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Automóveis, motos e 
motorizadas antigos 
estiveram expostos 
no Terreiro do Palácio 
Nacional de Queluz, 
nos passados dias 15 e 
16 de Junho, no âmbi-
to da V Expo Clássicos 
de Queluz ‘Rota dos 
Palácios’.
A exposição principal, 
realizada junto ao mo-
numento emblemáti-
co de Queluz, contou 
com a participação de 
clubes de automóveis 
antigos que marcaram 
presença no evento 
com viaturas de várias 
marcas e modelos.
Na área entre o Regimento de 
Artilharia Anti-Aérea n.º 1 de Queluz 
e a Pousada D. Maria I, esteve patente 
ao público uma exposição de viaturas 
antigas das corporações dos Bombeiros 
Voluntários de Queluz, Belas e 
Dafundo e também veículos militares.
No sábado, 15 de Junho, realizou-se ‘O 

Passeio entre os Palácios” com uma fro-
ta constituída por veículos anteriores à 
década de 1950, que saiu do Palácio 
de Queluz em direcção ao Palácio 
Nacional de Sintra. 
A V Expo Clássicos de Queluz ‘Rota 
dos Palácios’ foi organizada pelo Clube 
Automóvel Antigo - Queluz Clássicos 
e contou com o apoio da Câmara 

Municipal de Sintra e 
da empresa Parques 
de Sintra-Monte da 
Lua.  De salientar ain-
da, durante o even-
to, uma homenagem 
especial ao coman-
dante dos Bombeiros 
do Dafundo, Carlos 
Jaime, feito sócio 
honorário do Clube 
Automóvel Antigo - 
Queluz Clássicos, pela 
quantidade de viatu-
ras expostas.

Corridas de Carros
Solares
no Real
A 5.ª Grande 
Corrida de Carros Movidos a Energia 
Solar, última etapa do projecto ‘VS-
Solar Challenge’, decorreu no passa-
do dia 16 de Junho na pista do Real 
Sport de Massamá. O carro nº 9, em 
representação da Escola Profissional 
de Penafirme (Torres Vedras), foi o 
grande vencedor da prova de resis-
tência na categoria livre.
Os restantes vencedores da prova 
de resistência foram o carro nº 2 na 
fórmula A 48V, um projecto desen-
volvido por uma equipa de Alunos 
do Sintra Solar Team, e os carros nº 
4 (equipa de Alunos do Sintra Solar 
Team) e nº 11 (Escola Prof. Agostinho 
da Silva, Casal de Cambra) da fórmu-
la A 36V, que ficaram empatados.
Esta prova de carros movidos a ener-
gia solar, que contou com a participa-
ção de várias escolas do concelho de 
Sintra, foi composta por actividades 
de sensibilização e consciencializa-
ção ambiental, ilustrativas das po-
tencialidades e benefícios da energia 
solar. A animação e o interesse em 
torno destes veículos atraíram a aten-
ção de muitos curiosos apaixonados 
pelas novas tecnologias.
A participação neste evento constituiu 
o momento final de um processo que 
passou pela construção ou melhoria 
de uma viatura movida a energia solar, 
um trabalho desenvolvido ao longo do 
ano lectivo por grupos de alunos das 
escolas que disputaram a competição. 
No total participaram nas corridas 
duas dezenas de carros.
O ‘VS-Solar Challenge’ é um pro-
jecto desenvolvido em parceria com 
a Câmara Municipal de Sintra, os 
Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento (SMAS) de Sintra, a 
União de Freguesias de Massamá-
Monte Abraão, Oficina da Ciência de 
Sintra e a empresa Sinergiae Energias 
Renováveis, entre outras entidades do 
concelho.
Mais do que uma corrida de carros 
movidos a energia solar, o ‘VS-Solar 
Challenge’ é uma corrida por um am-
biente melhor baseada no desenvol-
vimento de uma tecnologia de mobi-
lidade ecológica, com uma vertente 
de sensibilização e consciencialização 
ambiental para as potencialidades e be-
nefícios da energia solar. 

Lavagem de jantes premium - Aspiração - Eco - Panos 
Ar comprimido - Perfume - Lava tapetes
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Em Queluz um serviço que faltava
Lavagem Self Service-Evolution
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Visite-nos e veja 
a diferença

Das 7h 
às 22h



17 Julho 2019 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 3

Lavagem de jantes premium - Aspiração - Eco - Panos 
Ar comprimido - Perfume - Lava tapetes

Proteja o seu carro 
com cera auto proteção

Em Queluz um serviço que faltava
Lavagem Self Service-Evolution

Av. D. Pedro IV Nº27 
Junto aos Bombeiros de Queluz

Limpeza  em
 ambiente ecológico

O Carro Gosta - O Dono Adora - O Amigo Recomenda

Visite-nos e veja 
a diferença

Das 7h 
às 22h



17 Julho 2019O CORREIO DA LINHA 4

Cuidados a ter com o Sol

SEGUNDA-FEIRA | MONDAY
BUFFET ITALIANO
ITALIAN BUFFET

TERÇA-FEIRA | TUESDAY
NA MESA D’AVÓ
AT GRANDMA’S TABLE

QUARTA-FEIRA | WEDNESDAY
BBQ – CARNES GRELHADAS
MEAT BBQ

QUINTA-FEIRA | THURSDAY
SABORES DE PORTUGAL
PORTUGUESE FLAVOURS

SEXTA-FEIRA | FRIDAY
BUFFET DO PESCADOR
FISHERMAN BUFFET

SÁBADO | SATURDAY
SABORES BRASILEIROS
BRASILIAN FLAVOURS

DOMINGO | SUNDAY
VIAGEM A ESPANHA
TRIP TO SPAIN

TEMÁTICOSBUFFETS

19,00 € Bebidas não incluidas
Beverages not included

Crianças até aos 4 Gratuito; dos 5 aos 8 –
50% desconto
Children up to 4 years free; from 5 to 8 – 50% 
discount 

THEMATIC BUFFETS

Criámos para o verão uma 
fantástica viagem 
gastronómica  We’ve created for the

summer a fantastic
gastronomic trip

Com a época balnear em pleno, a convi-
dar a uma ida à praia, nunca é demais 
recordar que não se devem descurar os 
cuidados a ter com a exposição prolon-
gada ao sol. Todos os anos, aumenta o 
número de cancros de pele registados 
em Portugal com as consequências ne-
fastas que daí advêm. Por isso, todos os 
cuidados são poucos, mais ainda quan-
do se trata de crianças de tenra idade 
e com peles ainda muito sensíveis. 
Cuidado com as exposições prolonga-
das ao sol!
Para evitar situações problemáticas no 
futuro derivadas de queimaduras so-
lares graves e escaldões, há que ter em 
conta recomendações importantes, no-
meadamente prevenir uma exposição 
ao sol perigosa numa altura em que os 
índices ultravioleta estão ao máximo. 
Na praia, a praticar desporto ao ar livre 
ou a realizar trabalhos de jardinagem é 
importante ter em atenção que a expo-
sição ao Sol deve ser cuidadosa sendo 
recomendável evitar as horas de maior 
intensidade solar.
Neste sentido, tenha sempre presente 
que deve reduzir ao máximo as acti-
vidades ao ar livre entre as 12h00 e as 
16h00, o chamado período perigoso em 
termos de exposição solar, assumindo 
ainda um perigo intermédio os horá-
rios entre as 11h00 e as 12h00 e entre as 
16h00 e as 17h00. Para poder usufruir 
de uma boa exposição solar deve pro-
gramar as actividades ao ar livre para o 
início da manhã, antes das 11h00, e/ou 
para o fim da tarde, depois das 17h00. 
Desta forma, evita riscos desnecessá-
rios.
Sempre que tiver de sair e estiver um 
dia ensolarado, use um chapéu de abas 

largas para ajudar a proteger o rosto e o 
pescoço, vista uma ‘t-shirt’ ou uma ca-
misa escura de malha apertada, se pos-
sível de manga comprida para cobrir 
os antebraços, e não esqueça os óculos 
de sol para proteger a vista, sobretudo 
se tiver olhos claros. Imprescindível é 
também a utilização de um bom creme 
protector, com um factor de protecção 
igual ou superior a 30, idealmente 50. 
Aplique este creme pelo menos 30 mi-
nutos antes de uma ida à praia ou à 
piscina. 
Existem erros que se cometem habitual-
mente e que devem ser evitados. Por 
exemplo, uma t-shirt molhada pode 
não evitar os efeitos dos raios ultravio-
letas. O creme protector deve ser reapli-
cado de duas em duas horas e depois 
de ir ao banho, mesmo que se trate de 
um creme à prova de água. Outro erro 
frequente é pensar que com o tempo 
nublado não é preciso aplicar protector 
solar. Nestes dias, os raios ultravioleta 
são igualmente perigosos. E não é sufi-
ciente estar à sombra de um toldo ou de 
um chapéu para evitar escaldões.

Se tudo o que aqui já foi re-
ferido é importante para os 
adultos, com os bebés e com 
as crianças de tenra idade os 
cuidados devem ser redobra-
dos. Mantenha os bebés longe 
de uma exposição solar direc-
ta. Durante o primeiro ano de 
vida, as crianças não devem 
ser expostas directamente ao 
sol. Uma queimadura solar 
nesta fase da infância pode 
duplicar o risco de vir a de-
senvolver um cancro de pele 
mais tarde. Assim, é muito 
aconselhável ensinar as crianças a pro-
tegerem-se do sol desde tenra idade.

IMPORTANTE MANTER 
O CORPO HIDRATADO

Importante, e muito, é manter o corpo 
hidratado quando está exposto ao sol. 
Por isso, deve beber sempre que pos-
sível muita água para evitar a desidra-
tação e aumentar a protecção da pele. 
Deve também, para o mesmo efeito, 
consumir frutas que contenham bastan-
te água, como a melancia, e ingerir legu-
mes. Não esquecer que a cenoura con-
tém betacaroteno, que protege a pele 
dos raios solares. Um sinal vermelho a 
ter em conta é que nunca deve adorme-
cer quando está deitado na praia, pois 
pode acordar com queimaduras solares 
graves. Para evitar aumentar a possibi-
lidade de poder contrair cancros de pele 
e acelerar o envelhecimento da pele, 
evite frequentar salas de bronzeamento 
ou solários, já que os raios ultravioleta a 
que vai estar sujeito naqueles locais são 
tão nefastos como se estivesse expos-
to directamente ao sol em horários de 
maior perigosidade. As pessoas loiras, 
ruivas, com sardas e com muitos sinais 

devem aumentar o nível de protecção 
quando expostas ao sol já que fazem 
parte de grupos de maior risco. Apesar 
de ter em conta todas estas importantes 
medidas de prevenção, é igualmente 
aconselhável fazer autoexames da pele 
com frequência afim de detectar even-
tuais anomalias e/ou sinais estranhos 
que possam surgir, nomeadamente no 
que diz respeito ao contorno, cor e ta-
manho dos mesmos. Sempre que estes 
sinais suscitem dúvidas, não hesite em 
contactar o seu médico de família ou 
um dermatologista para ser esclarecido 
sobre a origem dos mesmos. No caso 
de ter sofrido um escaldão deve aplicar 
um creme hidratante na zona afectada, 
beber bastantes líquidos e evitar tomar 
banhos com água muito quente. Se a 
situação de desconforto não melhorar, 
deve procurar ajuda numa farmácia, 
onde pode aconselhar-se sobre os cui-
dados que deve ter. Em caso de proble-
mas mais graves será sempre preferível 
procurar a ajuda médica de um espe-
cialista em Dermatologia. Não facilite 
nunca!  

Texto:Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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Oeiras Fórum
Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916

Paço de Arcos
Rua Costa Pinto, nº97
2770-213 Paço de Arcos
Tel.:214 422 717

Oeiras Vila
Rua João Teixeira Simões nº3
2780-254 Oeiras
Tel.:214 425 100

Moinho das Antas
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº5A
2780-241 Oeiras
Tel.:214 427 944

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

Praias de Oeiras com Bandeira
As praias da Torre e de Santo Amaro, 
em Oeiras, têm este ano, pela primeira 
vez, Bandeira Azul, tendo sido realiza-
do o hastear simbólico destas bandei-
ras, na Praia de Santo Amaro, no dia 5 
de junho.
Nesta cerimónia esteve presente o pre-
sidente da Câmara de Oeiras, Isaltino 
Morais, o Diretor do Programa Bandeira 
Azul, José Archer e do Comandante do 
Porto de Lisboa, o capitão-de-mar-e-
-guerra, João Coelho Gil.
O presidente da Câmara de Oeiras, no 
uso da palavra, disse que neste local 
é muito importante ter uma bandeira 
azul, porque nesta foz do rio, em que 
ainda há pouco mais de duas dezenas 
de anos, era pouco recomendável a uti-
lização das praias, uma vez que além 
própria poluição do Rio Tejo, as ribei-
ras nesta zona eram fonte de grande 
poluição.

Hoje tudo isso mudou, porque ao lon-
go destes anos foi feito um trabalho 
que permitiu alterar esta situação  que 
despoluiu as ribeiras e as águas do Tejo 
e melhorou as condições de utilização 
das praias. Deixou um agradecimento 
aos colaboradores da Câmara a quem 
se deve este trabalho ao longo dos anos.
José Archer, referiu-se a estas bandei-
ras como sendo as bandeiras azuis mais 
próximas do Terreiro do Paço, uma 
grande conquista da Linha do Estoril, 
que é o resultado do bom trabalho des-
ta Autarquia e do comportamento das 
pessoas. Esta atribuição que é o reco-
nhecimento do trabalho de todos, é um 
símbolo de confiança, que significa que 
quem frequenta estas praias tem segu-
rança e qualidade ambiental. 
Neste dia foi também feita a abertura 
oficial do Projeto Praia Acessível, que 
disponibiliza, gratuitamente, às pes-

soas com 
deficiência 
ou incapa-

cidade, cadeiras de praia anfíbias e ou-
tros equipamentos de apoio à mobilida-
de, que visam facilitar o acesso à praia e 
aos banhos de mar.
Este projeto funciona, diariamente, in-
cluindo fins de semana, entre as 9:00 e 
as 13:00, na Praia de Santo Amaro de 

Oeiras.
Projeto Praia Acessível é desenvolvi-
do pela Câmara Municipal de Oeiras 
em parceria com a CERCIOEIRAS, a 
Associação Humanitária de Bombeiros 
de Oeiras e a Associação Juvenil Pró-
Atlântico. 

A vigilância é assegurada, 
em todas as praias oficiais, 
por nadadores salvadores 
certificados pelo I.S.N.. Entre 
os equipamentos ao serviço 
destes nadadores salvado-
res, está  um drone equipado 
com câmara de vigilância, 
um altifalante e uma boia 
salva-vidas, insuflável ao 
contacto com o mar, com 
capacidade para acudir até 
quatro pessoas. 

Texto:Alexandre Gonçalves 
Fotos: Paulo Rodrigues
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Ténis Bar animou noite
em Queluz

Escolas da Amadora vão
ser remodeladas

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

O Palácio Nacional de Queluz foi pal-
co para a assinatura de duas Cartas de 
Compromisso, pela Câmara Municipal 
de Sintra, referentes ao Plano Local de 
Saúde de Sintra 2018-2020 e à Rede de 
Municípios Embaixadores da Vacina-
ção.
A Carta de Compromisso para o Pla-
no Local de Saúde de Sintra 2018-2020 
foi assinada pela autarquia juntamente 
com o Hospital de Cascais Dr. José de 
Almeida, o Hospital Fernando da Fon-
seca, o Agrupamento dos Centros de 
Saúde de Sintra e a Unidade de Saúde 
Pública do ACES Sintra.
Para o presidente da autarquia, Basílio 
Horta, o Plano Local de Saúde de Sin-
tra é provido de várias virtudes “pelo 
seu método, pois permite colocar a tra-
balhar em conjunto vários agentes im-
portantes do setor da saúde, pela maior 
coordenação e identificação dos objeti-
vos a serem atingidos, e pela possibili-
dade de realização de políticas ativas e 
inclusivas neste setor”.
“Este plano vem na sequência do que 
a autarquia tem vindo a fazer. Atual-
mente estamos a investir cerca de 40 
milhões de euros na saúde, pois para 
nós este é um dos setores mais impor-

Sintra 
apresenta
Plano 
Local de Saúde

tantes da vida política portuguesa”, re-
feriu o edil. O Plano Local de Saúde de 
Sintra 2018-2020 é um documento es-
tratégico que visa a melhoria da saúde 
da população de Sintra, com o objetivo 
de identificar e priorizar os problemas 
de saúde mais prementes do concelho e 
propor estratégias qualitativas. As suas 
áreas prioritárias são as doenças cére-
bro-cardiovasculares, diabetes melli-
tus, saúde mental, tuberculose e infeção 
pelo VIH.“A vacinação é importante e 
indispensável em termos de prevenção. 
É assim que se gere o dinheiro na saúde 
prevenindo e fazendo politicas ativas 
aproximando a saúde das pessoas. Te-
mos o maior gosto de fazer a embaixa-
da da vacinação pelo concelho todo”, 
mencionou Basílio Horta. A autarquia 
desenvolve, desde 2013, um programa 
na área da saúde, cujo investimento de 
oito milhões de euros abrange a cons-
trução de cinco novos centros de saúde 
em Queluz, Agualva, Sintra e Almar-
gem do Bispo, já em funcionamento, e 
em Algueirão-Mem Martins, que será 
o maior do país. Sintra também terá o 
novo Hospital de Proximidade de Sin-
tra, num investimento de 29,617 mi-
lhões de euros.

A Feira das Tasquinas e do 
Livro que se realizou no 
Jardim Felício Loureiro, em 
Queluz  contou com diversas 
actividades e  decoreu  de 21 
a 30 de Junho estando em pal-
co  no dia dia 28, véspera de 
S. Pedro,  com a presença de 
Toy Cascão e DJ PPMIX.
No dia 29 de junho, Dia de S. 
Pedro e feriado municipal, o 
Fado esteve presente com a 
voz  de Ana Paula Caixado,  e pela a 
banda “Ténis Bar” que fechou a noite.
A edição de 2019 da Feira do Livro e 
das Tasquinhas no Parque Urbano Fe-
lício Loureiro, em Queluz, teve início 
na passada sexta-feira, 21 de junho 
e, à semelhança dos anos anteriores, 
contou com a participação de editoras, 
livreiros e alfarrabistas a par de uma 
animação atrativa e de bons petiscos 
para degustar. A Feira foi inaugurada 

com a tradicional arruada, animada 
pelo Grupo de Concertinas da Associa-
ção de Moradores da Serra da Silveira, 
e a noite fresca aqueceu com a Banda 
Compacto. No sábado, ao serão, “Os 
Klássicos” atuaram e encantaram o 
público presente. No Domingo a noite 
foi de baile com o Jacinto Silva & Trio 
Art Show Music.. Ainda, durante toda 
a semana, atuações de grupos corais da 
União das Freguesias.

A Câmara Municipal da Amadora in-
veste cerca de 6 milhões de euros na 
requalificação e modernização do seu 
parque escolar, criando melhores con-
dições para toda a comunidade escolar 
e melhorando o desempenho energéti-
co nas escolas
Empenhada num processo de mudança 
em prol da sustentabilidade ambiental, 
o Município da Amadora tem investido 
na redução dos consumos energéticos 
nos edifícios municipais maiores con-
sumidores, designadamente equipa-
mentos educativos. Os trabalhos a reali-
zar contemplam as seguintes medidas: 
substituição da iluminação existente, 
do tipo fluorescentes tubulares, por so-
luções LED mais eficientes; instalação 
de sistema solar térmico; instalação de 
sistema solar fotovoltaico; instalação de 
um sistema de monitorização do con-
sumo de energia; substituição de vãos 

envidraçados existentes por soluções 
mais eficientes. Este conjunto de proje-
tos inscreve-se nos grandes objetivos e 
linhas estratégicas da atuação munici-
pal e estão enquadrados no Pacto para 
o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
(PDCT-AML), celebrado no âmbito 
do Acordo de Parceria Portugal 2020, 
e relativamente à qual o Município da 
Amadora se comprometeu a utilizar 
os Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEEI). Este é um contri-
buto para o alcance dos objetivos e me-
tas a nível municipal, mas também ao 
nível da “Estratégia Europa 2020”, na 
dimensão “Clima e Energia”, nomea-
damente para o aumento da eficiência 
energética em 20%, para a redução das 
emissões de gases com efeito estufa em 
20% e para o aumento em 20% da par-
te das energias renováveis no consumo 
final.

Consulte diariamente o site 
www.ocorreiodalinha.pt

noticias de actualidade dos nossos concelhos
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X Mostra Gastronómica em Paço de Arcos

Confraria do Vinho de Carcavelos

A Mostra Gastronómica de Paço de 
Arcos viu este ano duplicado o número 
de restaurantes participantes e decor-
reu durante quatro dias, de 20 a 23 de 
junho, na Rua Costa Pinto, em Paço de 
Arcos, como é habitual.
Estiveram presentes 17 restauran-
tes nomeadamente, Pátio Antico, 
Os Arcos, Casa da Dizima, Casa 
Galega, Fornos do Padeiro, Comida 
Goesa, A Taberna 106, Momentos no 
Paço, Mercearia André, Quinta dos 7 
Castelos, Confraria do Polvo, 
Stones, Comida com Graça, 
Yuzu Sushi Bar, Govinda, 
Lourinius e Chá da Barra, 
ainda a Confraria do Vinho 
de Carcavelos, a gelataria 
Don Pavilli, a Padaria Spica e 
um espaço de venda de bebi-
das sob responsabilidade da 
ACECOA.
Segundo o presidente da 
ACECOA, João Antunes, esta 
mostra correu muito bem, ve-
rificando-se todos os dias que 
as mesas estiveram sempre 
ocupadas nos perío-
dos das refeições. 
O objetivo desta 
mostra, organiza-
da pela Câmara 
Municipal de Oeiras 
com a colabora-
ção da ACECOA, é 
promover o Centro 
Histórico de Paço de 
Arcos e dinamizar o 
comércio local, atra-
vés da divulgação 
da restauração, que 
colabora apresentan-
do a diversa gastro-
nomia com as suas 
especialidades e do-
çaria local.

O XV Capítulo Geral da Confraria dos 
Enófilos do Vinho de Carcavelos, teve 
lugar, no dia 29 de Junho no auditório 
da Casa das Histórias Paula Rego, em 
Cascais. À chamada compareceram 
centena e meia de confrades, desta e 
de mais 33 outras confrarias nacionais, 
umas báquicas, outras gastronómicas. 
Neste Capítulo saliente-se a entro-
nização como confrades de Mérito, 
do Instituto da Vinha e do Vinho, na 
pessoa do seu presidente, Bernardo 
Gouvêa e do empresário e sommelier 
Alejandro Chávarro. 
Como confrades irmãos foram entro-

nizados, António Ribeiro, Armando 
Soares, Carlos Cupeto, Francisco 
Gonçalves, João Tocha, Jorg Lewerenz, 
José Alexandre Braga Gonçalves, 
José Vaz de Oliveira, Nuno Neto, 
Pedro Lourenço, Ricardo Lemos, Tor 
Wiedling Fernandes, Vítor Gonçalves. 
Depois da cerimónia capitular foi ser-
vido um “aperitivo” na Casa de Santa 
Maria, seguido do jantar no Hotel Vila 
Galé, também em Cascais. 
A organização deste Capítulo con-
tou com a importante colaboração da 
Câmara Municipal de Cascais e da 
Câmara Municipal de Oeiras. 
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Escola de Oeiras aposta
no intercâmbio cultural

Viajar, conhecer novas realidades, ex-
perimentar outras vivências, conhecer 
formas diferentes de pensar, descobrir 
novas culturas, trocar ideias, valorizar 
aprendizagens, crescer para o Mundo... 
Tudo ferramentas indispensáveis para 
crescermos enquanto seres humanos 
mais enriquecidos e preparados para 
enfrentar os desafios do futuro. O inter-
câmbio cultural é uma das apostas mais 
desafiantes lançadas aos alunos pela 
Escola Secundária Sebastião e Silva, de 
Oeiras. Desde o início do ano lectivo 
2017/2018 que os alunos deste estabe-
lecimento de ensino público participam 
num programa de intercâmbio com 
alunos da Escola nº 21 de Electrostal 
(Rússia), uma cidade com cerca de 160 

mil habitantes situada a pouco mais de 
60 quilómetros de Moscovo. Ao abrigo 
deste programa, os jovens portugueses 
deslocaram-se em 2018 à Rússia para 
conhecerem pessoalmente os seus co-
legas russos e realizarem visitas de es-
tudo. 
“Este ano, foi a nossa vez de receber 
uma delegação russa composta por 15 
elementos, cinco alunas, sete alunos 
e três professoras, todos da Escola nº 
21 de Electrostal”, assinala Domingos 
Santos, Director do Agrupamento de 
Escolas de S. Julião da Barra, Oeiras, 
e um dos principais apoiantes deste 
protocolo de intercâmbio assinado em 
26 de Setembro de 2017. A delegação 
de alunos e professoras russos visitou 

Oeiras entre 24 e 28 de Abril, com o pa-
trocínio e apoio da Câmara Municipal 
de Oeiras. Durante a estadia realiza-
ram várias visitas de estudo, nomea-
damente ao Alqueva e à Amareleja, 
no Alentejo, e ficaram a conhecer al-
guns dos locais mais emblemáticos 
da região de Lisboa e arredores, como 
Oeiras, Cascais e Sintra. E participaram 
ainda numa sessão científica dedicada 
às ondas gravitacionais, que decor-
reu na Escola Secundária Sebastião e 
Silva e que contou com a presença do 
Secretário de Estado da Educação, João 
Costa.
O Correio da Linha (CL) - Como surgiu 
a ideia de lançar este programa de in-
tercâmbio com uma escola russa?
Domingos Santos (DS) - Os intercâm-
bios são muito importantes para a 
formação dos alunos, porque lhes per-
mitem conhecer e interagir com outros 
estudantes e com contextos de apren-
dizagem diferentes, o que lhes abre 
horizontes, os faz sair de uma escola 
que não pode ser fechada e os potencia 
para comprometimentos e causas que 
hão-de fazer deles cidadãos do Mundo. 
Por estas razões, o Agrupamento de 
Escolas de São Julião da Barra, Oeiras, 
não desperdiça oportunidades. Foi, 
também neste caso, o que aconteceu.

UM PROJECTO QUE ESTÁ 
A DAR FRUTOS

CL - Porquê uma escola russa?
DS - A Escola Secundária Sebastião 
e Silva, que é a escola sede do 
Agrupamento e também a única do 
Agrupamento com Ensino Secundário, 
tem comemorado, nos últimos anos, 
com o envolvimento dos alunos de 
Física, a Semana Internacional do 
Espaço com várias actividades, entre as 
quais se tem incluído, nos últimos três 
anos, uma videoconferência com um 
astronauta. 
Em 2015/2016, iniciámos esse ciclo de 
videoconferências com o astronauta da 
NASA Donald Thomas. Esta experiên-
cia correu tão bem e teve tanto impacto 
na formação dos alunos 
de Física que, no ano se-
guinte, quisemos repeti-
-la com um astronauta 
russo. Contactámos 
a Embaixada da 
Federação Russa em 
Lisboa e conseguimos 
assegurar que, em 
2016/2017, a videocon-
ferência se realizasse 
a partir do Centro de 
Treinos Yuri Gágarin. 
Esta experiência foi 
também um grande êxi-
to.
No decorrer da video-
conferência, no contex-
to das perguntas e res-
postas, o cosmonauta 
russo Salizhan Sharipov 
convidou os alunos 
da Escola Secundária 
Sebastião e Silva a visi-
tar o Centro de Treinos 
Yuri Gágarin, centro 

onde os astronautas russos, 
americanos e europeus se 
preparam para as missões 
que realizam no Espaço a 
bordo da Estação Espacial 
Internacional, e nós aceitámos 
o convite. 
Em conversa com o Senhor 
Vladimir Luizgin, da 
Embaixada da Rússia, vimos 
que a melhor forma de prepa-
rar uma viagem produtiva de 
alunos à Rússia era através de 
um intercâmbio com uma es-

cola russa. A Embaixada da Rússia in-
dicou-nos a Escola nº 21 de Elektrostal, 
que mostrou interesse no intercâmbio. 
Fizemos o nosso contacto e, a partir 
daí, foi fácil encontrar um texto consen-
sual para o protocolo que foi assinado 
em Elektrostal, no ano letivo seguinte 
(2017/2018), aquando da nossa visita 
ao Centro de Treinos Yuri Gágarin e à 
Escola nº 21 de Elektrostal.
O protocolo de intercâmbio foi assi-
nado para oito anos e prevê, além dos 
contactos à distância, com recurso às 
novas tecnologias, uma deslocação 
anual de alunos, um ano a Elektrostal 
e, no ano seguinte, a Oeiras. 
CL - Como têm reagido os estudantes e 
as suas famílias a este programa? Qual 
a resposta que têm dado?
DS - Muito bem. Todos acham que ele 
traz mais valias para a formação dos 
nossos alunos.
CL - Quem financia as viagens? As 
famílias dos alunos, na totalidade, ou 
têm algum tipo de apoio?
DS - As despesas da deslocação cor-
rem por conta da parte que se deslo-
ca. Quem subsidiou a nossa desloca-
ção à Rússia foi a Câmara Municipal 
de Oeiras. Quem pagou as viagens 
aos alunos russos foi o Município de 
Elektrostal e o Estado russo. As despe-
sas feitas durante a estadia correm por 
conta de quem recebe, que também or-
ganiza o programa da visita, que deve 
possibilitar o convívio entre estudantes 
dos dois países e o enriquecimento hu-
mano e científico de quem visita e de 
quem recebe.

BOAS NOTAS DÃO DIREITO 
A CONHECER MUNDO

CL - Quantos estudantes estão envolvi-
dos no programa de intercâmbio, por-
tugueses e russos?
DS - Na Escola Secundária Sebastião e 
Silva o intercâmbio é desenvolvido no 
âmbito do Clube de Ciências, no qual 
se podem inscrever todos os alunos do 
Ensino Secundário. Na nossa deslo-
cação à Rússia, porque foi a primeira, 
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participaram apenas três alunos e duas 
professoras. Os alunos foram escolhi-
dos de entre os que, pertencendo ao 
clube e tendo-se envolvido em activi-
dades do clube, tiveram as melhores 
classificações no exame nacional de 
Física e Química. 
CL - Que matérias de estudo têm de-

senvolvido no âmbito deste intercâm-
bio?
DS - Matérias relacionadas com Física 
Moderna.
CL - Que locais visitaram os alunos 
portugueses aquando da deslocação à 
Rússia?
DS - Na nossa deslocação à Rússia, vi-
sitámos a Escola Nº 21 de Elektrostal, 
uma fábrica de combustível nuclear e o 
Centro de Treinos Yuri Gágarin. 
CL – Onde ficaram alojados os alunos e 
professoras?
DS - Em hotel. 
CL - Onde ficaram alojados os 12 estu-
dantes e três professoras russos?
DS – Na deslocação a Portugal, os es-
tudantes russos ficaram instalados em 
casas de alunos da Escola Secundária 
Sebastião e Silva, o que lhes permitiu 
conhecer melhor as nossas formas de 
viver. As professoras ficaram alojadas 

num hotel.

SESSÃO CIENTÍFICA 
DEDICADA 
ÀS ONDAS 

GRAVITACIONAIS
 
CL - Que visitas fizeram 
os estudantes russos em 
Portugal?
DS - No progra-
ma comum, todos 
os alunos russos fo-
ram ao Oceanário de 
Lisboa e ao Pavilhão 
do Conhecimento, 
ao Mosteiro dos 
Jerónimos, ao Parque 

dos Poetas (Oeiras), visitaram a Central 
Hidroeléctrica do Alqueva, a Central 
Fotovoltaica da Amareleja, o Cabo da 
Roca, Oeiras, Sintra, Cascais, Lisboa e o 
Palácio do Marquês de Pombal. Com as 
famílias de acolhimento, ou seja, com 
as famílias dos alunos que os acolhe-
ram, cada um dos alunos russos foi a 

sítios diferentes, conforme o programa 
de acolhimento de cada família.
Integrada no programa de recepção 
aos nossos colegas russos, realizámos 
na Escola Secundária Sebastião e Silva 
uma sessão científica dedicada às on-
das gravitacionais, sessão que incluiu 
duas apresentações em Inglês sobre o 
tema, feitas por professores e investi-
gadores do Instituto Superior Técnico, 
e uma videoconferência feita a par-
tir dos Estados Unidos da América, 
do LIGO (The Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory / 
Observatório de Ondas Gravitacionais 
por Interferômetro Laser), laborató-
rio onde se comprovou experimen-
talmente pela primeira vez, em 2015, 
a existência das ondas gravitacionais 
previstas por Einstein na sua Teoria da 
Relatividade, o que valeu, em 2017, o 
Prémio Nobel da Física a três investiga-
dores do laboratório. 
CL - Os alunos russos e portugueses 
falam entre eles em que língua? Têm 
tradutores de ambos os lados?
DS - Tivemos alguns tradutores da 
Embaixada, da Associação Chance+ e 
de uma aluna russa que está na Escola 
Secundária Sebastião e Silva há um ano 
ao abrigo do Programa AFS – Estudar 
no Estrangeiro, 
mas a maior 
parte das vezes 
os alunos fala-
vam entre si em 
Inglês.
CL - Os alunos 
portugueses têm 
aprendido russo 
e os alunos rus-
sos têm aprendi-
do português?
DS – Notou-se 
um esforço gran-

de dos alunos russos em aprenderem o 
Português, não tanto o contrário.
CL - Qual é, para si, o factor de maior 
importância na realização deste tipo de 
intercâmbios?
DS - O envolvimento dos alunos em 
torno de projectos ou causas e a exis-
tência de professores com visão, dispo-
nibilidade e paixão, como é o caso da 
professora Cristina Pinho, e apoio de 
parceiros, como é o caso da Câmara 
Municipal de Oeiras e da Embaixada 
da Rússia. A principal vantagem é 
que os estudantes crescem mais para o 
Mundo.
CL - Próximas iniciativas a realizar no 
âmbito deste programa de intercâm-
bio?
DS - Há novos alunos a entrar já no clu-
be (outros estão a sair, porque acabam 
o 12º ano) e já está em marcha a prepa-
ração do Plano Anual de Actividades 
para 2019/2020, no qual se insere a se-
gunda deslocação de alunos da Escola 
Secundária Sebastião e Silva à Rússia, 
provavelmente em Maio de 2020 com 
uma delegação constituida por 12 alu-
nos e três professores

Texto: Luís Curado
Fotos: P.R. e alunos
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Motos invadem Cascais

Fundado em 1902, o CIF, (Clube 
Internacional de Futebol), abandonou 
as competições oficiais de futebol em 
1924, mas mantém um torneio interno 
disputado por equipas de associados, 
tendo atualmente dezasseis equipas. 
Todos os anos o clube atribui ao torneio 
o nome de uma figura histórica do clu-
be. Este ano o torneio teve o nome de 
Palmeiro Antunes, que foi homenagea-
do, no dia 5 de junho, na festa de encer-
ramento do torneio.
Grandes jogadores, como Carlos 
Xavier, oliveira Duarte, José Augusto, 
Torres, Simões ou Palmeiro Antunes, 
foram mantendo no CIF a sua atividade 
desportiva, numa equipa de veteranos 
que foi organizada pelo Rogério Pipi e 
Vasques, a que deram o nome de SOV, 
(seita do olho vivo), mantendo a conti-
nuidade ao longo dos anos, ganhando 
muitos campeonatos e pela qual fo-
ram passando muitos outros jogado-
res depois de terminada a sua carreira. 
Esta equipa, foi gerida durante vários 
anos por Palmeiro Antunes e Oliveira 
Duarte.
Palmeiro Antunes é natural da zona de 
Ponte de Sor, começou a jogar futebol 

CIF homenageia antigo futebolista
no Elétrico Futebol Clube de Ponte de 
Sor, depois foi para Portalegre, para 
o G.D. Portalegrense e ingressou no 
Benfica, ainda júnior, em 1954. No 
Benfica integrou a equipa Campeã 
Nacional em 1956/57, vencendo tam-
bém a Taça de Portugal em 1956/57 e 
1958/59.
Em 1959, transferiu-se para o Lusitano 
de Évora, passou depois pela CUF do 
Barreiro, pelo Sporting da Covilhã, ter-
minando a sua carreira de futebolista 
no Clube Desportivo dos Pescadores da 
Costa da Caparica. Fez parte da Seleção 
Nacional, participando no Mundial de 
1966.
Muito cedo assegurou o seu futuro, 
criando, por exemplo, ainda enquanto 
profissional de futebol, uma empresa li-
gada à comercialização de material des-
portivo e hoje, com 83 anos, Palmeiro 
Antunes continua a ter uma vida ativa 
e a criar amigos.
O CIF situado no Parque Florestal de 
Monsanto, está ligado ao início da 
prática de Futebol em Portugal, sendo 
através dele que chegaram a Portugal 
as primeiras bolas de futebol e foram 
definidas as primeiras regras oficiais 

do desporto. Em 1924 o CIF decidiu 
abandonar as competições oficiais para 
preservar o ideal olímpico e a defesa do 
desporto amador que presidira à sua 
fundação.
Este clube tem atualmente, além do 

Futebol, as modalidades de Ténis, 
Padel, Futsal, Basquete e Karaté.

Entre 13 e 16 de Junho, a vila de Cascais 
recebeu o 28.º Encontro Europeu da 
Harley-Davidson, naquela que foi a 
maior concentração mundial de fãs e 
proprietários das míticas motos norte-
-americanas. 
De acordo com a organização, o evento 
contou com a participação de cerca de 
30 mil motas, provenientes de 32 paí-
ses, tendo registado um retorno finan-
ceiro para a região de 15 milhões de 
euros.
Esta foi a segunda vez que Cascais re-
cebeu esta concentração. A primeira 
foi em 2012. O Encontro Europeu da 
Harley-Davidson realiza-se em dife-
rentes locais todos os anos, mas o êxito 
alcançado no nosso País há sete anos le-
vou a que fosse quebrada esta tradição.
O momento alto do evento foi a tra-
dicional Parada/Desfile de motos, 
realizada dia 15 Junho, com saída do 
Autódromo do Estoril e passagens pela 
Lagoa, Azul, Janes, Malveira, Estrada 
do Guincho, Cascais, Marginal até 

Carcavelos e regresso a Cascais.
Ao longo do evento, os amantes da 
Harley-Davidson puderam assistir a 
espectáculos musicais. Entre outros 
aliciantes para vivenciar a experiência 
Harley-Davidson, foi montada uma 
arena para demonstrações e esteve pa-
tente uma exposição com vários mode-
los da mota.
Durante o encontro, as taxas de ocupa-
ção dos hotéis estiveram quase a 100%. 
“Um grande estímulo para a economia 
local que, para além de gerar cadeias de 
valor, mais emprego e riqueza, contri-
buiu para projectar o nome de Cascais”, 
referiu o presidente da autarquia, 
Carlos Carreiras.
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Sintra comemora 
Dia do Município

Obras na Escola de Alfornelos

Viagem Gastronómica no Riviera

Parque do Pego Longo

No âmbito das co-
memorações do Dia 
do Município, dia 29 
de junho, a Câmara 
Municipal de Sintra 
atribuiu medalhas 
de mérito municipais 
a várias entidades e 
personalidades que se 
notabilizaram pelos seus feitos cívicos 
ou méritos pessoais.
A autarquia entregou a Medalha Mé-
rito de Grau Ouro, na Classe de Segu-
rança Pública, à Polícia Municipal de 
Sintra.
Também foram distinguidos 17 fun-
cionários da Câmara Municipal de Sin-
tra com a Medalha de Bons Serviços e 
Dedicação, pelos 40 anos de serviço à 
causa pública.
O Comandante do Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Agualva-Cacém, Luís 
Manuel Pimentel da Costa e o Coman-
dante do Corpo de Bombeiros Volun-
tários de Colares, Luís Manuel Martins 
Recto receberam a Medalha de Mérito 
Municipal, Grau Ouro, na Classe de So-
corro e Proteção Civil.
Os agentes da Polícia de Segurança 
Pública da 66.ª Esquadra de Agualva-
-Cacém, António Mendes Torres, Vítor 
Capelas, Diogo Lavinas e Mário dos 
Santos Silva, receberam uma Medalha 
de Mérito Municipal Grau Prata. 
A Medalha de Mérito Municipal de 
Grau Ouro, na Classe de Serviço 
Público,foi entregue a Rui Franco dos 
Santos, ex-presidente da Junta de Fre-
guesia de Colares.

O Parque Municipal do Pego Longo, 
inserido na requalificação do espaço 
público no Bairro do SAAL, foi inau-
gurado no Dia do Município, dia 29 de 
junho, criando assim uma nova cen-
tralidade na União das Freguesias de 
Queluz e Belas.

Com uma área de intervenção de 18 mil 
e 460 metros quadrados e um valor de 
604 mil euros, a requalificação do bair-
ro foi executada em diferentes zonas/
fases de acordo com as suas caracterís-
ticas.
Para o presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra, Basílio Horta, “este é 
um dia muito importante, festejamos o 
Dia do Município e inauguramos este 
parque que não é mais que devolver o 
espaço público aos munícipes e este é 
o caminho para valorizar e melhorar o 
quotidiano de todos que vivem e traba-
lham no concelho de Sintra”.
O Parque Municipal do Pego Longo 
tem uma área de 7.300 mil metros qua-
drados e um investimento de cerca de 
150 mil euros, e envolveu a instalação 
de mobiliário e equipamento urbano, 
a instalação de equipamentos infantis 
adequados a várias faixas etárias (mul-
tifuncional, baloiço, de mola, balancé, 
escorrega, entre outros) circuito de fi-
tness, circuito de manutenção e street 
workout.

No dia, 2 de julho, foi assinado o Acor-
do de Colaboração para a Realização 
de Obras de Requalificação e Moderni-
zação das Instalações na Escola Básica 
de Alfornelos, entre o Ministério da 
Educação, representado pela Secretária 
de Estado Adjunta e da Educação, Ale-
xandra Leitão, e o Município da Ama-
dora, representado pela Presidente da 
Câmara Municipal da Amadora, Carla 
Tavares.
O custo da empreitada de requalifica-
ção e modernização da Escola está es-
timado em € 1.955.000,00 (um milhão, 
novecentos e cinquenta e cinco mil eu-
ros), sendo € 750.000,00 (setecentos e 
cinquenta mil euros) financiados pelo 
Ministério da Educação, através da do-
tação orçamental prevista no Plano de 
Investimentos da Direção Geral dos Es-
tabelecimentos Escolares do Ministério 
da Educação.
Durante a cerimónia de assinatura do 
Acordo de Colaboração, que decorreu 
na Escola Básica de Alfornelos, Ale-
xandra Leitão salientou que “o grande 

desafio da escola pública é o combate 
às desigualdades”, e que o sistema 
educativo só se faz com três grandes 
entidades de mãos dadas: autarquias, 
administração central e escolas.
Carla Tavares agradeceu e reconheceu 
o “trabalho extraordinário” do Agru-
pamento de Escolas de Alfornelos ao 
longo dos anos.
“Hoje é um dia importante”, frisou a 
autarca, referindo-se à assinatura do 
acordo, que permitirá a realização de 
obras de requalificação e modernização 
das instalações na Escola Básica de Al-
fornelos.

Durante todo o Verão, o Riviera Hotel 
Carcavelos apresenta aos seus clientes 
uma viagem gastronómica tendo pre-
parado uma diversidade de buffets te-
máticos.
À segunda-feira o Buffet Italiano trará 
os sabores da cozinha regional onde 
não faltarão as pizzas, massas e o tra-

dicional tiramisu, terça-feira “Na mesa 
d’Avó” relembra os pratos tradicionais, 
quarta-feira trazem um clássico das 
noites quentes de Verão, o Meat BBQ, 
quinta-feira, os sabores de Portugal 
com o melhor que cada região tem 
para oferecer, sexta-feira é dia do “ 
Buffet do Pescador” onde há uma va-

riedade de peixe e marisco, sába-
do, os sabores brasileiros, com a 
famosa feijoada, acompanhada 
de uma refrescante caipirinha, a 
semana acaba com uma “Viagem 
a Espanha” aos domingos, onde 
não vão faltar as tapas e o creme 
catalão.
Os buffets temáticos serão servi-
dos entre as 19h30 e as 22h00, as 
reservas podem ser feitas pelo tel. 
214 586 600 ou pelo mail reser-
vas@rivierahotel.pt

Filomena 
e António

Casamento 15/06/2019

Um grupo de
 amigos/as desejam 
muitas felicidades
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Câmara de Oeiras lança
livro de 250 Personalidades
A Câmara de Oeiras apresentou o li-
vro “Oeiras com Personalidade”, no 
dia 28 de junho, nos Jardins do Palácio 
Marquês de Pombal, numa cerimó-
nia em que foram entregues livros, às 
personalidades que fazem parte desta 
obra, ou a seus familiares.
Este livro, que contou com a coordena-
ção do professor José Eduardo Franco, 
constitui uma homenagem a 250 per-
sonalidades que marcaram a história 
do Concelho de Oeiras e, muitas delas, 
também a história de Portugal, nos úl-
timos 250 anos. Tendo sido pensado 
para as comemorações dos 250 anos do 
Concelho de Oeiras, só agora foi possí-
vel ser concluído.
São alguns dos nomes presentes no li-
vro, Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho, 
Lourdes Norberto, D. Sebastião José 
de Carvalho Daun e Lorena (Conde de 
Oeiras), Pedro Teixeira Duarte, David 
Justino, Otelo Saraiva de Carvalho, 
Isabel Jonet, António Laginha, António 
Bessone Basto, Jorge Miranda, ou o pa-

dre Fernando Martins.  
O presidente da Câmara, Isaltino 
Morais, sobre a obra disse que di-
versas vicissitudes foram adiando 
a sua conclusão, que teve algumas 
alterações em relação à conceção ini-
cial e contou com o trabalho de mui-
tas pessoas, a quem agradeceu.
Diria depois que pela abundância 
dos elementos que cada uma das pes-
soas evocadas nesta obra nos trans-
mite, facilmente se constituem am-
bientes e regiões, que se constituem 
como um todo inseparável, podendo 
afirmar-se que esta é uma obra da 
história, com história e para a histó-
ria, permitindo, este livro, o reencontro 
com Oeiras.
O livro respeitou o limite das 250 
personalidades, mas, refere Isaltino 
Morais, a verdade é que se se por aqui 
se ficasse daria azo a uma grande injus-
tiça, por uma simples razão, a história 
do Concelho ficaria incompleta, pro-
metendo por isso que surgirá mais um 

livro com outras 250 personalidades. 
José Eduardo Franco, dirigindo-se aos 
presentes começou por saudar os ho-
menageados e agradecer à equipa que 
participou na elaboração desta obra, 
referindo depois que Oeiras é um 
concelho onde nasceram ou residiram 
muitas personalidades que não só con-
tribuíram para o progresso do conce-
lho mas tiveram influência na história 
do País, pelo que o que condicionou a 
realização deste livro não foi a falta de 
figuras, foi o excesso e a dificuldade da 
escolha. Terminou a sua intervenção 
agradecendo ao presidente Isaltino 
Morais por ter a ideia de oferecer ao 
concelho esta obra, que considera um 
contributo para que possamos conti-
nuar a construir um futuro melhor.

Texto e Fotos: Alexandre Gonçalves

Com uma oportuna sugestão de 
leitura para o Verão, a nova edição 
da revista “Egoísta”, propriedade 
do Grupo Estoril Sol, tem por mote 
o tema “Tropical”, “e é à volta de 
ideias e conceitos vários que a pu-
blicação se apresenta, apostando 
numa capa composta por várias 
camadas que fazem lembrar a flo-
resta”, revela a editora, Patricia 
Reis.
Mário Assis Ferreira, Director da 
revista “Egoísta”, escreve no edi-
torial intitulado “Natureza Tropi-
cal”: “Há palavras que se autode-
finem em conceitos; e há conceitos 
avessos à definição em palavras. 
Esse, o caso de Tropical, enquan-
to conceito. Pois que, a sua mera 
evocação logo suscita controversas 
deambulações entre a realidade e 
a imaginação, entre a verdade e o 
preconceito, entre a História e a 
contemporaneidade”.
A “Egoísta” foi galardoada na re-
cente edição dos “Prémios de De-
sign M&P”. Promovida pela revis-
ta Meios & Publicidade, a cerimó-
nia distinguiu as edições “Fogo” e 
“Fronteira” foram premiadas com 
Ouro e Bronze, respectivamente.
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Centro Comercial
 Palmeiras 

Shopping - Oeiras
1º Andar Loja: 79 
Telm: 916270159

Siga-nos no Facebook:
D.Côcoloja79palmeirasshopping

○ Frango de Fricassé

○ Coelho à caçadora

○ Feijoada á Transmontana 

○ Arroz de Polvo

○ Bitoque especial à casa

○ Bolos caseiros á fatia

○ Mão de vaca

○ Frango frito com sesamo e  

    molho de soja

○ Dobrada C/ feijão 

○ Tartes salgadas e doces

e o melhor arroz doce da linha

Venha saborear as nossas especialidades com caril

Encomendas diversas
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Tel: 215886315



Centro Comercial Palmeiras Shopping
Rua Quinta das Palmeiras, 91 C, 1º Piso - Lj 150 | 2780-154 Oeiras

Equivalenza.palmeiras@hotmail.com | Telf.: 21 607 69 82
www.facebook.com/equivalenzaoeiras

Paixão pelas fragrâncias

Perfumes
Homem/Senhora

e criança

Aromas
para o Lar

Cosmética

Desejamos Boas Festas

Palmeiras Shopping
Oeiras

Palmeiras Shopping comemora 33 anos 
e aposta no futuro
Localizado numa das zonas mais mo-
dernas da Vila de Oeiras, o Centro 
Comercial Palmeiras Shopping com-
pletou, no dia 28 de Junho os seus 33 
anos.
Construído segundo a ideia de 
Francisco Silva Santos, integrado na 
zona que se designa por Nova Oeiras 
e caracterizada por um traçado urba-

nístico e paisagístico onde se destaca 
um dos aglomerados urbanos mais em-
blemáticos do século XX, este Centro 
Comercial, continua a ser um local 
onde os visitantes se sentem bem, o seu 
átrio é visto como um dos melhores es-
paços para exposições e não faltam os 
pedidos à Administração para mostras 
dos mais variados artigos e é de salien-

tar também que é servido por um espa-
çoso parque de estacionamento.
O aparecimento de outros centros co-
merciais e o desaparecimento do seu 
criador, Francisco Silva Santos, fez o 
Palmeiras Shopping perder alguns 
clientes e ao encerramento de algumas 
das antigas lojas, mas procurar roupas, 

malas, utensílios domésticos, artigos de 
decoração, ou uma boa refeição, é fácil 
neste espaço comercial. 
Segundo a atual Administração, vai 
este ano ser iniciado um plano de mo-
dernização de todo o centro, no sentido 
de dar nova vida a este emblemático 
espaço comercial. 

Venha conhecer as novidades
e aproveitar as promoções
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Amadora com 
videoprotecção
até 2021

Palmeiras recebe Mercado Saloio

A funcionar desde Maio de 2017, o 
sistema de videoprotecção instalado 
no concelho da Amadora recebeu luz 
verde para renovar a autorização de 
funcionamento por mais dois anos, até 
2021, de acordo com um despacho da 
Secretária de Estado Adjunta e da Ad-
ministração Interna.
O texto do despacho emanado pelo ga-
binete de Isabel Oneto, publicado em 
‘Diário da República’ no passado dia 22 
de Maio, aprova “a renovação da auto-
rização do sistema de videovigilância 
no concelho da Amadora, por um pe-
ríodo de dois anos, com efeitos a 12 de 
Maio de 2019”.
Desde 11 de Maio de 2017, o Município 
da Amadora dispõe de 103 câmaras 
de videoprotecção em funcionamento 
nos espaços públicos. A instalação das 
câmaras representou um investimen-
to municipal de um milhão de euros, 
acrescido de cerca de 900 mil euros 
aplicados na rede de fibra óptica.

Instalado nas zonas mais críticas do 
concelho, como a zona central da cida-
de da Amadora, Alfornelos, Brandoa, 
Damaia, Reboleira, Venda Nova e Ven-
teira, o sistema de videoprotecção tem 
merecido uma avaliação positiva por 
parte da PSP, que admite uma descida 
dos índices de criminalidade nas zonas 
abrangidas. De acordo com o despacho 
do Governo, o sistema de videoprotec-
ção instalado na Amadora funciona 24 
horas por dia todos os dias da semana. 
“Sempre que se verifique uma situação 
de perigo concreto para a segurança de 
pessoas e bens, é permitida a captação 
e gravação de som”, estabelece. Ainda 
segundo o texto do despacho do gabi-
nete de Isabel Oneto, apenas é permiti-
da a utilização de “câmaras fixas”, de-
vendo ser efectuado “o barramento dos 
locais privados, impedindo a visualiza-
ção de portas, janelas e varandas”, não 
sendo permitido a utilização de “câma-
ras ocultas”.

Feira da Saúde e Bem-Estar
A Câmara Municipal 
de Sintra, o 
Núcleo Rotário de 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Comunitário local e a 
União de Freguesias de 
Sintra, em parceria com 
a empresa Galuchos, 
organizaram a III Feira 
da Saúde e Bem-Estar 
de Sintra, que decorreu 
dias 15 e 16 de Junho.
A realização desta 
Feira teve como objec-
tivo facultar à popula-
ção acesso gratuito a 
vários rastreios e dar 
a conhecer a impor-
tância da vigilância do estado de saúde 
pessoal, bem como divulgar diversas 
respostas de promoção e tratamento na 
área da Saúde.
Em destaque, durante os dois dias 
que durou o evento, esteve também a 
importância de desenvolver compor-
tamentos e atitudes promotoras do 
bem-estar físico, emocional e social, no-
meadamente com a prática saudável de 

actividades físicas e lúdicas.
A III Feira da Saúde e Bem-Estar de 
Sintra contou com a participação de 
diversos parceiros da área da saúde 
e da promoção do bem-estar, entre 
os quais o sector público da saúde 
(Agrupamento de Centros de Saúde e 
Hospital Amadora-Sintra), associações 
locais e nacionais, clínicas, ginásios e 
farmácias.

Inaugurado Centro de Dia 
em Porto Salvo

O Centro Comercial Palmeiras 
Shopping, em Oeiras, realizou no seu 
“hall” de entrada, no dia 29 de junho, o 
Mega Mercado Saloio, organizado pelo 
Cantinho Tradicional, loja deste centro 
coloca à disposição dos 
clientes, uma grande va-
riedade de artigos regio-
nais, como doces, queijos, 
enchidos, compotas, bola-
chas, frutas e vinhos.
Iolanda Silva, gerente do 
Cantinho Tradicional, 
tem realizado diversos 
eventos, como o Mercado 
da Primavera, entre ou-
tros apresentando os seus 
produtos fora da loja, o 

que tem sido do agrado dos clientes.
No dia 29, o Mercado Saloio também 
contou com animação musical, com  
os fadistas, Raquel Marta e Soraia 
Cardoso.

Com a presença do 
Cardeal Patriarca, 
D. Manuel Clemente 
e do presidente da 
Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, fo-
ram inauguradas no 
dia 23 de junho, as 
novas instalações do 
centro de dia e de 
apoio domiciliário, 
do Centro Social e 
Paroquial de Nossa 
Senhora de Porto 
Salvo, situadas jun-
to à nova igreja de 
Porto Salvo.
Esta unidade tem uma área útil de 
cerca de 1190 metros quadrados e vai 
permitir o aumento da capacidade de 
resposta na área do apoio à população 
mais idosa, com a abertura de 40 novas 
vagas no centro de dia e de 75 novas 
vagas no serviço de apoio domiciliário. 
Dos novos serviços criados, destaca-se 
o Espaço Sénior, que disponibilizará 
atividades lúdicas tais como informá-
tica, aulas de canto e música, artes de-
corativas e plásticas. O centro funciona 
das oito horas da manhã até à meia-
-noite.
O Cardeal Patriarca, D. Manuel 
Clemente disse a propósito desta inau-
guração que é missão da Igreja servir 
as pessoas e por isso está ligada a uma 
grande rede de apoio social na área do 
apoio aos idosos e também às crian-
ças, e agradeceu o poio da Câmara de 
Oeiras. 

O presidente da Câmara de Oeiras 
Isaltino Morais, disse que este é um 
equipamento que orgulha todos, uma 
vez representa a missão de melhorar a 
qualidade de vida dos munícipes atra-
vés de medidas que têm em conta a ne-
cessidade das pessoas, nomeadamente 
da população mais idosa.
Esta obra que cujos custos ultrapassa-
ram os 670 mil euros, foi comparticipa-
da pelo Município de Oeiras em 600 mil 
euros. 
O Centro Social e Paroquial de Nossa 
Senhora de Porto Salvo (CSPNSPS) é 
uma instituição particular de solida-
riedade social, fundada em 1992, que 
presta serviços sociais dirigidas à po-
pulação seniores, mas também tem cre-
che, educação pré-escolar e atividades 
de tempos livres para crianças do 1º e 
2ºciclos.

Texto e Foto: Alexandre Gonçalves
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Sede da PSP de Cascais
inaugurada

PARABÉNS - Carlos Xio

Carnaxide recebeu Feira Medieval

No passado dia 16 Julho, foi 
finalmente inaugurado o edi-
fício que passou a albergar a 
Divisão de Cascais da Polícia 
de Segurança Pública (PSP). 
A cerimónia decorreu 25 anos 
depois de muitos problemas 
em torno do chamado ‘edi-
fício amarelo’, como ficou conhecido 
o imóvel, cuja utilização chegou a ser 
avaliada por oito governos, envolven-
do a intervenção de 11 ministros da 
Administração Interna.
Propriedade do Ministério da 
Administração Interna, o edifício co-
meçou a ser construído no ano 2000, 
na Av. Adelino Amaro da Costa, com 
o objectivo de receber a Divisão da PSP 
de Cascais e resolver um problema que 
se arrastava há mais de 60 anos com a 
existência de uma esquadra provisória 
da PSP. A construção do imóvel acabou 
por ficar a meio devido a problemas 
ocorridos com os sucessivos empreitei-
ros que assumiram a obra. 
Face às dificuldades em resolver os 
problemas em torno da nova esquadra, 
a demolição do edifício chegou mesmo 

a ser avaliada, mas em 2016 a Câmara 
Municipal de Cascais assumiu a res-
ponsabilidade de avançar com o pro-
cesso, iniciativa que culminou agora 
com a inauguração das novas instala-
ções da PSP Cascais, cuja cerimónia foi 
presidida pelo presidente da autarquia 
cascalense, Carlos Carreiras.
Após 2,9 milhões de euros investidos, 
as ‘novas’ instalações acolhem todos 
os serviços da PSP Cascais, nomeada-
mente a secção de armas e explosivos, 
a secção de apoio geral, a secção de 
operações e informações, os sistemas 
de informação e comunicações, a sub-
secção de recursos humanos, logística e 
a secção de escalas. Espaço ainda para 
a esquadra de trânsito, esquadra de 
intervenção e fiscalização policial e es-
quadra de investigação criminal.

Centro Cívico de Carnaxide foi o pal-
co para a realização da segunda edição 
da Feira Medieval de Carnaxide, or-
ganizada pela União de Freguesias de 
Carnaxide e Queijas, que decorreu nos 
dias 12 a 14 de julho.
Segundo o presidente da União de 
Freguesias, Inigo Pereira, depois da 
realização da primeira feira ter sido um 
sucesso, com grande adesão da popula-
ção, foi decidido realizar esta edição e 
mais uma vez a população correspon-
deu, pretende que esta iniciativa seja 
para continuar.

Esta edição da Feira, embora tenha sido 
realizada dentro dos moldes da ante-
rior foi, segundo Inigo Pereira, melho-
rada em alguns aspetos e pensa que foi 
dado um passo em frente. Considera 
que estes eventos são importantes não 
só por tudo o que está ligado à Feira, 
mas também pela animação que traz à 
zona comercial do centro de Carnaxide.
A Feira contou com cerca de 40 stands 
de Artesanato, três de Gastronomia, 
com produtos tradicionais de vários 
pontos do país, com animação, recria-
ções históricas, danças, música medie-

val com o Grupo de Música Medieval 
Tok’Avacalhar. As crianças puderam 
divertir-se com um carrocel cuja cons-
trução é digna 
dos tempos me-
dievais. 
Carnaxide tam-
bém vai ter nos 
dias 26, 27 e 28 
de julho, no Alto 
dos Barronhos, 
as festas em 
honra de “Nhu 
Santiago”, com 
animação musi-
cal e restaurantes 
com gastrono-
mia cabo-verdia-
na. No dia 27, 

Um grupo de amigos deseja
muitas felicidades pelos teus 64 anos

18-05-2019

realiza-se a missa campal e procissão, 
seguindo-se um almoço de confrater-
nização.
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