos membros 
da Paço de Artes, nomeadamente ao 
Vítor e ao Barral, mas também ao José 
Marreiros, pelo que têm feito na divul-
gação cultural no Concelho de Oeiras. 
Recordou, Luís Vieira Batista, a pri-
meira exposição que fez em Oeiras, 
em 1991, “A Caminho do Visionismo”, 
na então galeria Espiral, hoje Verney, 
para oferecer às pessoas presentes, 
exemplares do cartaz e do catálogo 
dessa exposição. A terminar desejou 
que o Concelho de Oeiras mantenha 
a linha que seguiu ao longo dos anos, 
de “Concelho Modelo”, no que se faz 
em relação à cultura e às 
artes, “que nos últimos 
anos foi um pouco esque-
cido”, manifestando tam-
bém tristeza por a sua es-
cultura, que está junto à 
Praia de Santo a Amaro, 
continuar degradada.
Madalena Castro come-
çou a sua intervenção, na 
abertura da exposição, 
dizendo a Luís Vieira 
Batista, que vai trans-
mitir a sua preocupação 
com o atraso nas obras 
de recuperação da sua 
escultura, que julga, deve 

ter como justificação algum problema 
burocrático, agradeceu à Paço de Artes 
o trabalho que tem vindo a desenvolver 
na divulgação das artes plásticas, e aos 
trabalhadores da União de Freguesias, 
que ajudaram na montagem desta ex-
posição.

O religioso e o lúdico 

À margem da exposição, Madalena 
Castro, sobre a organização das festas, 
que são as primeiras do seu mandato à 
frente da União de Freguesias, declarou 
que o novo executivo não tendo nenhu-
ma experiência neste campo, se empe-
nhou a fundo na organização, para que 
todo corresse bem, criando um progra-
ma diversificado que correspondesse 
aos gostos das diversas camadas de pú-
blico, nomeadamente na música, com 
rock, música africana, fado ou música 
com a Orquestra Ligeira do Exército 
que é uma referência nacional, espera 
portanto a avaliação das pessoas sobre 
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Festas em Linda a Pastora

 
Dia 2  
09:00 - Hastear da Bandeira da Associação. 
Dia 5 
08:30 - Hastear da Bandeira da Associação. 
09:00 -  Hastear da Bandeira da União de Freg. Massamá               
/ Monte Abraão. 
09:30 -  Missa em homenagem  aos Bombeiros e Dirigentes 
falecidos na Igreja de São Bento de Massamá. 
11:00 -  Romagem ao Cemitério de Queluz. 
12:30  - Desfile apeado do Corpo de Bombeiros do Parque Felício 
Loureiro até á Sede da Associação.  
13:00  - Almoço de confraternização com o Corpo de Bombeiros 
Dia 7 
21:30 – Música Solidária. 
Dia 14  
15:30  - Poesia  em Perpétuo  Movimento. 
Dia 28   
15:00  - Sessão Solene 
Receção ás Entidades  Oficiais- Inauguração de viaturas              
- Atribuição de diplomas aos Sócios  - Promoções e 
Condecoraçãoes do Corpo  Activo  - Porto de Honra. 

Este programa poderá sofrer alterações 

a forma como tudo correu ao longo dos 
dias da feira. 
O ponto alto destas festas, a Procissão 
do Senhor Jesus dos Navegantes, que 
fez sair à rua uma grande parte da po-
pulação de Paço de Arcos, contou com 
a presença do presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais, da presiden-
te da União de Freguesias, Madalena 
Castro, do presidente da Freguesia de 
Porto Salvo, Dinis Antunes, dos verea-
dores Joana Batista e Carlos Morgado.
A procissão percorreu as ruas da Vila, 
passando pela Praceta Dionísio Matias, 
Rua Costa Pinto, Rua Cândido dos 
Reis e Avenida Marginal, com embar-
que num barco de pesca, no Centro 
Náutico, da Imagem do Senhor Jesus 
dos Navegantes, para se deslocar pelo 
Rio acompanhado por outras 14 em-
barcações, até junto das instalações dos 
Socorros a Náufragos e rumando de-
pois para a Praia Velha.
Nesta embarcação viajaram Isaltino 
Morais, Madalena Castro, Joana Batista 
e o padre José Luís, e depois da bênção 
dos barcos e do mar, o desembarque na 
praia, da imagem do Senhor Jesus e das 
pessoas que acompanharam a imagem, 
foi realizada com a ajuda de bombeiros 
e de pescadores, continuando a procis-
são pela Avenida Marginal e Rua Costa 
Pinto, até à Capela do Senhor Jesus dos 
Navegantes. A procissão contou com a 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de 
Barcarena, que seguia à frente do cor-
tejo e com a Filarmónica do Grupo de 
Solidariedade Musical e Desportiva de 
Talaíde, que fechava o cortejo.
No que se refere a entretenimento, as 
festas tiveram diversos espetáculos 
musicais, como por exemplo, atuações 
da banda Ténis Bar, da banda Drain, 
da banda Músicos do 8º Esquerdo, de 
Juka e a sua banda, de Mónica Sintra e 
na noite de fados, de Teresa Tapadas.
A noite de dança esteve a cargo da 
Oeiras Dance Academy, as danças afri-
canas contaram com A.C.J Batoto Yetu 
Portugal e a animação infantil com os 
amigos da Vitamina.
No campo desportivo realizaram-se de-
monstrações de Karate com CEFIDEC, 
aula aberta de Taekwondo Songham 
com a Academia de Artes Marciais 
Jung Jin, demonstração de Kick Boxing 
e o VIII Torneio de Futsal Feminino. 
As festas encerraram no dia dois de 
Setembro, com a atuação da Orquestra 
Ligeira do Exército e um espetáculo 
piromusical na Praia Velha de Paço de 
Arcos.

 Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

A União de Freguesias de Carnaxide 
e Queijas numa parceria com a paró-
quia de São Miguel Arcanjo, realizou 
entre os dias sete e nove de Setembro, 
no Largo do Adro da Capela São João 
Baptista, as tradicionais Festas de 
Linda-a-Pastora.
O presidente da União de Freguesias 
de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, 
esclareceu que estas festas já não se 
realizavam neste local, há vários anos, 
e este ano quando a igreja contatou a 
União de Freguesias no sentido de 
pedir apoio à realização das festas, o 
presidente lançou desafio para que as 
festas se realizassem de novo no recinto 
junto à igreja.
Este ano as festas não contaram com 
muitos feirantes o que, Inigo Pereira, 

considera justificado por se 
ter perdido a tradição da sua 
realização neste local e espera 
que no futuro voltem a ter a 
afluência do passado. 
Para além do habitual progra-
ma religioso, os visitantes pu-
deram contar com animação 
musical e tasquinhas de restauração e 
artesanato.
Da programação musical fizeram par-
te espetáculos com, Vitor Ginja e Beto, 
Tony Cascão e Norte Sul + Lupeca. O 
programa religioso teve o seu ponto 
alto com a procissão, que se realizou no 
dia nove.
Esta iniciativa teve a colaboração da 
Câmara de Oeiras, dos Bombeiros 
Voluntários de Linda-a-Pastora e do 

Agrupamento de Escuteiros 774 de 
Queijas.
Além destas festas, a União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, con-
ta com as festas de Queijas que se reali-
zaram de 21 a 30 de Setembro e as festas 
de Carnaxide, de cinco a 15 Outubro, 
que, segundo Inigo Pereira, vão ter al-
gumas novidades como, por exemplo, 
cinema ao ar livre e um maior número 
de tasquinhas com produtos nacionais.
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António Ramalho
"Uso o boxe como ferramenta

na integração social"

IMPRESSÃO OFFSET 

PRÉ-IMPRESSÃO

ACABAMENTO

IMPRESSÃO DIGITAL 

Paginação / Digitalização / Vectorização / Prova de cor / CTP

Até ao formato 72x102cm de papel / 5 Cores / Verniz offset

Até ao formato SRA3

Linha de acabamento de revista / Agrafar / Dobrar / Vincar / Furar 

Colar a quente / Embalagem em manga plástica

Parque Industrial Alto da Bela Vista - Pavilhão 50 
(Sulim Park)   |  2735-340 CACÉM  
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Pré-impressão: mx3agnovo@gmail.com 
www.mx3ag.com

fazemos dos seus sonhos os nossos projec
to

s

ANOS
22

T el efo ne

E -mail

GPS

Rua Alto do Forte - Sintra Comercial Park
Fracção Q - Armazém 16, 2635-446 Mem Martins
T. 000 000 000   -  F. 000 000 000 
clientes@mx3ag.com  - www.mx3ag.com

NIF. ooooo0000 Registo na Comarda dce Sintra com o  NIF. ooooo0000 Registo na Comarda dce Sintra
NIF. ooooo0000 Registo na Comarda dce Sintra ca Comarda dce Sintisto na Comarda

António Ramalho é natural de Lisboa, 
começou a praticar Boxe, com cerca de 
14 anos, na escola do Clube de Futebol 
Os Belenenses, fazendo mais de 100 
combates, conseguindo vencer diver-
sos torneios nacionais e ganhar uma 
medalha de prata num torneio interna-
cional.
Começou a sua carreira como trei-
nador em 1982, ainda no Belenenses, 
tendo treinado a Seleção Nacional de 
Cadetes, campeões nacionais e cam-
peões do mundo amadores, mas tam-
bém profissionais que foram campeões 
do mundo e da Europa.
Quando, há cerca de 20 anos, foi mo-
rar para o Bairro da Outurela, em 
Carnaxide, no Concelho de Oeiras, 
criou uma escola de Boxe em instala-

ções cedidas pelo Futebol Clube da 
Outurela, mas em determinado mo-
mento considerou que devia criar um 
clube independente, e há cerca de três 
anos criou a Escola de Boxe, António 
Ramalho-Boxing Spirit, registada em 
2015 como IPSS, (Instituição Particular 
de Solidariedade Social) e sedeada 
em instalações cedidas no Complexo 
Desportivo Carlos Queiroz.

Boxe é um desporto acessível
Contradiz, António Ramalho, quem 
considera o Boxe um desporto violen-
to, pois, refere, se compararmos o Boxe 
com o Futebol não vemos no Boxe as 
agressões nem o comportamento que 
tem o seu público, que trata mal os ár-
bitros e os jogadores, “no Boxe não se 
verifica isso e mesmo a linguagem en-

tre os atletas é respeitosa, não se dizem 
asneiras”.
Refere ainda, que antes de se praticar 
Boxe é preciso ser um bom ser huma-
no e é nesse sentido que trabalha com 
as crianças, usando o Boxe “como fer-
ramenta de integração social, aliando 
à prática desportiva, ajudas nos estu-
dos, na formação da personalidade das 
crianças e jovens, no desenvolvimento 
da autoestima e da confiança nas suas 
capacidades como desportistas e como 
pessoas”.
Não sendo o Boxe um desporto que 
exige grandes despesas aos atletas 
para a sua prática, segundo António 
Ramalho, torna este desporto acessível 
a todas as camadas sociais e não tem 
limitações de idade ao de sexo, natu-
ralmente que para competição é neces-
sário ter aptidões, mas praticar está ao 
alcance de todos e nesta escola todos 
são importantes, os que fazem com-
petição e os que não fazem, pelo que, 
é preocupação da escola, que todos 
tenham boas condições. Atualmente a 
escola tem 14 atletas a competir e cerca 
de meia centena a praticar.
Entre quem frequenta a escola, há quem 
não tenha a intensão de vir a competir, 
vêm fazer manutenção, ou seja, fazem 
toda a preparação de um pugilista mas 
não têm contacto físico, há crianças e 
jovens que estão a aprender e que mais 
tarde podem vir a participar em com-
petições e há também atletas de compe-
tição com diversos escalões. 

Toda a preparação dos atletas segue 
um programa de trabalho, que é acom-
panhado pelos treinadores, sendo o 
treino para competição mais duro, já 
que tem como objetivo a preparação 
para o combate. São treinadores, além 
de António Ramalho, José Machado, 
Ana Ramalho e Armindo Silva.

Apoiar os jovens através do Boxe
Para treinar é preciso pagar uma men-
salidade, mas apenas quem pode, por-
que para António Ramalho o grande 
objetivo desta escola é tirar as crianças 
da rua, para o que também criou uma 
sala de estudo com computadores, di-
rigida pela professora Cláudia, para 
dar apoio nas tarefas escolares e aju-
dar as crianças a terem sucesso escolar. 
Esta sala teve, para a sua montagem e 
funcionamento, o apoio de empresas, 
nomeadamente na cedência de mobi-
liário, computadores e também de lan-
ches para as crianças.
António Ramalho recorda que enquan-
to criança não tinha a noção do sacri-
fício que os pais faziam para que ele 
tivesse o que precisava, portanto nessa 
altura não sabia agradecer, e é isso que 
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hoje transmite aos jovens que aqui 
tem, para que eles percebam o que 
é o esforço dos pais para consegui-
rem dar-lhes o que precisam, além 
de que, esta casa é também algu-
mas vezes um refúgio para quem 
não tem um ambiente de paz em 
casa.
A Escola financia-se através 
dos sócios, que são poucos, das 
mensalidades dos atletas, de im-
portantes apoios da Câmara de 
Oeiras e da União de Freguesias 
de Carnaxide e Queijas e também 
de apoios de instituições e em-
presas como, a Fundação PT, a 
EC-Travel, a Socunha Bordados, a 
Samsung e a Chipcooler. 
A percentagem de mulheres a pra-
ticar Boxe é significativa, já que 
frequentam esta escola cerca de 
duas dezenas de mulheres a pre-
parar competição e a fazer manu-
tenção, sendo de assinalar que foi 
nesta escola que se formou Isabel 
Almeida, a primeira campeã na-
cional.
Uma das atuais atletas, Isadora Abreu, 
de 15 anos, diz que o Boxe pode parecer 
violento mas, é mais uma competição, 

dentro do ringue são adversários mas 
cá fora são todos amigos e há sempre 
humildade, a preparação é dura mas 
“poder subir os degraus do ringue já é 

uma grande vitória”.
Outro atleta, Vasco 
Gonçalves, que há 
cerca de cinco anos 
começou a praticar 
kickboxe, resolveu, 
há três anos, mudar 
para o Boxe porque 
o considera um des-
porto mais técnico, 
o que exige maior 
dedicação no trei-
no para se poderem 
conseguir os objeti-
vos, mas deixou de 
pensar em competi-
ção e mantém o seu 

treino de manutenção.
António Ramalho fala da sua esco-
la com o entusiasmo e a felicidade de 
quem sente o seu sonho a realizar-se, 
ao proporcionar às crianças e jovens o 
acesso à prática de desporto e ajuda nos 
estudos, evitando caminhos desvian-
tes, para poderem ter uma vida melhor, 
mas deseja mais para o futuro, pois as 
instalações já são pequenas, precisa de 
maior espaço que permita proporcio-
nar melhores condições aos atletas e 
para realização de competições, mas 
para isso precisa do apoios. 

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Arquivo e Paulo Rodrigues
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SUSANA VEIGA, NADADORA do Clube de Nata-
ção Colégio Vasco da Gama, sagrou-se vice-campeã 
europeia nos 50 metros livres.
Participando pela primeira vez no Campeonato Eu-
ropeu de Natação World Para Swimming, a atleta 
subiu ao pódio para receber a sua primeira medalha 
internacional e ver içada a bandeira portuguesa, em 
Dublin.
“O meu principal objetivo era conseguir aproveitar 
esta nova experiência e conhecer melhor o nível de 
competitividade que a natação adaptada podia ter a 
níveis internacionais. O facto de ter ganho uma me-
dalha para o meu país é para mim um grande motivo 
de orgulho e nada disso aconteceria sem todo o apoio 
que recebi de quem aceitou o desafio de trabalhar co-
migo.”
Já com mínimos garantidos para os campeonatos 
mundiais, os próximos meses vão ser de muito tra-
balho.

Integrado no projeto, “Praias Vigilância 
e Socorro” que visa proporcionar uma 
resposta mais rápida nas ocorrências, 
diminuindo os riscos a elas associados, 
foi apresentado no dia 20 de Agosto 
na  Praia de Santo Amaro de Oeiras, 
um novo drone salva-vidas, “Drone 
Savior”.
Este equipamento está equipado com 
câmara de vigilância, um altifalante, 
que permite dar informações aos ba-
nhistas e uma boia salva-vidas insuflá-
vel com capacidades para socorrer até 
quatro pessoas.
Nesta apresentação o presidente da 
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, 
referiu que estas praias, pela sua qua-
lidade, são frequentadas por milhares 

de pessoas, considerando a Câmara, 
muito importante, promover a sua se-
gurança, seja através do apoio aos bom-
beiros, que já têm tradição de socorro 
nestas praias, seja através de mecanis-
mos tecnológicos ou de equipamentos 
para deficientes, agradeceu por isso 
aos Bombeiros de Paço de Arcos terem 
proposto este projeto que aumenta essa 
segurança.
Segundo o comandante da Corporação 
dos Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos, Ricardo Ribeiro, o drone não 
tem apenas funcionalidades ligadas 
ao salvamento nas praias, tem a pos-
sibilidade de lhe ser acoplada uma câ-
mara de infravermelhos e térmica que 
permite a busca de pessoas perdidas, 

verificar, em incêndios urbanos, 
onde está a maior temperatura no 
interior dos edifícios, o que permi-
te maior segurança no combate ao 
incêndio e salvamento de pessoas. 
Nesta fase o drone vai ser utilizado 
na praia, podendo identificar a po-
sição da vítima no mar, deslocar-se 
com uma velocidade até cerca de 55 
quilómetros hora e largar uma boia 
insuflável que abre quando toca na 
água. 
O salvamento será depois conti-
nuado pelo nadador salvador ou 

por uma das embarcações, que 
podem rebocar a boia até à praia, 
esta boia é recuperável. Noutro 
tipo de intervenções pode trans-
portar equipamento de primei-
ros socorros ou até mascaras de 
gás para pessoas expostas a fu-
mos.
O drone, que tem 40 minutos de 
autonomia e pode operar com 
ventos de cerca de 35 quilóme-
tros hora, está neste momento a 
ser operado por elementos dos 
Bombeiros de Paço de Arcos, mas pos-
teriormente será um nadador salvador 
responsável por essa tarefa.  
Ainda segundo Ricardo Ribeiro, além 
das ações de salvamento, o drone fará 
ao longo dos dias que está estacionado 
na praia, ações de sensibilização, sobre 
os cuidados a ter na praia e também 
dará informações, como, por exemplo, 
qual a intensidade dos raios ultravio-
letas. 
O início de funcionamento efetivo deste 
equipamento estava ainda dependente 
da sua homologação, aquando da apre-
sentação pública. Afirma o comandante 
dos bombeiros de Paço de Arcos, que 
com os meios já existentes de socorro 
nas praias e este novo equipamento, 
esta é a praia mais segura do país. 
Em média, há nas praias de Oeiras 25 

intervenções de socorro, mensais, pelos 
nadadores salvadores, nomeadamente 
salvamentos da água, perdas de cons-
ciência, entorses, recuperação de crian-
ças perdidas e evacuações hospitalares 
efetuadas pelos Bombeiros de Oeiras.
Ricardo Ribeiro agradeceu à Câmara 
de Oeiras, nomeadamente à vereado-
ra Joana Baptista, por desde início ter 
demonstrado interesse no desenvolvi-
mento deste projeto. 
O projeto, “Drone Savior”, esteve a 
cargo da empresa “Leitek Innovative 
Solutions”, sedeada no Ninho de 
Empresas DNA Cascais, que tem ex-
periência neste ramo de atividade, re-
ferindo Dinis Leite responsável desta 
empresa, que este desafio lançado pelos 
bombeiros foi considerado muito inte-
ressante e o objetivo foi criar um siste-

ma de salvamento marí-
timo de baixo custo com 
tecnologia comercial, o 
que, ao fim de cerca de 
seis meses de trabalho, 
foi conseguido. Este pro-
jeto mereceu o 1º prémio 
CINC (Competição de 
Ideias e Negócios 2018).
A aquisição deste equi-
pamento foi realizada 
através do apoio finan-
ceiro de cerca de qua-
tro mil e quinhentos 
euros, concedido pela 
Autarquia de Oeiras aos 
Bombeiros de Paço de 
Arcos.

Disputou-se no dia 22 de Julho, na 
pista permanente de BTT de Mar-
razes, em Leiria, o Campeonato 
Nacional de XCO.
A FORMAÇÃO DE RIO DE MOU-
RO esteve em grande destaque 
alcançando a medalha de Bronze 
por intermédio da sua atleta Sub-
23 Beatriz Lopes, que regressou 
à competição com uma prestação 
sólida e sem falhas técnicas, o que 
permitiu terminar esta jornada 
com um lugar no pódio.
Depois da disputa dos Campeonatos 
Nacionais, a atleta imarcou presença 
no Campeonato do Mundo Univer-
sitário pela Seleção Nacional, evento 
que se realizou nos dias 31 de Julho e 
4 de Agosto em Braga. 

 A  Associação Escola de BTT Rio de 
Mouro/Mr.Print está  a mostrar-se 
como uma boa formação a nível nacio-
nal, tendo  colocar mais 3 atletas entre 
o top 10 nos diferentes escalões compe-
titivos.

Drone salva-vidas nas praias de Oeiras
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Estoril recebe evento únicoQuinta da Fonte com viaduto

Freguesia cria abrigos

Festas em Caxias

DECORREU EM VILA CHÃ DE OURIQUE (Ribate-
jo), no final do mês de Julho, a 3.ª Corrida Terra da 
Boa Memória, prova de atletismo pedestre na dis-
tância de 10 km., e integrada nos tradicionais festejos 
em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos. Do concelho 
de Oeiras estiveram em prova, o GRD “Os Fixes” de 
Queluz de Baixo, e o GRD Ribeira da Lage, com des-
taque para a colectividade de Porto Salvo, presidida 
por João Alfredo Marques que terminou no 3.º lugar 
na classificação por equipas, ganha pelos scabilitanos 
do CCD “O Alvitejo.
Individualmente, de destacar que na categoria de Se-
niores Femininos, as atletas, Ana Mendes (1.ª), Cátia 
Ramos (2.ª), e Vanda Badé (3.ª), fizeram o pleno no 
pódio, com Licínia Rego, a subir ao 2.º lugar no esca-
lão de veteranas +45 anos, e Ventura Saraiva (2.º), nos 
veteranos + 65. Carlos Pena (“Os Fixes”, foi o melhor 
da equipa de Queluz de Baixo, classificando-se no 6.º 
lugar do seu escalão (M45).
Em termos absolutos, as vitórias foram para Luís 
Rações (CCD “O Alvitejo”), e Alexandra Portela (CF 
“Os Belenenses”).

A União de Freguesias de Queluz Belas, com o aproximar do 
regresso às aulas e as despesas inerentes à aquisição de ves-
tuário e calçado adequados às crianças, muitas são as famílias 
cujo orçamento familiar se apresenta insuficiente.
Localizada na Rua Oliveira Gomes, em Belas, junto à sede do 
Belas Rugby Clube, a Boutique Social da Junta de Freguesia 
de Queluz e Belas visa dar resposta aos agregados familiares 
cuja situação financeira não lhes permita colmatar necessida-
des de vestuário e calçado.
A BOUTIQUE SOCIAL destina-se às pessoas residentes e/ou 
recenseados na União das Freguesias de Queluz e Belas

Cascais vai receber a primeira edição 
do Estoril Classics Week, uma iniciati-
va nunca antes vista em Portugal e no 
Mundo. Este evento vai reunir, pela 
primeira vez, as principais disciplinas 
de automóveis e motos clássicas, num 
único evento, de 2 a 7 de outubro.
Este evento é inovador pois inclui, 
pela primeira vez, 5 provas de clássi-
cos diferentes, em particular o Rally de 
Portugal Histórico, o Concurso de Ele-
gância ACP 2018, a Fórmula 1 Classic, 
a World GP Bike Legends, e a Historic 
Endurance.
O Estoril Classics Week irá contar com 
a participação de antigos campeões 
mundiais de diferentes modalidades. 
Os ex-motociclistas e campeões de 
500cc, Wayne Gardner, Phil Read e Fre-

ddie Spencer, bem como o ex-piloto de 
rali Stig Blomqvist, que participará com 
um Audi 4 grupo B nas classificativas 
de Sintra, e o ex-piloto de rali e duas ve-
zes campeão do mundo, Miki Biasion, 
que participará com um Lancia Delta 
para a mesma classificativa, são pre-
senças confirmadas neste evento. De 
salientar que Biasion comemora este 
ano o 30º aniversário da sua primeira 
vitória no Rali de Portugal.
A organização deste super evento está 
a cargo da Associação de Turismo de 
Cascais, tendo como promotores o ACP 
- Automóvel Club de Portugal, o Motor 
Clube do Estoril e o Race Ready – Ibe-
rian Historic Racing. Conta ainda com 
o apoio do Estoril Sol e do Autodromo 
do Estoril.

A Câmara Municipal de Oeiras apro-
vou em reunião de executivo, a abertu-
ra do concurso público para construção 
de um viaduto rodoviário na Quinta da 
Fonte, em Paço de Arcos, que dá segui-
mento à estratégia deste executivo de 
criar melhores condições de mobilida-
de.
Localizado numa das interseções mais 
importantes do concelho, onde se arti-
cula o trafego dos vários parques em-
presariais do concelho (Lagoas Parque, 
Taguspark e Quinta da Fonte), com 
entradas e saídas da A5,  o novo via-
duto irá criar um novo acesso ao setor 
poente, assente em diferentes paragens 
de origem/destino, melhorando, desde 
modo, a mobilidade.
Segundo a proposta de deliberação, o 
projeto prevê a ligação entre dois em-
preendimentos: o Parque das Cidades 
e a Quinta da Fonte (setor II).
Com a construção do Viaduto Rodo-

viário da Quinta da Fonte é expectá-
vel uma distribuição mais equilibrada 
dos fluxos rodoviários e, por conse-
quência, uma melhoria no congestio-
namento diário sentido naquele par-
que empresarial.A execução da obra 
segue agora para fase de concurso 
público, definindo-se o preço base em 
2.086.630,62 euros. O Parque Empre-
sarial da Quinta da Fonte, em Paço 
de Arcos, é composto por escritórios 
distribuídos em 24 edifícios dotados 
de modernas infraestruturas e espa-
ços verdes, implantado numa área de 
80.000 m2, onde estão instaladas mais 
de uma centena de empresas, planea-
dos e edificados a pensar no bem-estar 
de quem ali trabalha. O complexo dis-
põe ainda de diversos equipamentos de 
lazer, serviços e restauração, pelo que, 
além dos mais de 4.000 trabalhadores 
que para lá se deslocam, o número de 
utilizadores regular ronda os 10.000.

Face ao flagelo do abandono de animais 
na via pública, a Junta de Freguesia de 
Agualva e Mira Sintra, tem vindo a de-
senvolver projetos em colaboração com 
a Associação Animais de Rua, que têm 
como objetivo proteger os animais mais 
frágeis, nomeadamente os gatos que 
habitam na freguesia.
Em 2017 foi assinado um protocolo de 
parceria entre a junta de freguesia e a 
Associação Animais de Rua, com o ob-

jetivo de fazer a esterilização de gatos. 
Com um investimento de três mil eu-
ros, foi feita da captura e esterilização 
de 43 machos e 57 fêmeas, ficando este 
trabalho a cargo da Animais de Rua e 
tendo a ação contribuído para o decrés-
cimo do número de gatos silvestres não 
esterilizados e, consequentemente, do 
nascimento de novas ninhadas. Esta 
parceria mantém-se em 2018 dando as-
sim resposta às necessidades constan-
tes a nível da esterilização.
Foi realizada a colocação de abrigos 
para gatos em vários pontos estraté-
gicos da freguesia, e têm vindo a ser 
feitas campanhas de recolha de rações, 
apelando a uma ajuda comunitária 
para a manutenção das boas condições 
de vida destes animais.
Segundo dados recolhidos pela Ordem 
dos Veterinários, registou-se em 2017, 
aumento de 22% no número de ani-
mais abandonados face ao ano anterior 
e este ano já foram recolhidos cerca de 
14 mil animais. 

Por iniciativa da União das Freguesias 
de Oeiras, São Julião da Barra, Caxias e 
Paço de Arcos realizaram-se as Festas 
de Caxias, de 14 a 16 de Setembro, com 
um programa que preencheu estes 
dias com música e atividades religio-
sas.
O programa cultural teve opções para 
os diversos gostos, como o Concerto 
do Coro S. Bruno na Igreja de Laveiras, 

atuações de Madalena Marques e os fi-
nalistas do festival da canção Júnior, 
do Grupo Canto e Dança de Oeiras, 
das Concertinas Can`t Oeiras, baile 
com a Banda Jamor ou a noite de fados 
com Mico da Câmara Pereira, Maria 
Portugal, Rita Assunção e Esmeralda 
Amoedo. Do programa religioso, des-
taque para a tradicional Procissão de 
Nossa Senhora das Dores.
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Bombeiros festejam aniversário

A nova ligação entre Belas e a foz do 
Rio Jamor começa a ganhar forma.
Basílio Horta percorreu recentemen-
te parte do trajeto que integra o Eixo 
Verde Azul, projeto cria uma nova via 
pedonal e em bicicleta entre a Serra da 
Carregueira, em Belas, e a foz do rio 
Jamor.
Este trajeto, que se inicia no futuro par-
que municipal da Serra da Carreguei-
ra, está em desenvolvimento ao longo 
do Rio Jamor até à foz, no concelho 
de Oeiras. O Parque Urbano Felício 

Loureiro em Queluz, estando 
situado nas margens do rio, 
será parcialmente integrado 
neste percurso de mobilidade 
suave. Esta primeira emprei-
tada do projeto em execução 
implicou um investimento 
superior a 1 milhão e 700 mil 
euros, estando a sua inaugu-
ração prevista para abril do 
próximo ano.
O Eixo Verde e Azul implica 
um investimento de cerca de 
11,3 milhões de euros no mu-

nicípio de Sintra e beneficiará directa-
mente um total 60 mil pessoas.
“Este é um projeto estruturante para 
Sintra, que promove a conetividade 
ecológica em meio urbano, salvaguar-
da os riscos de cheias e protege o pa-
trimónio histórico-cultural e é também 
um importante instrumento para rom-
per com o passado, devolvendo assim o 
espaço público às pessoas e valorizan-
do as nossas cidades e vilas”, destacou 
Basílio Horta, presidente da Câmara de 
Sintra.

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 Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Linda-a-
Pastora, assinalou os seus 127 anos 
no dia 21 de Junho, com uma Sessão 
Solene em que foi assinado um proto-
colo de geminação com os bombeiros 
do Dafundo e foram inauguradas duas 
viaturas e a nova central de comunica-
ções.
Nesta cerimónia estiveram presentes o 
vice-presidente da Câmara de Oeiras, 
Francisco Gonçalves, o presidente da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime 

Marta Soares, o vice-presidente da 
Federação dos Bombeiros do Distrito 
de Lisboa, Pedro Araújo, o presidente 
da União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas, Inigo Pereira e o Comandante 
operacional do Distrito de Lisboa, 
André Fernandes.
Esta instituição centenária, resultou 
da vontade de um grupo de cidadãos 
de Linda-a-Pastora, que, em 1891, 
constituiu o designado, Corpo de 
Voluntários de Salvação Pública do 
Concelho de Oeiras.

A atleta do Clube do 
Mar Costa do Sol, 
(CMCS), Sara Sotero, 
conseguiu o 9.º lugar em 
K2 no Campeonato do 
Mundo de Velocidade de 
Canoagem, que decorreu, 
em Montemor-o-Velho, 
entre os dias 24 e 26 de 
Agosto. 
Na 5.ª etapa do 
Campeonato Nacional de 
Mar, que decorreu dia um 
de Setembro, em Viana do 
Castelo, o CMCS obteve, 
o 1.º lugar coletivo, com 11840 pontos, 
vencendo pela quinta vez consecutiva 
a etapa do Campeonato Nacional de 
Canoagem de Mar, mantendo a lide-
rança no campeonato.  
De destacar a atleta do clube, Mafalda 
Vantacich, que também venceu a etapa 
do Nacional de Mar, pela 5ª vez conse-
cutiva, em SS1 Júnior Feminino, con-
tando desde já com o título de Campeã 
Nacional.
Esta etapa realizou-se entre Viana do 
Castelo e Esposende, num percurso de 
19 quilómetros, com a 
participação de cerca 
de 120 atletas prove-
nientes de 25 clubes, 
que competiram em 14 
categorias. A próxima 
etapa do campeonato 
está marcada para o 
dia 22 de Setembro na 
Madeira e a 7ª e últi-
ma etapa no dia 20 de 
Outubro em Lagoa.
O CMCS é Penta 
Campeão Nacional de 
Canoagem do Mar e os 
seus atletas são cam-

peões nacionais nas mais diversas cate-
gorias e escalões, pelo que o CMCS ma-
nifesta o seu agradecimento à equipa 
técnica de competição e a todos os seus 
atletas, pelo trabalho que desenvolvem 
diariamente.
Agradece também à Câmara Municipal 
de Oeiras, o apoio que tem dado ao clu-
be, assim como à União das Freguesias 
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias.
CMCS mantém a liderança coletiva no 
Campeonato Nacional de mar 

Eixo Verde Azul
avança em Queluz
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Jardim 
Botânico 
no Palácio  
de Queluz
O projeto de reabilitação do Jardim Bo-
tânico de Queluz venceu o Prémio da 
União Europeia para o Património Cul-
tural / Prémios Europa Nostra 2018, 
na categoria Conservação Já no dia 22 
de junho, na Cerimónia dos Prémios 
Europeus do Património Cultural, que 
decorreu no Centro de Congressos de 
Berlim, no âmbito da primeira Cimei-
ra Europeia do Património Cultural, a 
Parques de Sintra conquistou ainda o 
Prémio Escolha do Público, uma distin-
ção nunca antes conquistada por uma 
instituição nacional.
Reabilitação do Jardim Botânico
O Jardim Botânico do Palácio Nacional 
de Queluz foi construído entre 1769 e 
1780, sendo contemporâneo das gran-
des realizações setecentistas do perío-
do barroco-rococó. De pequena escala, 
quando comparado com outros jardins 
botânicos desta época, Queluz assume 
uma natureza de entretenimento e re-
creio.
Sucessivamente destruído por fenó-
menos naturais e abandonado, o espa-
ço perdeu a sua função original, ten-
do sido transformado em roseiral em 
1940. Em 1984, na sequência das cheias 
de 1983 que afetaram fortemente esta 
zona, foi desmontado e transformado 
em picadeiro da Escola Portuguesa de 
Arte Equestre. Em 2012, a Parques de 
Sintra assumiu a gestão dos Jardins e 

Palácio Nacional de Queluz, e iniciou 
um processo de investigação histórica e 
sondagens arqueológicas que possibili-
tou o restauro deste local.
O projeto ganhou ânimo com a desco-
berta e identificação de diversas canta-
rias - das fundações das estufas, do lago 
central e de estatuária - que tinham sido 
desmontadas em 1984 e entretanto inte-
gradas, ou esquecidas, noutros pontos 
dos Jardins.
A recuperação do Jardim Botânico con-
sistiu na reposição das quatro estufas, 
de acordo com a interpretação dos de-
senhos históricos, e contemplou ainda 
o restauro dos elementos pré-existen-
tes, nomeadamente as balaustradas, os 
alegretes e respetivos bancos e painéis 
azulejares, as cantarias do lago central 
e a estatuária, com vista à restituição do 
desenho oitocentista do Jardim.
Foram também executados caminhos 
em saibro granítico, que delimitam 24 
canteiros, representando os espaços 
necessários às plantações representati-
vas das 24 ordens de plantas de Carlos 
Lineu. Nas bordaduras dos canteiros 
foram plantadas aproximadamente 10 
mil plantas de murta.
O Jardim Botânico foi inaugurado em 
junho de 2017 e a sua reabilitação re-
presentou um investimento de 815 mil 
euros.

Feira Setecentista

Amadora requalifica

Entre os dias 6 e 9 de setembro, 
o Largo fronteiro ao Palácio 
Nacional de Queluz, recebeu a 
Feira Setecentista, num regres-
so a um ambiente de mercado 
do século XVIII. 
A Feira teve, este ano, o tema 
“Jardins”, celebrando o projeto 
de reabilitação do Jardim Botâ-
nico da Real Quinta de Queluz, 
levado a cabo pelos Parques de 
Sintra. Este projeto recebeu re-
centemente o Prémio da União 
Europeia para o Património Cultural 
/ Prémios Europa Nostra 2018, na ca-
tegoria Conservação. 
A animação foi assegurada pela Câ-
mara dos Ofícios, que recriou o mo-
mento da chegada das plantas para o 
jardim. Danças, música, malabarismo, 
espetáculos de teatro e cenas repre-
sentativas do quotidiano, bem como 
gastronomia, doçaria e artesanato, fo-
ram os ingredientes certos para fazer 
a festa. 
A organização do evento ficou a 
cargo da Câmara Municipal de 
Sintra, com o apoio da União de 
Freguesias de Queluz e Belas, do 
Regimento de Artilharia Antiaé-
rea nº 1, Parques de Sintra e Pou-
sada D. Maria I.
Aproveitando a beleza e gran-
deza do espaço envolvente do 
Palácio de Queluz, o Jardim Pên-
sil esteve aberto durante a noite, 
das 19 às 24 horas, dias 7 e 8 e das 
19 às 23 horas, com entrada livre 
para todos os visitantes.

Para maior conforto e segurança da 
comunidade educativa no ano leti-
vo 2018/2019, a Câmara Municipal 
da Amadora vai investir perto de seis 
milhões de euros na manutenção, 
(5.895.000,00€) requalificação e cons-
trução de novos equipamentos ao lon-
go dos próximos dois anos.
O concurso público para a construção 
do novo pavilhão desportivo da EB2,3 
Almeida Garret foi deliberado em 
maio de 2018, terá um investimento de 
1.478.496.00 milhões de euros e prevê-
-se que o seu prazo de execução seja de 
245 dias.
Além de um novo pavilhão desportivo, 
a autarquia realizará uma obra na Es-
cola EB 2,3 de Alfornelos, que terá uma 
intervenção no valor de um milhão e 
novecentos mil euros (1.995.000,00 €) e 
outra obra no parque escolar estimada 
em 280 mil euros (280.175.87.00€).
À semelhança de anos anteriores, as 
obras de conservação e beneficiação 
das escolas da Amadora decorrem de 
acordo com os prazos de obra contra-
tualizados com um investimento es-
timado na ordem dos dois milhões e 
quatrocentos mil euros (2.400.000,00€). 
Através do Orçamento Participativo, a 
autarquia deu seguimento a uma pro-
posta vencedora para a construção do 
campo polidesportivo exterior da Esco-
la Secundária Mães d’ Água, cuja obra 
representa um investimento de 70 mil 
euros (70.000,00€).No âmbito do proje-
to “Amadora Aprender Digital” foram 
já entregues mais de 180 tablets às es-
colas participantes e em julho decorreu 
o III Encontro de professores e partilha 
de práticas: “Ensinar e aprender com 

tecnologias digitais”, destinado a do-
centes dos vários ciclos de ensino das 
escolas públicas da Amadora.
No âmbito do programa Viajar nas Le-
tras, foram desenvolvidas 60 sessões 
com as escolas do primeiro ciclo e jar-
dins-de-infância, estando previsto para 
2018/2019 a realização de 74 sessões.
A autarquia tem o programa de apoio 
às famílias, Aprender & Brincar, para 
todas as crianças inscritas nos 35 esta-
belecimentos do ensino básico do pri-
meiro ciclo e pré-escolar, para resposta 
aos horários não letivos e interrupções 
letivas a funcionar das 7h30 às 19h30. 
As atividades decorrem de acordo com 
os projetos educativos de cada escola.
Para desenvolvimento do programa, 
foram celebrados protocolos de colabo-
ração com IPSS(s),associações de pais 
e outras entidades como as juntas de 
freguesia do município. Os refeitórios 
escolares, são cruciais para o bem-estar 
dos alunos, tendo sido distribuídas 
6.500 refeições diárias, 3.800 lanches e 
pequenos-almoços para alunos sina-
lizados pelos professores. Com uma 
ementa de origem mediterrânea, vege-
tariana, e de índole religiosa. A pensar 
na segurança diária das famílias e alu-
nos, a autarquia, em parceria com os 12 
agrupamentos de escolas do município 
e a Associação de Solidariedade Social 
Vencer - Casal Popular da Damaia, 
prossegue com o projeto “Escola Segu-
ra” e terá 21 patrulheiros, devidamente 
habilitados e equipados, que vão estar 
junto às passadeiras de peões das várias 
escolas Amadora durante o período le-
tivo, a fim de reduzir a sinistralidade
rodoviária.
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Apoio Domiciliário

"A Montanha Mágica" em Sintra
De 20 de setembro a 14 de outubro 
decorre a 53ª edição do Festival  Inter-
nacional de Música de Sintra, que tem 
como mote “A Montanha Mágica” e 
pretende aliar a música à literatura. 
Como habitualmente Sintra acolhe al-
guns dos melhores artistas nacionais e 
internacionais e jovens revelações em 
locais históricos, repletos de carisma e 
tradição.
O Festival Internacional de Sintra apre-
senta programação com participações 
de grande relevo internacional como 
o contratenor Maarten Engeltjes ou 
a mezzo-soprano Wallis Giunta e os 
The Myrthen Ensemble – pela 1ª vez 
em Portugal, um dos maiores pianis-
tas mundiais Boris Berezovsky e ainda 
Andrei Korobeinikov, para além de um 
vasto elenco de músicos como o violon-
celista Alban Gerhardt, o Trio Arbós, 
Aris Quartett, Artur Pizarro, Valentina 
Lisitsa, António Rosado e cinco orques-
tras nacionais e agrupamentos corais 
entre outros solistas.
A 53.ª edição do Festival de Sintra de-

corre em diversos locais ao longo do 
concelho de Sintra, descentralizando e 
levando a música a mais freguesias do 
concelho de Sintra. Aos espaços já con-
sagrados como o Centro Cultural Olga 
Cadaval, Palácio Nacional de Sintra e 
Palácio Nacional de Queluz, juntam-
-se nesta edição a emblemática Igreja 
de Nossa Senhora da Conceição da Ul-
gueira e a fenomenal acústica da Igreja 
Nossa Senhora da Assunção Matriz de 
Colares.
A Sociedade Filarmónica Boa União 
Montelavarense, em Montelavar, e três 
escolas do concelho: Escola Secundária 
Padre Alberto-Neto – Queluz, Escola 
Básica 2,3 da Terrugem e Escola Secun-
dária de Santa Maria – Sintra, comple-
tam o que serão os panos de fundo des-
te Festival e confirmam a pretendida 
diversificação de geografias e públicos.
Organizado pela Câmara Municipal de 
Sintra e com o apoio da Parques de Sin-
tra Monte da Lua, este mítico festival 
apresenta 19 concertos e cinco orques-
tras, em diferentes locais do concelho.

A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA dos Bombeiros 
Voluntários de Belas comemorou o seu 93º aniver-
sário, no dia 15 de julho.
Na Sessão Solene que assinalou este aniversá-
rio, em que estiveram presentes o presidente 
da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta e 
a presidente da Junta de Freguesia de Queluz e 
Belas, Paula Alves, tomou posse o novo coman-
dante, Álvaro Melo e foram inauguradas três am-
bulâncias de socorro e dois veículos de combate a 
incêndios.
Nesta cerimónia procedeu-se ainda à promoção 
de oito bombeiros e a atribuição da Medalha Grau 
Ouro de Serviços Distintos, ao presidente da as-
sembleia geral, Ruy Villas Boas.

A Câmara Municipal de Oeiras apro-
vou em reunião de executivo, o apoio 
às entidades que asseguram o serviço 
de Apoio Domiciliário (SAD), em ho-
rário alargado. Com este apoio as en-
tidades vão passar a garantir o horário 
das 08:00 às 20:00, todos os dias da se-
mana, durante os 365 dias do ano. Este 
apoio consubstanciou-se na atribuição 
de uma comparticipação financeira de 
2.000 euros mensais, por entidade, per-
fazendo um total de 32 mil euros até 
ao final deste ano. A concessão deste 
apoio extraordinário é mais  um contri-
buto para  o cumprimento do objetivo 
primordial da permanência do idoso 
no contexto do meio natural de vida e 
pretende-se ainda contribuir para sal-
vaguardar as necessidades básicas dos 
utentes e das suas famílias, represen-
tar um efetivo apoio aos cuidadores, 
contribuindo para a sustentabilidade 
das entidades que asseguram já esta 
resposta integrada, promovendo a pos-
sibilidade de mais entidades poderem 
implementar esta resposta junto dos 
seus utentes e, por fim, concorrer para 
a qualificação da resposta de SAD exis-
tente no território.O Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD) constitui uma res-

posta social de prestação 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 assegurar, temporária 
ou permanentemente, a satisfação das 
suas necessidades básicas e tarefas diá-
rias e não dispõe de apoio familiar para 
o efeito. Os seus princípios assentam 
em contribuir para a melhoria da qua-
lidade de vida das pessoas e famílias, 
para a conciliação da vida familiar e 
profissional 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.

O Casino Estoril estreia, dia 19 de Se-
tembro, “Grease, O Musical”, uma pro-
dução da Yellow Star Company. Com 
um enquadramento revivalista, um no-
tável elenco de actores protagoniza um 
ciclo de representações, que se renova 
de Quinta-Feira a Domingo, no Salão 
Preto e Prata. A encenação é de Paulo 
Sousa Costa.
Passado na Califórnia, no final dos anos 
50 e começo dos anos 60, tem como 
pano de fundo o comportamento dos 
jovens dessa época. “Grease” é a histó-
ria de um casal de estudantes, Danny 

e Sandy, que trocam juras de amor no 
Verão, mas separam-se, pois ela voltará 
para a Austrália. Entretanto, os planos 
mudam e Sandy acaba por se matricu-
lar na escola de Danny. A partir desse 
momento, tudo poderá acontecer e o 
amor irá imperar, mas não sem antes os 
jovens andarem desavindos.
O final feliz derrete corações e o humor 
insólito, próprio de jovens na flor da 
idade, faz deste argumento um clássi-
co que tem atravessado gerações e que 
continua em cena em inúmeras salas de 
teatro, nos Estados Unidas da América.

"Grease" no Casino

Grupo Coral de Queluz

MASSIMO ‘MIKI’ BIASION, que se sagrou por duas 
vezes campeão do Mundo de Ralis em 1988 e 1989 
e venceu o Rali de Portugal em 1988, 1989 e 1990 ao 
volante de um Lancia Delta Integrale, regressou ao 
nosso País para ser motorista da Cabify por um dia.
O ex-piloto italiano de Rali participou na gravação 
de um dos vídeos com que a Associação de Turismo 
de Cascais pretende promover a primeira edição do 
evento Estoril Classics Week 2018 (ECW2018), que 
vai decorrer entre os dias 2 e 7 de Outubro. 
O ECW2018 reunirá, pela primeira vez, num único 
evento as principais disciplinas de automóveis e mo-
tos clássicas. A saber: o Rally de Portugal Histórico, o 
Concurso de Elegância ACP 2018, a Fórmula 1 Classic, 
a World GP Bike Legends e a Historic Endurance.

A CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS vai atribuir 90 
Bolsas de Estudo a jovens munícipes que ingressem 
ou frequentem o 1.º e 2.º ciclos de Estudos do Ensino 
Superior, em  função dos rendimentos do Agregado 
Familiar. Esta decisão do Executivo Municipal vai ao 
encontro do anúncio feito, em janeiro, pelo Presiden-
te da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, de triplicar 
as bolsas de estudo sociais aos alunos do concelho até 
2021 e conceder duas bolsas de estudo por ano a cada 
Município com que tem acordo de geminação, já a 
partir do próximo ano letivo. Os destinatários destas 
Bolsas de Estudo são os jovens até 30 anos, residentes 
no concelho, que ingressem ou frequentem o Ensino 
Superior. As candidaturas decorrem entre 15 de se-
tembro e 15 de outubro.

O Grupo Coral de Queluz está a aceitar 
inscrições com vista à admissão de no-
vos coralistas.
O Grupo Coral de Queluz é uma as-
sociação de amadores de música que 
tem como objetivos praticar e divul-
gar a música coral, numa perspetiva 
de contribuição para uma permanente 

“educação pela arte” de coralistas e pú-
blico. O Grupo Coral de Queluz (GCQ) 
está aberto a todos os que, através da 
prática do canto e da aquisição coleti-
va de conhecimentos musicais e técnica 
vocal, pretendam desenvolver o gosto 
pelo canto e alargar as suas vivências 
musicais. 
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Feira do Porta-BagagemIsaltino e os professores
A Feira do Porta-Bagagem regressa no 
próximo dia 23 de setembro, 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 19 de setembro às 23h59. A edição 
do dia 1 de julho 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/feirapbsetembro 
(necessário ter conta no Google - email 
do Gmail) ou presencialmente nas ins-
talações da União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão.

Isaltino Morais reuniu no dia 4 de 
setembro com 600 educadores e pro-
fessores do concelho de Oeiras para 
apresentar as linhas estratégicas da 
nova política educativa 2017-2021, 
reafirmando o seu compromisso com 
a Educação.
“Vou garantir, de forma única, como 
nunca aconteceu neste concelho e pro-
vavelmente no país – e estou dispo-
nível para que me cobrem se não for 
verdade - o financiamento necessário 
para a criação de projetos, de modo a 
dar condições para que os professores, 
os alunos, e os pais sintam confiança 
no sistema educativo e para termos, 
de facto, os melhores alunos do país”, 
afirmou o presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais.
Perante os cerca de 600 professores 
que  encheram os jardins do Palácio 
Marquês de Pombal, Isaltino Morais 
reiterou um compromisso eleitoral: “A 
Educação é a nossa grande prioridade 
para os próximos anos”.
“Queremos ser facilitadores da vida 
dos professores. Queremos os melho-
res alunos neste concelho, portanto, 
temos de dar boas condições aos pro-
fessores”, acrescentou.
A Câmara Municipal de Oeiras está a 
preparar, com o Ministério da Educa-
ção, um plano de investimento de 15,5 
milhões de euros, dos quais 25% serão 
comparticipados pela Câmara Muni-
cipal, para a reabilitação de todas as 
escolas Básicas Integradas, EB2+3 e Se-
cundárias, nos próximos anos.
A Câmara Municipal vai ainda inves-
tir 9,5 milhões de euros para reabilita-
ção dos jardins-de-infância e escolas 
do 1º Ciclo.
Um total, portanto, de 25 milhões de 
euros de investimento na reabilitação 
das escolas.
O alargamento da oferta de creches 
existentes e aumento do número de 
vagas na educação pré-escolar, as-

sim como a criação de um Centro de 
Ciência em Oeiras, em parceria com as 
universidades sedeadas no território, 
são algumas das medidas que fazem 
parte da política educativa munici-
pal, composta por 7 eixos estratégicos: 
planeamento estratégico; reabilitação 
e manutenção do parque escolar; re-
cursos educativos; apoio às escolas aos 
docentes; interligar as escolas, as famí-
lias e a comunidade; apoio a projetos 
extracurriculares e interagir partilhar e 
comunicar boas práticas.
O vereador da Educação, Pedro Pata-
cho, enumerou hoje algumas medidas 
já a ser desenvolvidas pelo executivo, 
como a execução do Plano Munici-
pal de Promoção do Sucesso Escolar, 
em articulação com os agrupamentos 
escolares, a reorganização e melhora-
mento do funcionamento das Ativida-
des de Enriquecimento Curricular no 
1º Ciclo.
Em outubro será também apresenta-
do os Jogos de Oeiras, uma saudável 
competição desportiva, em várias mo-
dalidades, que acontecerá ao longo do 
ano letivo.
Outra novidade deste ano letivo é o 
programa Oeiras Educa, um forte con-
tributo para disponibilizar uma gran-
de diversidade de oferta educativa 
não formal existente no concelho de 
Oeiras, de modo a que os educadores 
e professores possam, com sucesso, 
articulá-la com o seu trabalho nas es-
colas. Universidades, centros de inves-
tigação, bibliotecas, teatros, galerias, 
empresas, jardins e muitos outros es-
paços do concelho estarão disponíveis 
para agendamentos de visitas ou para 
organizar idas às escolas.
Toda esta oferta vai estar agregada 
num diretório online que ficará dis-
ponível em outubro e para o qual os 
professores terão credenciais de aces-
so para realizar agendamentos, com 
garantia de transporte dedicado.
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