
Ano XXXI • Nº 369 
DEZEMBRO 2019

P
re

ço
 1

.2
5 

€
  (

IV
A

 in
cl

ui
do

)
Director: Paulo Pimenta

Rua Principal nº 17 - Tires  2785 - 204 S. Domingos de Rana (frente ao Lidl)
Tel: 21 444 64 03 | Fax: 21 448 03 21 | Email: omundodastintas@hotmail.com

Representantes das Tintas:
• TINTAS SOTINCO
• NEXA AUTOCOLOR
• SODULAX
• SILACA
• ACRILAC
• 3M

AFINAÇÃO DE TINTAS 
DE AUTOMÓVEL 

E CONSTRUÇÃO CIVIL

Tintas de automóvel e construção civil
Desejamos 

Boas Festas

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

Jorge Barreto Xavier

"É essencial
a relação
entre 
a Cultura
e a Educação"

EDAM aposta
no ensino
artístico

Bombeiros
de Oeiras
celebram
128 anos

AURPIB
apoia 

seniores
da Brandoa

Boas Festas

Boas Festas

Boas FestasPág.3-7

Pág.16

Pág.8-11

Pág.22



12 Dezembro 2019O CORREIO DA LINHA 2 Boas Festas

Belas vai ter Edifício
Multiusos Cultural

Desejamos 
Boas Festas

O antigo edifício do Rossio 
de Belas, localizado na zona 
histórica, atual Praça 5 de 
Outubro, vai ser alvo de rea-
bilitação para instalação do 
Edifício Multiusos Cultural 
de Belas.
A empreitada, consignada , 
destina-se assim à reabilita-
ção de um equipamento de 
utilização coletiva de iniciati-
va municipal, em articulação 
com a União das Freguesias 
de Queluz e Belas.
Com uma área de construção 
de 351 metros quadrados e um investi-
mento de 468 mil euros, o presidente da 
Câmara de Sintra, Basílio Horta, men-
cionou “que se trata de um momento 
muito importante, Belas não tinha ne-
nhum instrumento cultural e este é o 
começo, o princípio, é o investimento 
devolvido em serviços aos munícipes”.
“A cultura ocupa um espaço muito 
relevante para o concelho, Sintra não 
pode ser considerada suburbana, todo 
o concelho, não só a vila, mas todo o 
concelho tem de ter acesso a instru-
mentos de cultura. A reabilitação deste 
edifício é a concretização de uma políti-
ca de proximidade que se quer em todo 
o território, para que Sintra seja ainda 
mais um concelho onde vale a pena vi-
ver”, sublinhou Basílio Horta.
O edifício está incluído na "Área de 

Reabilitação Urbana de Queluz-Belas" 
e na área definida para intervenção 
no âmbito do ‘Projeto Estruturante da 
Centralidade de Belas’.  Os trabalhos 
visam recuperar o edifício, que se en-
contra em avançado estado de degra-
dação, dotando-o de condições para 
funcionar como espaço polivalente.
A intervenção consiste na manutenção 
e conservação de elementos construti-
vos/decorativos originais, incluindo 
acompanhamento arqueológico, re-
forço das paredes exteriores, remoção 
total das coberturas e reconstrução e 
reformulação de todo o interior para 
o adequar a espaço multiusos de ca-
riz cultural e permitir a realização de 
eventos de várias naturezas tais como 
espetáculos, conferências, exposições e 
outras atividades coletivas.

Carlos do Carmo
homenageado

Instituído pela Estoril Sol, o Pré-
mio Vasco Graça Moura – Cidada-
nia Cultural foi atribuído a Carlos 
do Carmo, figura impar do meio 
artístico nacional, que se distin-
guiu, durante mais de cinco dé-
cadas, como uma das vozes mais 
relevantes do fado e que com o seu 
talento projectou o nome de Portu-
gal a nível internacional. 
Carlos Alberto do Carmo Almeida 
é um dos intérpretes de Fado mais 
reconhecidos em todo o mundo. 
Filho único da  fadista Lucília do 
Carmo e do livreiro e empresário 
Alfredo Almeida, nasceu em Lis-
boa, a 21 de Dezembro de 1939. 
Os seus pais eram proprietários do 
conhecido restaurante “O Faia”. A 
morte do pai, em 1962, levou Car-
los do Carmo a assumir a gerência 
d’O Faia, actuando para os amigos 
e clientes da casa, até que em 1964 
assumiu definitivamente a carreira 
artística.
A cerimónia da entrega do Prémio 
será anunciada oportunamente. 

Mercado da Brandoa inaugura Presépio
Aguadeiras, lavadeiras, pastores e 
camponeses são algumas das peças 
que fazem parte do presépio exposto 
no Mercado Municipal da Brandoa até 
dia 6 de Janeiro.  Com 1080 peças, 70 
sacas de farinha pintadas, 140 quilos de 
musgo e 30 quilos de areia, a realiza-
ção deste presépio é uma tradição com 
9 anos que partiu da ideia do gerente 
da pastelaria Mina de Viana e que tem 
contado desde sempre com o apoio da 
Junta de Freguesia de Encosta do Sol. 
Armando Paulino, presidente da Junta, 
esteve presente na inauguração do pre-
sépio, a 29 de Novembro, dia em que se 
assinalou também o 11º aniversário do 
mercado com um lanche convívio para 
os fregueses que ali marcaram presen-
ça. “Esta é uma tradição simpática pois 
são os próprios comerciantes do merca-
do que promovem a criação deste pre-
sépio que é já um verdadeiro ex libris 
do concelho atraindo muitas pessoas a 
este espaço, especialmente crianças”, 
afirmou o autarca.
Momento de especial no mercado é 
também a tradicional oferta de bolo-rei 
à população realizada a 6 de Janeiro, 
Dia de Reis. Este ano, a organização 
tem como objetivo confecionar o maior 
bolo-rei do mundo em peso. “O maior 
em comprimento já é o nosso, com 141 
metros, só que o Guiness decidiu ho-
mologar o mais pesado por isso este 
ano estamos à procura de parceiros que 
nos ajudem a atingir este fim”, explicou 
o Presidente assegurando que caso não 
o consigam concretizar  “haverá com 
certeza um bolo-rei de aproximada-
mente 200 metros para distribuir pela 
população”.
Para o ano de 2020, Armando Paulino 
evidenciou a priorização da interven-
ção nas áreas da higiene urbana e a da 

requalificação de espaços 
públicos de forma a pros-
seguir o intuito de huma-
nização dos espaços da 
freguesia. “Um dos traba-
lhos de uma autarquia é 
criar melhores condições 
para os seus habitantes 
no que toca ao espaço 
público o que consequen-
temente promove uma 
maior qualidade de vida”, disse. 
A população sénior da freguesia é tam-
bém uma preocupação primordial para 
a Junta que conta com vários espaços 
de ocupação de tempos livres 
com ateliers diários e ativida-
des como ginástica ou natação. 
À semelhança do que tem sido 
feito, a autarquia continuará a 
promover visitas culturais com 
os seniores destacando-se para o 
próximo ano a realização de um 
cruzeiro ao Mediterrâneo duran-
te uma semana no mês de Maio. 
“Queremos que a nossa gente 
saia e se divirta porque um povo 
que não respeita os seus idosos 
é um povo sem futuro...eles são 
para nós uma priorida-
de”, afirmou o Presiden-
te. 
Armando Paulino dese-
ja que 2020 seja um ano 
de paz social. Preocupa-
do, o autarca deixou um 
apelo: “Os nossos técni-
cos de saúde têm todo o 
direito de exercer as suas 
greves mas pedia-lhes 
que tivessem bom senso 
relativamente à forma 
como as fazem de forma 
a não colocarem em cau-

sa algo que é tão importante para todos 
nós como a saúde”. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues
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- Jorge Barreto Xavier

"É essencial a relação
entre a Cultura e a Educação"
Natural Goa, Jorge Barreto Xavier, veio 
para a cidade da Guarda, em 1970, onde 
viveu até 1984, ano em que se deslocou 
para Lisboa, para cursar Direito na 
Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa. 
Está de regresso à Câmara de Oeiras, 
depois de, entre 2003 e 2005, ter de-
sempenhado as funções de vereador 
com a responsabilidade dos pelouros 
da Cultura, Juventude e Defesa do 
Consumidor, assumindo agora a fun-
ção de Diretor Municipal de Educação, 
Desenvolvimento Social e Cultural da 
Câmara de Oeiras.
Com uma vasta experiência profissio-
nal, Jorge Barreto Xavier desempenhou 
diversas funções públicas, de consulto-
ria, ensino e investigação, foi, por exem-
plo, Secretário de Estado da Cultura, 
representante do Governo de Portugal 
no Conselho Europeu de Ministros 
da Cultura, na Conferência Ibero-
Americana dos Ministros da Cultura 
e na Conferência da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa dos 
Ministros da Cultura, foi Diretor Geral 
das Artes, do Ministério da Cultura ou 
Administrador do Fundo de Fomento 

Cultural.
É atualmente Coordenador do 
Programa Cultura, Desenvolvimento 
e Sociedade do Instituto de Políticas 
Públicas e Sociais, é professor auxi-
liar convidado do ISCTE – IUL e in-
vestigador associado do Centro de 
Investigação e Estudos de Sociologia. 
“O Correio da Linha”, na vertente de 
dar a conhecer pessoas que se destacam 
pela sua forma de estar na vida ou no 
desempenho de funções, conversou 
com Jorge Barreto Xavier.  
Correio da Linha (CL)– Como é que 
acontece a sua vinda para a cidade da 
Guarda?
Barreto Xavier (BX)– Nasci em Goa, os 
meus pais são goeses, na sequência da 
tomada de Goa pela União Indiana, em 
1961, os meus pais decidem vir para 
Portugal, tinha eu cinco anos.
A ida para a cidade da Guarda aconte-
ceu porque um tio meu, médico radio-
logista, estava colocado no Hospital da 
Guarda e meu pai como Delegado do 
Procurador-Geral da República, pediu 
colocação na Guarda para ficar perto 
do irmão, e assim eu saio de um clima 
quente para um clima frio, um ambien-
te muito diferente, uma transição vio-
lenta, mas a adaptação fez-se e eu hoje 
posso dizer que tanto gosto de Caril 
como de Bucho Raiano.
CL – Vem para Lisboa fazer o curso de 
Direito mas adquiriu outras competên-
cias…
BX – Sim, fiz uma especialização em 
estudo das artes, um programa de 
doutoramento em Ciência Política, na 
Universidade Nova, tenho por concluir 
uma tese de doutoramento em Políticas 
Públicas.
CL – Aparentemente a sua formação 
não está relacionada com a Cultura, to-
davia a sua vida tem sido muito dedica-
da a essa área, a que é que isso se deve? 
BX – Desde muito cedo estive ligado à 
criação cultural, porque escrevia e fazia 
fotografia, quando vim para Lisboa no-
tei que havia uma grande dificuldade 
para quem vinha de fora mostrar o seu 

trabalho artístico.
Havia um circuito limitado de galerias 
de arte, era preciso estar dentro desse 
circuito e os “provincianos”, como era-
mos considerados nós, os vindos de 
fora de Lisboa, não tinham acesso fácil a 
esse circuito, portando decidi criar uma 
associação, em 1986, o Clube Português 
de Artes e Ideias, para apoiar artistas 
em todos os domínios, como as Artes 
Plásticas, a Dança, a Música, o Teatro, 
o Designe, a Literatura, o Áudio Visual 
ou a Arquitetura, foi uma associação 
muito abrangente e nos anos 90 foi a 
maior associação nacional de apoio a 
artistas em princípio de carreira.
CL – Foi fácil fazer isso naquela altura? 
BX – Naquela altura não havia nada 
deste género em Portugal, a associação 
realizou a primeira mostra de arte in-
tegrada que se fez no nosso país, apre-
sentando ao mesmo tempo várias ar-
tes, realizaram-se diversas mostras de 
arte, designadas “Jovens Criadores”, 

que ainda hoje acontecem e naquela 
época tiveram uma grande importân-
cia na promoção de pessoas nas áreas 
das artes, por exemplo, na literatura, 
João Tordo, Luís Peixoto, José Mário 
Silva, artistas como João Pedro Vale, 
arquitetos como os irmãos Mateus, mas 
também na Música, como os Madre 
de Deus, ou na Moda, como o José 
António Tenente, no meu caso, o meu 
trabalho artístico ficou na gaveta, pois 
não o queria misturar com o trabalho 
da associação, até porque estávamos a 
ter apoio do Estado.
CL – Falando em associações, também 
criou uma associação que funcionou na 
Fábrica da Pólvora… 
BX – Eu queria desenvolver um Centro 
de Experimentação Artística, contactei 
diversas entidades e só o presidente 
Isaltino Morais se interessou pelo pro-
jeto e foi possível instalar este centro, 
a que chamei, “Lugar Comum”, na 
Fábrica da Pólvora de Barcarena, onde 

As lojas Teresa Silveira desejam Boas Festas 
a todos os clientes e amigos

Linda-a-velha

Goa, com a prima (1969)
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foi desenvolvido 
um trabalho im-
portante com pro-
jeção a nível euro-
peu, mas deixei de 
estar à frente deste 
centro quando as-
sumi as funções 
de vereador da 
Câmara de Oeiras.
CL – Outra inicia-
tiva sua foi a Inov-
Art, que se iniciou 
em 2009, isso ain-
da funciona?
BX – O progra-
ma Inov-Art sur-

giu como uma iniciativa go-
vernamental, sendo na altura 
Ministro da Cultura, José Pinto 
Ribeiro, e eu era Diretor Geral 
das Artes, desenhei um progra-
ma de formação através de bol-
sas no estrangeiro para artistas 
profissionais em início de car-
reira. Decorreu em 2009 e 2010, 
com a minha coordenação e foi 
o maior programa desenvol-
vido em Portugal de formação 
na área das artes, em termos 
internacionais, permitindo que 
500 jovens por ano, pudessem 
fazer formações de seis me-
ses, com bolsas de estágio, em 
90 cidades de 25 países. Pouco 
tempo depois de eu me demitir 
de Diretor Geral das Artes, por 
considerar que não tinha condi-
ções para desempenhar o cargo, 
este programa terminou.
CL – As queixas sobre a falta de 
apoio do Estado às artes, à cul-
tura em geral, arriscava dizer 
que têm séculos, em sua opinião 
a que é que se deve esta falta de 

apoio?
BX – Esse problema tem várias 
perspetivas, somos um país 
com uma história longa, não 
temos problemas de identida-
de cultural, pelo contrário so-
mos dos mais estáveis países 
da Europa, em que existe uma 
grande instabilidade identitá-
ria, veja-se o que se passa em 
Espanha ou no Reino Unido, 
portanto culturalmente nós 
somos um país coeso e es-
tável. Coisa diferente são as 
políticas culturais do Estado, 
que não tem sido favorável, 

ao longo dos sé-
culos, para uma 
difusão das artes, 
por exemplo, ao 
nível do financia-
mento do Estado 
a atividade artísti-
ca, no século XVI 
e XVII, não foi 
feita pela monar-
quia em Portugal 
mas em Roma, 
no Vaticano, 
porque o Estado 
Português queria 
ter uma boa rela-
ção com a Igreja e 
favoreceu vários 
trabalhos artísticos colocando 
recursos elevados nessas obras. 
CL – Quer dizer que considera-
vam as artes importantes mas 
não no nosso país?
BX – Havia uma ideia diferente 
do que era a política pública, não 
se pensava na educação do povo, 
a atividade artística era muitas 
vezes mecenática, orientada para 
palácios, mosteiros ou abadias, 
mas apesar de não conseguirmos 
encontrar um florescimento mui-
to forte na cultura, podermos en-
contrar na literatura ou na pin-
tura grandes nomes, como, por 
exemplo, Luís Vaz de Camões.
O Liberalismo procurou alterar 
esta forma de estar, favorecen-
do uma Política Cultural mas 
nada se concretizou, a Primeira 
República queria desenvolver 
o trabalho artístico, mas nada 
aconteceu, no Estado Novo o 
regime fez um controlo cultural, 
condicionando a liberdade de 
expressão e o modo de pensar, 
até ao 25 de Abril.
Depois da revolução, Portugal 
tendo poucos recursos, avançou 
com políticas, como a criação do 
Estado Social, felizmente, mas à 
custa de um grande endivida-
mento e neste contexto a Política 
Cultural acabou por ser, mais 
uma vez, o parente pobre, inde-
pendentemente de haver a afir-
mação por parte dos políticos, 
de todos os quadrantes, de que 
gostam da Cultura.
CL – Não se melhorava o futuro, 
se fizesse parte dos currículos es-
colares, por exemplo, a Música a 

A Direcção ACECOA
e os seus funcionarios

desejam-lhe
BOAS FESTAS

e um ótimo 2020

Pequim, com o Director do Museu Nacional (2014)

Alentejo, num programa de apoio aos idosos (1983)

Goa, com familiares (1976)

 Goa, com os Pais (1967)
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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

Pintura ou o Teatro?
BX – A Educação Artística em Portugal 
está a ser pensada há muitos anos, e 
sucessivamente não é implementada, 
no fim dos anos 70, Madalena Perdigão 
coordenou uma comissão para reforma 
do ensino artístico, fez uma proposta 

que não foi implemen-
tada, nos anos 80, Maria 
Emília dos Santos coor-
denou outra comissão e 
a proposta também ficou 
esquecida, nos anos 90, 
Augusto Santos Silva, 
também teve o mesmo 
resultado, assim como a 
comissão que eu coorde-
nei em 2005, e ainda hou-
ve outra comissão coor-
denada por Domingos 
Fernandes. Atualmente 
existe um grupo de tra-
balho que este Governo 
nomeou, para estudar 

uma política entre as artes e a educa-
ção, vamos ver o que vai dar. Este his-
torial é lamentável, o Estado manifesta 
a abertura para que haja uma maior 
presença das artes no sistema educati-
vo mas nunca foram implementadas as 
recomendações dos grupos de trabalho 
que ele próprio nomeia.     
CL – Isso pode ser justificado pela falta 
de dinheiro?
BX – Eu creio que não, é um proble-
ma de decisão política, tem a ver com 
o modo como se assimila certos domí-
nios, o Ministério da Educação é uma 
máquina muito pesada, com uma imen-
sa dificuldade em se adaptar a coisas 
novas, mas as escolas acabam por ser 
cobaias de sucessivos governos, com 
a implementação de programas curri-
culares diferentes, isto é um paradoxo, 
por um lado há um experimentalismo 
muito grande, mas por outro lado os 
vetores estratégicos como a relação 
entre as artes e a educação têm suces-
sivamente sido colocadas num plano 
secundário, apesar das afirmações do 
seu valor e da sua importância.
CL - Ao longo dos anos tem diminuí-

do a oferta cultural, há algumas déca-
das havia uma oferta diversificada de 
espetáculos, nomeadamente de música 
clássica, dirigidos ao grande público 
o que hoje é quase inexistente, em sua 
opinião, que é que nos aconteceu? 
BX – Creio que nas últimas décadas, 
já em democracia, houve uma desva-
lorização do acesso da população em 
geral a uma série de atividades cultu-
rais, é uma clivagem com a qual não 
concordo, é necessário encontrar um 
parâmetro de Política Cultural que seja 
de “Democracia Cultural”, e não de 
“Democratização Cultural”, ou seja, as 
medidas de Democratização Cultural 
partem da ideia de que há uma Cultura 
Erudita que tem que ser ministra-
da a toda a gente, é uma ato de cima 
para baixo, não é isso que me parece o 

mais desejável, a ideia de Democracia 
Cultural é uma ideia de acesso dos ci-
dadãos, no seu todo, à criação e fruição 
cultural, sem estabelecer barreiras entre 

 Nova Iorque, com William Kentridga (2010)

Veneza, com amigos (2010)

Nova Iorque, com Jeff Koons (2010)
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o erudito e o popular, mas sim valori-
zando todas elas, não significando isso 
que não haja coisas com mais e menos 
qualidade. 
Há um trabalho a fazer que tem que ter 
a articulação com a educação, a escola, 
as famílias, os agentes 
culturais e os serviços pú-
blicos, para melhorar este 
“Ecossistema Cultural” 
que precisa de mais equi-
líbrio.
CL – O Concelho de 
Oeiras tem, ao longo 
dos anos, dado bastante 
apoio à Cultura, é uma 
exceção, ou a generali-
dade das autarquias do 
país investe bastante nas 
atividades culturais?
BX – A soma dos orça-
mentos da Cultura das 
autarquias locais é supe-

rior ao do Ministério da Cultura para a 
Política Cultural, muitas autarquias in-
vestem uma percentagem do seu orça-
mento muito superior ao que o Estado 
gasta a nível nacional com a Cultura, e 
Oeiras é um bom exemplo.

15 Dezembro 2017 | O CORREIO DA LINHA

O Clube Escola de Ténis de Oeiras 
(CETO), inaugurou, em 24 de Junho, a 
reabilitação do espaço desportivo, no 
Jardim de Oeiras junto à Praia de Santo 
Amaro, depois de obras que dotaram 
este espaço de cobertura para os dois 
cortes de ténis e passou a ter também 
dois campos de miniténis, balneários 
para homens e senhoras, um gabinete 

18

Carlos Falcão Presidente do CETO

''É possível olhar para o futuro''
de sioterapia e um bar restaurante.
Carlos Falcão, presidente da Direção 
do CETO, recordou ao “O Correio da 
Linha”, que foi neste espaço 
desportivo, em Santo Amaro de Oeiras, 
que nasceu o clube, na sequência da 
criação naquele local de uma escola de 
ténis que, com o seu desenvolvimento, 
teve a necessidade de se organizar, 

vindo a constituir o clube em 1977.
Em 1982, iniciou-se o processo de 
expansão do clube, pois, segundo o seu 
presidente, o número de alunos, que já 
atingia os 400, tornava difícil de gerir 
as aulas com apenas dois campos 
disponíveis. No terreno 
disponibilizado pela Câmara de Oeiras, 
na Alameda Conde Oeiras, em Nova 
Oeiras, iniciou-se a construção do 
complexo desportivo que contou com 
ajudas estatais e da Câmara de Oeiras.  
Inauguradas em 1988, as novas 
instalações permitiram um grande 
crescimento do CETO, “mantendo-se 
sempre a sua gestão de uma forma 
equilibrada sem problemas 
nanceiros” e passando a dispor de 
nove campos, seis de pó de tijolo e três 
de piso rápido, hoje de relva sintética e 
o edifício sede, onde se encontram os 
serviços de gestão do clube e da Escola 
de Ténis, um ginásio, uma zona de 
restaurante, balneários loja de desporto 
e espaços para armazenamento.
Mas, refere Carlos Falcão, existiu 
sempre uma lacuna que não foi fácil de 
solucionar, a falta de um campo 
coberto, para o que foram apresentados 
vários projetos, mas face às exigências 
arquitetónicas do bairro onde estão 
inseridos e onde se respeita o projeto 
do arquiteto Ribeiro Teles, não foi 
possível dar solução ao problema. 
Perante a necessidade de reabilitar o 
polo de Santo Amaro, aproveitaram a 
oportunidade para fazer um projeto 
que previsse a cobertura dos campos, 
projeto que foi concretizado pelos 
serviços da Câmara de Oeiras, tendo 
agora o CETO dois campos cobertos.
Há alguns problemas a resolver 
naquela construção, que se prendem 
com o escoamento das águas das 
chuvas, já têm solução, estão a 
procurar nanciamento para a 
execução da obra.
Inaugurados também 
em Junho, no dia 17, 
dois campos de 
Padel, respondendo à 
solicitação dos 
muitos praticantes 
desta modalidade, 
sendo a sua gestão 
atribuída a um 
concessionário, cons-
tituindo a renda paga 
uma importante 
mais-valia para o 
CETO.
Neste momento o 
CETO, com os giná-
sios a funcionar, 
tendo em média de 
400 praticantes, com 
cerca de 300 no Padel, 
e a escola de Ténis, 

“Cunha e Silva Tennis Academy”, com 
cerca de 100 praticantes, está, o clube, a 
recuperar da crise, que nas palavras de 
Carlos Falcão, ao longo dos últimos 
anos afastou muitos praticantes.
A par destas obras nos cortes de ténis, 
foram realizadas alterações nos 
serviços prestados, como a gestão do 
restaurante, que mudou, o 
“Restaurante Tugas”, tem um espaço 
renovado e acolhedor, com um serviço 
de sucesso, sendo por vezes difícil 
arranjar mesa sem marcação, integrado 
no serviço do ginásio há Fisioterapia no 
Desporto e Medicina Tradicional 
Chinesa com Acupunctura, Fitoterapia 
e Massagem Tui Na e continua a loja 
de artigos de desporto. 
A escola de ténis, “Cunha e Silva 
Tennis Academy”, proporciona tudo o 
que diz respeito ao ténis, não só no 

Rua 7 de Junho, 6 (junto à C.M.O.) - Oeiras - Tel.: 21 441 75 71 - Tlm: 915 804 952

Quinta e Domingo venha Saborear
o nosso Cozido á Portuguesa

Encerrados dia 25 e dia 31 ao jantar

Servimos almoços
dia 1 de Janeiro 

Abel (O Benfiquista de Oeiras)
e toda a sua equipa

desejam a todos
os Clientes e Amigos

BOAS FESTAS

Boas Festas

Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa
Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa

Encerra à 2º feira

Estamos abertos
Segunda-Feira dia 23
e dia 24 aos Almoços

Encerrados dia 25 e 26

 Lisboa, com o pais (2015) Macau, na Conferencia Internacional Humanidades (2016)

Lisboa, com Pina Bausch (2008)

Oeiras com amigos (2015)
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“Um Mar de Estórias – o Mundo em Presépios” é 
o título da Exposição organizada pela Oeiras Viva 
E.M. composta por 132 presépios, provenientes 
da vastíssima colecção da Dra. Maria Cavaco Silva, 
que foi inaugurada no dia 29 de Novembro na Pi-
scina Oceânica de Oeiras e aberta ao público desde 
o dia 1 de Dezembro às 10h.
Cada presépio encerra em si a singularidade afec-
tiva da sua própria estória e todos em conjunto 
representam a pluralidade de culturas e a universali-
dade do Natal, vivido pelo Mundo.
Esta Exposição levá-lo-á numa expedição pelo 
Mundo e poderá vê-la até ao dia 6 de Janeiro de 
2020, das 10h às 18h, de Segunda a Domingo.
O custo do ingresso para visitar a exposição será 
de 2€ e o custo do catálogo da exposição de 2,5€ 
(facultativo)
A receita dos bilhetes de ingresso reverterá 
em parte, a favor do Projeto "Famílias com 
Alma”(https://www.csagradafamilia.pt/comuni-
dade/familias-com-alma/), 
da Fundação Obra Social 
das Religiosas 
Dominicanas Irlandesas.
As crianças com idade inferior 
a 6 anos, a entrada será gratuita.

Exposição de Presépios 
da coleção privada da 

Dra. Maria Cavaco Silva
 na P iscina Oceânica de Oeiras

dia 9 de Janeiro de 
2019

2020

10 de Dezembro 2019

CL- Como é que se pode mu-
dar este estado de coisas, no 
que se refere à Cultura?
BX - Uma das questões fun-
damentais é a relação entre a 
Educação e a Cultura, é uma 
relação que tem que ser me-
lhorada, se não houver des-
de a infância educação para 
a Cultura nós não vamos ter 
cidadãos a fruir Cultura, va-
mos ter de vez em quando 
consumidores. A Cultura 
ainda não está inscrita nos 
nossos genes sociais, temos 
ainda um grande caminho a 
fazer e é muito importante para a nossa 
democracia. A relação entre a Educação 
e a Cultura é crítica, para melhorarmos 
como sociedade do século XXI. Somos 
uma sociedade ainda com complexos 
do Estado Novo, com níveis de literacia 
muito baixos e muito desigual, eu sem-
pre trabalhei no sentido de contribuir 
para uma sociedade melhor através do 
poder que a Cultura pode dar aos cida-
dãos, mas é importante a mobilização 

da sociedade civil, não podemos pensar 
que o Estado faz tudo.
CL – O seu regresso a Oeiras a que é 
que se deve?
BX – Deve-se apenas ao convite do 
presidente Isaltino Morais, que me lan-
çou o desafio de assumir uma Direção 
Municipal que estava prevista e que 
integra a Educação, Desenvolvimento 
Social e Cultural, para a qual ainda 
não estava designada a pessoa. Este é 

um município de que gosto 
muito e com quem tenho uma 
história, por isso decidi aceitar 
o desafio, não é reviver o pas-
sado em Oeiras, é uma nova 
etapa do meu trabalho na re-
lação com o município, é pre-
ciso saber as prioridades que o 
Executivo Municipal tem para 
as áreas nas quais eu assumo 
a responsabilidade e procu-
rar fazer o melhor que poder 
ao serviço dos munícipes de 
Oeiras.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: P.R. e BX

Veneza, com amigos (2015)

Oeiras, com Isaltino Morais (2019) Veneza, com Joana Vasconcelos (2019)

Nova Dili, com Ministra da Cultura da Índia (2013)
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O Presidente da Assembleia Geral

Ivone Botelho
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Clube Desportivo 
do Arneiro

a todos os
atletas, sócios,
amigos e  
colectividades

A direção
deseja

votos de um 
excelente Natal 
e um Feliz
ano de 2020

A Dança sempre foi a sua grande pai-
xão. Desde cedo, Ana Mangericão 
procurou obter a formação necessária 
para alcançar um nível de excelência. 
Estudou em Inglaterra e assumiu ain-
da muito jovem o cargo de Directora 
do Departamento de Dança no Minis-
tério de Educação e Cultura, em Ango-
la, sua terra-Natal. Em 1983, apostou 
num projecto capaz de alimentar o so-
nho de uma vida ao abrir a Escola de 
Dança Ana Mangericão (EDAM) num 
novo espaço em Carcavelos, que viria 
a ser substituído, em 1998, por novas 
instalações em São Domingos de Rana, 
construídas de raiz, sob sua orientação, 
para o ensino da Dança. 

- Ana Mangericão

"EDAM aposta no ensino artístico"

Aos 63 anos, esta responsável pela pro-
moção da Dança no programa educati-
vo dos jovens, que já mereceu o reco-
nhecimento do Ministério da Educação, 
mantém o sonho bem vivo. A EDAM é 
considerada uma referência na forma-
ção artística dos jovens, em especial 
na Dança Clássica. Os seus alunos têm 
actuado com mérito em muitos palcos 
do País e não só, sendo que a escola já 
formou várias gerações de artistas. Dos 
exemplos de carreiras profissionais 
bem-sucedidas entre os seus ex-alunos, 
destacam-se os casos das actrizes Da-
niela Ruah, Helena Montez e Madalena 
Alberto e das bailarinas Brígida Neves 
e Margarida Macieira.

Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - Que 
momentos da sua carreira recorda com 
maior prazer?
Ana Mangericão (AM) – O reconheci-
mento do ensino ministrado na EDAM, 
pelo Ministério de Educação; o reco-
nhecimento da boa formação pessoal 
e técnico-artística de cada aluno que 
prossegue os seus estudos na Arte - 
Dança, Teatro e Música; a edificação 
da primeira escola construída de raiz, 
no País, para o ensino da Dança (escola 
onde actualmente nos encontramos); 
e, ultimamente, a componente técnica 
do Curso Profissional de Intérprete de 
Dança Contemporânea, aberta em par-
ceria com o Agrupamento de Escolas 
da Parede e a Câmara Municipal de 
Cascais. Todos eles são 
marcos muito importan-
tes de reconhecimento, 
por parte de entidades 
estatais e comunidade 
envolventes, de todo o 
esforço e empenho que ao 
longo de mais de 40 anos 
foram dedicados à forma-
ção pessoal e artística dos 
jovens; são, também, um 
marco importante no que 
diz respeito à evolução 
do ensino da Dança em 
Portugal.
É com orgulho que hoje 
posso afirmar que a 
EDAM ministra o ensino 
da Dança, sendo reconhecida pelo seu 
valor sociocultural, a todos as faixas 
etárias, desde o Pré-Escolar, passando 
pelo 1.º/2.º/3.º Ciclos e Ensino Secun-
dário (até ao 12º ano), possibilitando 
aos seus alunos o prosseguimento de 
estudos de nível Superior.
CL - O que significa a Dança para si?
AM - A Dança é a uma forma de Arte 
que contribui para uma educação que 
integra as faculdades senso-motoras, 
intelectuais, criativas e que possibilita 
relações mais dinâmi-
cas e frutíferas entre 
a formação do indi-
víduo, a Cultura e a 
Arte.
CL - A Dança tem o 
apoio que merece em 
Portugal?
AM - O “merecimen-
to” é uma palavra 
ingrata para clarificar 
o apoio que a Dança 
granjeia em Portugal. 
No entanto, considero 
que actualmente estão 

a ser empreendidos e aplicados alguns 
projectos na área de apoio à formação 
consciencializada que garantem a se-
gurança e a qualidade do ensino da 
Dança.
Esta formação exige ainda que, de igual 
modo, haja um empenho de todas as 
entidades para que se garanta a exis-
tência de professores qualificados e ze-
losos da sua formação contínua; e que 
existam companhias e grupos de dan-
ça com qualidade técnico-artística que 
garantam um prosseguimento a nível 
profissional a todos os alunos que se 
formam e que estes sejam acarinhados 
por um público que se encontra, a meu 
ver, sedento de Dança.

“JOVENS MERECEM MELHOR ENSI-
NO QUE POSSAMOS OFERECER”

CL - Como surgiu a necessidade de 
criar a Escola de Dança?
AM - Pela minha forma de Ser e de Es-
tar e por considerar que a formação e 
o desenvolvimento de crianças e jovens 
merecem o melhor tipo de ensino que 
lhes possamos oferecer, não concebia 
que o trabalho que efectuava não pos-
suísse esse rigor e que não estivesse 
inserido numa rede escolar reconheci-
da e creditada, como é disso exemplo 
o Ministério da Educação. Assim, os 
requisitos por mim exigidos para o de-
senvolvimento deste projecto envolve-
ram esta tomada de decisão e implica-
ram por si só a criação da EDAM nos 
moldes que hoje possui.
CL - Quais os objectivos deste estabele-
cimento de ensino?
AM - Assim como se encontram es-
tabelecidos no Projeto Educativo da 
EDAM, os objectivos deste estabeleci-
mento de ensino prendem-se com a ne-
cessidade de ministrar uma formação 
socio-artística completa, que implique 
o respeito por si e pelo outro, e que ga-
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ranta a todas as crianças e jovens o de-
senvolvimento de capacidades, como 
a resiliência, que lhes possibilitarão o 
cumprimento de todos os seus objec-
tivos académicos e, em última análise, 

a concretização de todos 
os seus objectivos de 
vida.
CL - Qual a importância 
da Dança na formação 
educativa dos jovens?
AM - A meu ver, a Dan-
ça é um veículo impor-
tante para a expressão 
da personalidade, das 
emoções e da criativida-
de que permite o desen-
volvimento do carácter e 
do equilíbrio emocional. 
A Dança possibilita ain-
da o desenvolvimento 

de estratégias que capacitam o indi-
víduo para o trabalho em grupo, bem 
como o capacitam para lidar de forma 
harmoniosa com as suas frustrações e 
com as realidades do Eu e do Outro.
CL - Que características fundamentais 
deve ter um/uma bailarino/a?
AM - Penso que um bailarino profissio-
nal, para ser bem-sucedido nos tempos 
que correm, em que quase não existem 
grupos de dança ou companhias em 
Portugal, deve possuir, em primeiro lu-
gar, uma formação técni-
co-artística de excelência 
e, em segundo lugar, ter 
capacidade de empreen-
dedorismo para conseguir 
implementar e apresentar 
os seus projectos a título 
individual. Deve, tam-
bém, ter conhecimentos 
diversificados na área de 
gestão de projectos para 
conseguir gerir a sua car-
reira.
CL - Pode citar alguns 
exemplos de artistas bem-
-sucedidos que tenham 
passado pela EDAM?
AM - Brígida Neves (tra-

balha como bailarina 
profissional no es-
trangeiro), Daniela 
Ruah (trabalha na 
indústria Televisiva 
no estrangeiro e em 
Portugal), Helena 
Montez (trabalha 
como actriz), Mada-
lena Alberto (traba-
lha em Teatro Mu-
sical no estrangeiro 
e em Portugal) e 
Margarida Macieira 
(trabalha como bai-
larina e coreógrafa 
no estrangeiro).
CL - É complicado ser bailarino em 
Portugal?
AM - Considero que é muito compli-
cado ser bailarino em Portugal. O re-
duzido número de companhias, a falta 
de financiamento a projectos artísticos 
na área da Dança e o elevado nível de 
competitividade existente numa car-
reira de si muito curta fazem com que 
os jovens que escolhem a Dança como 
o seu projecto de vida não tenham em 

Portugal a estabilidade emocional e fi-
nanceira necessária para a sua subsis-
tência.

PROJECTO DE VIDA QUE IMPLICA 
SACRIFÍCIOS

 E MUITA PERSISTÊNCIA

CL - Que conselhos daria a um jovem 
que pretenda desenvolver a sua vida 
em torno na Dança? 
AM - Julgo que o primeiro conselho a 
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e um próspero ano novo 2020

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão deseja-lhe,

COMPRE OS SEUS PRESENTES NAS LOJAS DO CARTÃO FREGUÊS 

MAIS DE 230 LOJAS!
LOJAS ADERENTES EM: WWW.UF-MASSAMAMABRAAO.PT

Freguesia
Massamá e Monte Abraão• Escrituras Públicas

• Testamentos
• Procurações
• Reconhecimentos de Assinaturas
• Termos de Autenticação
• Certidões e Públicas-Formas
• Certificados
• Registo Predial e Comercial
• Registo Automóvel online
• Processos de Inventário
• Contratos Diversos

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 7E - Atelier 6
 Moinho das Antas 2780-241 Oeiras

Tel. 215 806 687 Fax 215 807 488

Segunda a Sexta das 09h00 às 18h00

dar a um jovem que pretenda desenvol-
ver a sua vida em torno da Dança deva 
ser para que ele se questione acerca da 
verdadeira motivação interior para o 
prosseguimento deste projecto pessoal. 
Este é um projecto de vida que implica 
diversos sacrifícios e muita persistên-
cia. Assim, o segundo conselho que 
me parece importante deixar a todos 
os jovens que tenham a Dança, ou a 
Arte, como seu objectivo de vida é o 

de que sejam organizados, metódicos, 
perseverantes e muito exigentes consi-
go próprios, tanto a nível físico como 
emocional. 
CL - Qual o balanço que faz destes mais 
de 40 anos de existência da EDAM?
AM - Considero que o percurso realiza-
do pela comunidade da EDAM ao lon-
go destes mais de 40 anos de existência 
tem primado pelo desenvolvimento de 
um trabalho honesto e de qualidade que 
permitiu incutir, a diversas crianças e 

jovens, valores importantes que con-
tribuíram para o seu desenvolvimento 
socio-artístico. Quero acreditar que a 
passagem destes alunos pela EDAM 
lhes tenha possibilitado a obtenção das 
ferramentas correctas para o desenvol-
vimento de um percurso académico de 
excelência, bem como lhes tenha pos-
sibilitado adquirir as ferramentas ne-
cessárias para que, no futuro, venham 
a ser reconhecidos como cidadãos cor-
rectos e conscientes dos seus deveres e 

direitos. A passagem pela 
EDAM possibilita ainda a 
criação e formação de um 
público crítico e exigente.
CL - Quais as maiores difi-
culdades que a EDAM en-
frenta no exercício da sua 
actividade?
AM - A formação especia-
lizada em Dança implica 
uma carga horária de au-
las de técnicas de dança 
e ensaios muito elevada 
sendo, por isso, a gestão 
do tempo para articulação 
entre o ensino académico 

e o ensino artístico é uma das maiores 
dificuldades que a EDAM enfrenta.
CL - Qual o maior orgulho que sente 
enquanto responsável por este projec-
to?
AM - É saber que, hoje em dia, o grande 
esforço realizado no empreendimento 
deste projecto foi totalmente compen-
satório tendo em vista os objectivos 
actualmente alcançados. Ser diferen-
te, exigente, resiliente e, muitas vezes, 
incompreendida numa área tão difícil 
como a do Ensino da Dança, compen-
sou. 
CL - Quantos alunos tem a escola?
AM - De momento, no ano lectivo de 
2019/2020, temos cerca de 200 alunos.
CL - Como planeia o futuro da EDAM?
AM - Espero sinceramente que o futu-
ro da EDAM passe por manter todos 
os valores que foram o mote da sua 
formação e que têm sido um elemento 
diferenciador num mercado sempre em 
crescimento; que mantenha o seu nível 
de exigência e de qualidade de forma-
ção e ensino.

Texto: Luís Curado
Fotos: EDAM

Boas Festas
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Desejamos a todos os crentes e habitantes
de Queluz, votos de um Feliz

e Santo Natal e um ano de 2020 na Paz de Deus

Rua 9 de Abril Nº19 A/B Queluz
ANIBAL MACHADO SEBASTIÃO

CONSTRUÇÃO 
CÍVIL

PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS

T. 219 624 797 
TM: 932 816 937

Rua do Castelo, n.º 9 | OLELAS • 2715-356 ALMARGEM DO BISPO

Boas Festas

Perfil
Ana Mangericão nasceu a 10 de Março 
de 1956, em Angola. Começou como 
assistente, em 1964, da Professora He-
lena Coelho na Academia de Bailado 
de Angola, onde obteve uma bolsa 
de estudo, no âmbito da formação de 
professores, para Inglaterra. Esteve, 
inicialmente, sete meses na Hockaday 
School of Dance, em Swindon, para 
concretizar os seus exames como alu-
na, e posteriormente iniciar os estudos 
para a graduação no ensino.
Em 1975 regressou a Angola onde seria 
nomeada para o cargo de Directora do 
Departamento de Dança no Ministério 
de Educação e Cultura. Foi nesta altura 
que iniciou a Escola de Dança, nas ins-
talações da Escola de Música de Luan-
da. Dois anos mais tarde, reiniciou os 
estudos em Inglaterra. Em Dezembro 
de 1977 começou a leccionar na Socie-
dade Recreativa e Musical de Carcave-
los (SRMC) e mais tarde no Dramático 
de Cascais.
Em 1978, a pedido do Director do Par-
naso, no Porto, reestruturou esta escola 
de Dança onde permaneceu até 1982, 
viajando semanalmente entre Carcave-
los e Porto. Em 1983, abriu a Escola de 
Dança Ana Mangericão (EDAM) num 
novo espaço em Carcavelos. Volvidos 
três anos, obteve reconhecimento do 
Ministério da Educação, no âmbito 
do Ensino Particular e Cooperativo, 
assumindo a Direcção Pedagógica da 
EDAM. Em 1998, inaugurou as novas 
instalações da escola, construídas de 
raiz sob a sua direcção.

Ao longo dos anos, Ana Mangericão foi 
convidada a participar na coadjuvação 
de coreografias com várias entidades e 
em vários projectos em Inglaterra, des-
de cursos de aperfeiçoamento, a espec-
táculos com várias escolas e trabalhos 
com músicas efectuadas por alunos da 
Menuhin School of Music e coreografa-
das por alguns coreógrafos de renome. 
Manteve também intercâmbios com o 
Bird College e RAD Surrey Region. Foi 
também neste período que se tornou 
examinadora de clássico, da organi-
zação Dance Arts Internacional (DAI), 
durante os meses de férias.
Como Directora da EDAM, Ana Man-
gericão sempre fomentou a formação 
do público e o enriquecimento artístico 
dos alunos e professores da EDAM, co-
laborando com várias entidades oficiais 
e particulares. Ao longo da sua forma-
ção, procurou fazer cursos de recicla-
gem, das várias técnicas que a escola 
lecciona, mantendo-se sempre actuali-
zada em relação aos novos programas 
em vigor.
A EDAM tem desenvolvido, ao longo 
dos anos, protocolos com entidades 
públicas, a fim de proporcionar/acom-
panhar estágios/mestrados e douto-
ramentos, como por exemplo com a 
Faculdade de Motricidade Humana, a 
Escola Superior de Educação e o ISPA 
em Psicologia Educacional. Tem reali-
zado ainda projectos de Arte e forma-
ção com as Câmaras Municipais de 
Cascais e Ourique e com escolas do 
concelho de Cascais.

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 
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Oeiras tem equipa campeã
A equipa de Seniores do Clube 
de Kung Fu Hong Long sagrou-se 
campeã nacional nos Campeonatos 
Nacionais realizados pela 
Federação Portuguesa de Artes 
Marciais Chinesas nos dias 23 e 
24 de Novembro, em S. João da 
Madeira.
A equipa do CKFHL, constituí-
da por Diogo “Alex” Pereira, 
Jorge Xue, Tomás Cruz, Miguel 
Escudeiro e Diogo Fernandes foi 
somando pontos nas provas in-
dividuais, com destaque para o atleta 
Diogo Pereira, que arrecadou seis tí-
tulos de campeão nacional. A equi-
pa somou ainda mais três títulos de 
Campeão Nacional, bem como três tí-
tulos de vice-campeão nacional.
Na equipa de juniores a atleta Matilde 
Figueiredo arrecadou ainda um título 

de campeã nacional e um título de vice-
-campeã nacional.
Estes resultados são fruto de muito 
trabalho e dedicação, apesar da falta 
de apoio a esta modalidade, sobretudo 
por parte das entidades oficiais e da es-
cassez de recursos para a preparação e 
deslocações dos atletas.

Faleceu 
Rui Freitas

20/11/1951
6/12/2019
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Desejamos Boas Festas

"Um Mar de Estórias" na
Piscina Oceânica de Oeiras

RAAA 1 dá
almoço 
solidário

“Um Mar de Estórias – o Mundo em 
Presépios” é o título da Exposição or-
ganizada pela Oeiras Viva E.M. e com-
posta por 132 presépios, provenientes 
da coleção de Maria Cavaco Silva, so-
bre esta exposição “O Correio da Li-
nha” falou com António Almeida, pre-
sidente do Conselho de Administração 
da Oeiras Viva EM.
Correio da Linha (CL) – Como é que 
surgiu a ideia de fazer esta exposição?
António Almeida (AA) – Esta ideia sur-
giu a partir do momento que decidimos 
criar actividades na Piscina Oceânica 
fora da época balnear e uma das pos-
sibilidades foi realmente a realização 
de exposições adaptando-se o espaço 
disponível para esse efeito. E nesse 
âmbito a Oeiras Viva EM considera um 
privilégio receber em Oeiras e na Pis-
cina Oceânica, pela primeira vez parte 
do acervo da coleção privada de presé-
pios da colecionadora, Maria Cavaco 

Silva, recolhidos ao longo 
de mais de 50 anos, com 
muita afetividade.
CL – Porquê este título?
AA – Neste título, “Um 
Mar de Estórias - O 
Mundo em Presépios”, 
encontramos muita da 
afetividade desta coleção e estando a 
exposição junto ao mar, os visitantes 
terão a oportunidade de contemplar 
uma extraordinária coleção de presé-
pios que relatam as histórias de vários 
povos e regiões, muitos deles também 
com vínculo afetivo ao mar.
CL – Que é que esteve na base da orga-
nização do espaço expositivo?
AA - A base foi partir de materiais 
que já não estavam em uso na piscina 
Oceânica e reabilita-los por forma que 
fossem úteis no espaço expositivo. E 
desta forma entrar nesta exposição é 
entrar num espaço labiríntico que in-

terseta diferentes blo-
cos brancos em que 
se convida, dentro 
desses blocos, os vi-
sitantes a mergulhar 
num mar de costumes 
e tradições quanto à 
arte presepista.
CL – A exposição tem 
também uma compo-
nente solidária, qual é 
o objetivo?
AA – Parte do dinhei-
ro angariado nesta 
exposição será para 
ajudar a apoiar as ne-

cessidades do projeto “ Famílias com 
Alma”, da Fundação Obra Social das 
Religiosas Dominicanas Irlandesas, 
cujo projeto tem várias áreas de inter-
venção como a distribuição de cabazes 
a famílias socio economicamente des-
favorecidas e também apoiar essas fa-
mílias em termos de higiene e conforto, 
saúde e educação.

Desde o dia 9 de dezembro, o trân-
sito automóvel na Calçada da Pena 
passou a estar condicionado.
A decisão da autarquia de Sintra 
resulta, principalmente, da impos-
sibilidade de garantir a circulação 
de meios de socorro e a segurança 
da circulação automóvel e pedonal 
nas estradas de acesso aos pontos 
de interesse na Serra de Sintra.
O condicionamento do acesso à 
Calçada da Pena, permite a circula-
ção apenas a viaturas autorizadas.
Passou a existir um sentido úni-
co de circulação (excetos viaturas 
autorizadas), na Estrada dos Ca-
puchos, sentido poente-nascente, 
desde o entroncamento desta com 
a Estrada da Pena/Calçada da 

Pena até ao Chalet da 
Condessa d’Edla.
Foi criada uma zona 
de inversão de mar-
cha junto ao Chalet 
da Condessa d’Edla, 
para quem acede 
desde poente, no lar-
go existente, sendo 
necessária a inter-
venção ao nível da 
regularização e pavi-
mentação do local.

Foi colocada sinalização na Es-
trada dos Capuchos, no sentido 
poente-nascente, informando que 
a mesma passará a ser uma via sem 
saída, bem como indicar a possibi-
lidade de realização da inversão 
do sentido de marcha.

Calçada da Pena
com trânsito 
condicionado

O Regimento da Artilharia  Anti 
Aérea de Queluz, (RAAA1), 
realizou um almoço solidário 
nas instalações dos Bombeiros 
Voluntário de Belas, em que 
participaram 80 pessoas caren-
ciadas, assinaladas pela União 
de Freguesia de Queluz Belas e 
20 militares.
O Comandante do RAAA1, 
coronel de artilharia, Mariano 
Alves, referiu que este almo-
ço foi organizado pela Brigada 
de Intervenção, insere-se no Espírito 
Natalício mas também no trabalho das 
Forças Armadas de apoio à população. 
Na sua mensagem aos presentes neste 
almoço agradeceu o apoio da União de 
Freguesias e dos Bombeiros e desejou 
que o próximo ano traga algo de bom 
para todos.
Paula Alves, presidente da União de 
Freguesia de Queluz Belas, agradeceu 
aos bombeiros a disponibilização do 

espaço para a realização deste even-
to que, frisou, foi uma iniciativa do 
Regimento, que solicitou à União de 
Freguesias a indicação das pessoas que 
podiam estar presente neste almoço so-
lidário.
Agradeceu a disponibilidade do 
RAAA1 e dos Bombeiros Voluntários 
de Belas para apoiar ou colaborar em 
iniciativas, sempre que a União de 
Freguesias solicita.

organização: apoios:

+INFO: reinodonatal.sintra.pt

ENTRADA GRATUITA

ANIMAÇÃO
ATELIÊS
JOGOS
NATAL SOLIDÁRIO
(recolha de bens alimentares
não perecíveis ou ração para animais)

quintas e sextas-feiras > 9h00 às 17h00
sábados e domingos > 11h00 às 19h00
19 a 23.dezembro > 11h00 às 19h00

PARQUE DA LIBERDADE

ENTRADA GRATUITA
exceto onde assinalado

MERCADINHO DE NATAL
ÁRVORE DE NATAL
PISTA DE GELO (20min: 3,00€ // 60min: 5,00€)
CARROSSEL (bilhete: 1,50€)

segunda-feira a domingo > 10h00 às 19h00
24 e 31.dezembro > 10h00 às 15h00
25.dezembro.19 e 1.janeiro.20 > encerrado

ANIMAÇÃO ITINERANTE
PELA COMPANHIA CHAPITÔ
15, 22 e 29.dezembro.19 e 5.janeiro.20
Atuações às 15h00 e às 16h00

CONCERTOS CORAIS NA ESCADARIA
DO PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA
14.dezembro | 17h30 // Coro de Câmara Lisboa Cantat
21.dezembro | 17h30 // Gospel Collective

PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA
Terreiro Rainha D. Amélia

NEWMUSEUM

O NewsMuseum disponibiliza
uma atividade gratuita
quarta-feira a domingo > 10h00 às 17h00

1.dezembro.19 a 6.janeiro.201 a 23.dezembro.19
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- Rita Barão da Cunha

Musicoterapia é um
'remédio' que se ouve

15 Dezembro 2017 | O CORREIO DA LINHA

A Banda de Música da Sociedade 
Filarmónica Comércio e Indústria da 
Amadora, (SFCIA) no Concurso 
Internacional de Bandas Filarmonia 
D'Ouro 2017, realizado em Santa Maria 
da Feira, no dia 2 de Dezembro, con-
seguiu o primeiro lugar da sua seção, 
que tinha em concurso sete bandas.
Segundo Sérgio Monteiro presidente 
da SFCIA, este concurso era 
constituído por 3 secções, tendo a 
SFCIA concorrido à 2.ª secção.

22

Banda de Música ganha prémio
Neste concurso, “os pontos fazem 
escalonamentos, relativamente aos 
prémios, que se vão atingindo, 
conforme os pontos que se adquirem, e 
só chega ao 1.º prémio quem atinge 
mais de xx pontos”, a banda da SFCIA, 
conseguiu os pontos necessários, 
cando “no 1.º prémio em segundo 
lugar”, o que consideram muito 
importante, “tendo em atenção que os 
concorrentes tinham todos elevado 
grau de qualidade”.

Natal”, no dia 1 de dezembro, com 
partida do Palácio Nacional de Queluz, 
que reuniu cerca de 205 participantes 
estando representados 10 grupos do 
Concelho de Sintra, estando presente o 
grupo de motards de Faro, o Pai Natal 
viajou no jipe dos B V de Queluz.
O Reino de Natal é cenário ideal para 
celebrar esta quadra, contando com 
diversos espaços de animação 
permanente, como a Ocina dos 
Duendes, a Casa do Pai Natal e o 
Mercado de Natal, de 1 a 23 de 
dezembro.
O Parque da Liberdade será o 
verdadeiro Reino do Natal com 
cenários de encantar, povoado de 
fadas, duendes, bonecos de neve e 
renas, que irão proporcionar a todos os 
visitantes momentos inesquecíveis, 
aliando o cenário natural às estrelas e 
brilhos das decorações natalícias. E 
claro que não faltará o Posto do 
Correio e respetivo marco, onde todos 
podem escrever e colocar a sua carta ao 
Pai Natal.

Motards abrem
Reino do Natal

À semelhança dos anos anteriores, e 
como forma de assinalar a chegada do 
Pai Natal ao Reino do Natal, realizou-
se o desle solidário de motards “Pai 
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Associação de Dadores Benévolos

de Sangue da Paróquia de Queijas

Direção, Comando, Funcionários
e Operacionais

Desejam

Direção, Comando, Funcionários
e Operacionais

Desejam

Boas Festas

Perfil

Desde os primórdios da Civilização, a 
Música tem sido sempre uma das for-
mas de expressão mais utilizadas pelo 
Homem para transmitir o que lhe vai 
na alma, para se divertir e esquecer as 
agruras da vida, para promover a sua 
cultura, para cumprir os seus rituais, 
alimentar as suas crenças ou, simples-
mente, descontrair. Estas e outras jus-
tificações igualmente válidas ajudam a 
compreender a importância que damos 
às músicas que nos ajudam a viver e 
a decorar com prazer momentos mais 
cinzentos das nossas vidas, às vezes 
assaltados por fases menos coloridas. 
Nesse sentido, esta linguagem univer-
sal pode ser também uma forma de pin-
tarmos a nossa existência, de curarmos 
os males do espírito, de repintarmos a 
alma. 
A Musicoterapia utiliza a música num 
contexto clínico para tratamento, rea-
bilitação e/ou prevenção de saúde e 
promoção do bem-estar, tão impor-
tante para garantirmos uma melhor 
qualidade de vida. Internacionalmente 
reconhecida como uma actividade clí-
nica, pode ser dirigida a uma pessoa 
ou a um grupo de pessoas, sendo que 
o musicoterapeuta procura responder a 
necessidades físicas, emocionais, men-
tais, sociais ou cognitivas. O processo 
terapêutico utiliza elementos musicais 
como o som, o ritmo, a melodia ou a 
harmonia, com a intenção de facilitar e 
promover a comunicação, os relaciona-
mentos e a aprendizagem, entre outros 
aspectos da personalidade humana.
Com o objectivo de conhecermos me-
lhor esta terapia especial que faz uso 
da Música para ajudar a promover, por 
exemplo, a comunicação, os relaciona-
mentos e a aprendizagem, o jornal ‘O 
Correio da Linha’ foi procurar ajuda 
junto de uma profissional da área, a 

Rita Barão da Cunha tem 43 anos e 
é natural de Lisboa. Entre os seus 
hobbies, destacam-se na sua lista de 
preferências: caminhar na Natureza, 
ouvir e tocar música, dançar, ler, 
viajar e estar com animais. O seu 
percurso profissional começou há 
18 anos na Casa Pia de Lisboa. Mais 
tarde, passou pela área dos Recursos 
Humanos, em Barcelona (Espanha), 
e pela área social em projectos dedi-
cados à reinserção social em bairros 
sociais de Lisboa. Entretanto, há cer-
ca de 10 anos, passou a dedicar-se 
à área da psicologia clínica em con-
sultório privado e à Musicoterapia. 
Também promove retiros na área do 
desenvolvimento pessoal.

Doutora Rita Barão da Cunha, que há 
cerca de dez anos se dedica à área da 
psicologia clínica em consultório priva-
do e à Musicoterapia com intervenção 
em contexto clínico na área da multide-
ficiência, com grupos de adultos, ado-
lescentes e crianças, grávidas e mães 
com os seus bebés. À conversa com a 
nossa entrevistada, acabámos por abor-
dar também outros temas relacionados 
com a Música, esse espelho de sons ca-
paz de reequilibrar estados de alma.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - O 
que é um musicoterapeuta? O que faz?
Rita Barão da Cunha (RBC) - Um musi-
coterapeuta é um terapeuta qualificado 
e com formação superior, que utiliza 
a música num contexto clínico de tra-
tamento com o objectivo de trabalhar 
questões físicas, emocionais, mentais, 
sociais e cognitivas. O processo tera-
pêutico consiste na utilização de ele-
mentos musicais como o som, o ritmo, a 
melodia ou a harmonia, seja individual 
ou em grupo, com o propósito de faci-
litar e promover a comunicação, os re-
lacionamentos, a aprendizagem, a mo-
bilização, a expressão e a organização. 
CL - Que tipo de formação teve de fazer 
para desempenhar esta actividade?
RBC - Para poder exercer musico-
terapia é necessário fazer o Curso 
de Musicoterapia e posteriormen-
te obter a certificação profissional 
junto da Associação Portuguesa de 
Musicoterapia, a qual é atribuída após 
um período de Supervisão Clínica e de 
uma experiência profissional mínima 
de 200 horas.
CL - Onde exerce?
RBC - Actualmente exerço o meu tra-
balho no projecto de Musicoterapia da 
Escola das Artes do Alentejo Litoral, 
em Sines. 
CL - O que a levou a optar por esta es-

pecialidade?
RBC - Na altura senti necessidade de 
complementar e aprofundar a aborda-
gem clínica que tinha como psicóloga, 
com a utilização de outras ferramentas 
terapêuticas, como é o caso da música 
e do som. Penso que a Musicoterapia 
permite excelentes resultados em deter-
minadas valências clínicas, sobretudo 
na intervenção com crianças e algumas 
problemáticas específicas.

“AINDA NÃO É UMA TERAPIA 
MUITO CONHECIDA

 EM PORTUGAL”

CL - A Musicoterapia ainda é desvalo-
rizada em Portugal?
RBC - Penso que não. No entanto, ape-
sar de ser reconhecida internacional-
mente como uma actividade clínica e 
regulamentada na área da saúde, acre-
dito que ainda não é uma terapia muito 
conhecida em Portugal, ao contrário 
do que acontece em outros países. A 
Musicoterapia é confundida muitas 
vezes como o acto de colocar música 
em locais terapêuticos, o que é muito 
redutor. A Musicoterapia é muito mais 
do que isso, é uma terapêutica desen-
volvida através da experiência musical 
criada entre o terapeuta e o paciente. 
CL - Na sua opinião, o que deveria ser 
feito para alteração esta situação?
RBC - Acho que seria importante pro-
mover mais a Musicoterapia, bem como 
os diversos benefícios do seu uso tera-
pêutico comprovados por vários estu-
dos científicos. Seria importante seguir 
os passos de outros países da Europa 
e Américas, onde a Musicoterapia já é 
totalmente implementada em contextos 
terapêuticos importantes, como hospi-
tais, centros de reabilitação, unidades 
de multideficiência, centros geriátricos, 
escolas, etc..
CL - Para poder optar por esta especia-
lidade teve de ter formação musical? 
Que formação tem nesta área?
RBC - Sim, para se fazer a formação em 
Musicoterapia é necessário ter conhe-
cimentos musicais sólidos ou ter uma 
formação prévia. No meu caso, estudei 
na Escola de Música de Linda-a-Velha 
dos 7 aos 16 anos, tendo estudado 
inicialmente piano e posteriormente 
violoncelo. Mais tarde, fiz um ano de 
intercâmbio nos Estados Unidos da 
América, onde terminei o secundário. 
Durante esse ano, também frequentei 
uma orquestra, aprendi a tocar saxofo-
ne tenor e fiz parte de uma banda de 
Jazz na escola. 
CL - Que tipo de música mais gosta de 
ouvir?
RBC - Neste momento ouço preferen-
cialmente música acústica e étnica. 
Também gosto muito de música elec-

trónica calma, como chillout ou down-
tempo. Quanto à música clássica, con-
tinuo a ouvir ocasionalmente, mas vou 
variando a escolha dos compositores. 
CL - Qual a sua música preferida e/ou 
músicos para relaxar?
RBC - Para relaxar, a minha preferência 
recai em música electrónica com sons 
da Natureza ou música acústica com 
sons de instrumentos vibração ou har-
monia, como gongos, taças tibetanas, 
kalimbas, ou shruti box (instrumento 
indiano harmónico). Também gosto 
bastante de ouvir músicas com man-
tras (do Oriente) ou de Medicina (da 
América Central e do Sul), em que exis-
te uma repetição das linhas musicais e/
ou das letras que ajudam a entrar num 
estado de relaxamento mais profundo. 

“A MÚSICA É UM CATALISADOR 
DE EMOÇÕES”

CL - A música pode levar-nos à euforia 
ou à melancolia? É verdade?

Nos termos das disposições legais e estatutárias, convocam-se todos os Associados para a 
Assembleia-Geral Ordinária desta Associação, a realizar na sua sede, sita na morada acima 
referida, pelas 20.00 horas do próximo dia 9 de Janeiro de 2020.

Ordem de Trabalhos:

1- Discussão e votação do Balanço, Relatório e Contas da Gerência de 2019, 
Conta de Exploração Provisional e Parecer do Conselho Fiscal.
2- Eleição dos Orgãos Sociais  para o triénio 2020/2023
3- Discutir e deliberar sobre o orçamento e programa de acções para o ano de 2020.
4- Discutir e deliberar sobre outros assuntos.

De acordo com os Estatutos a Assembleia-Geral poderá deliberar validamente 
sobre as matérias constantes da ordem de trabalhos:

             a) Em primeira convocatória, se se encontrar presente mais de metade 
 dos Associados com direito a voto.
             b) Em segunda convocação (uma hora mais tarde), com qualquer número 
 de Associados.

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

Amadora

As lojas Teresa Silveira desejam Boas Festas
 a todos os clientes e amigos

RBC - A música é um catalisador de 
emoções, tem o potencial de abrir as 
portas do nosso lado emocional e do in-
consciente e de revelar os sentimentos 
que temos dentro de nó s, muitas 
vezes escondidos.
CL - O que aconselharia ouvir para 
combater um estado de espírito mais 
depressivo?
RBC - Respondendo de uma forma um 
pouco redutora a uma pergunta que 
daria um capítulo de um livro, tanto 
podemos ouvir músicas melancólicas 
para poder sentir essas emoções que 
levam a esse estado, como forma de 
as viver e ultrapassar, como também 
ouvir músicas mais uplifting para nos 
ajudar a tomar acções, que também nos 
retiram desse estado.  
CL - A música pode influenciar/mudar 
as nossas vidas?
RBC - Sim, sem dúvida. Como não po-
dia influenciar se antes da primeira res-
piração já estamos sintonizados com o 
som e ritmos do corpo da nossa mãe?! 
A música é também algo de sagrado, 
uma experiência de conexão com o 
divino, usada desde os primórdios da 
civilização humana em rituais, cerimó-
nias e celebrações importantes. 
CL - A música é talvez uma das nossas 
formas de comunicação mais antigas e 

genuínas? Porque será?
RBC - Talvez porque a música é uma 
linguagem universal. Cada emoção 
expressa nas notas musicais de uma 
música transmite sentimentos, pensa-
mentos, sensações a quem ouve, inde-
pendentemente da sua origem, idioma 
ou religião. É uma linguagem onde não 
existem barreiras. Por outro lado, além 
de ser uma forma de comunicação en-
tre as pessoas, a música foi desde os 
primórdios da existência humana uma 
forma de comunicar com o divino. De 
ligação espiritual.
CL - Uma música, tal como uma ima-
gem, vale mais do que mil palavras?
RBC - Sim, concordo plenamente.
CL - Louis Armstrong costumava dizer 
“Só há dois tipos de música: a boa e a 
má”. Concorda?
RBC - Não concordo muito com essa 
afirmação. Uma música boa para mim, 
não será necessariamente uma música 
boa para outra pessoa. Acho que músi-
ca boa é toda aquela música que serve o 
seu propósito de conexão, comunicação 
e celebração.
CL - Do mesmo modo que um músico 
nunca toca a mesma melodia da mes-
ma forma, nós também podemos ouvir 
a mesma música de formas diferentes?
RBC – Sim, é verdade. Embora certas 

músicas estejam associadas a certos 
lugares e momentos da nossa vida, a 
verdade é que a experiência de audição 
é sempre diferente. Não há dois mo-
mentos iguais. A vida é como as ondas 
do mar, a mesma onda nunca se repete 
com a mesma água.
CL - Qual o seu instrumento musical 
preferido? Porquê?
RBC - Pergunta difícil, pois gosto de 
muitos. Gosto muito do piano e do vio-
loncelo. O piano pela sua suavidade e 
delicadeza e o violoncelo pela sua emo-
ção e vibração. 
CL - Na sua opinião, qual vai ser o fu-
turo da Música? Vai passar a ser criada 
por computador, de acordo com as pre-

ferências de cada um, ou a criatividade 
humana vai acabar por impor-se às no-
vas tecnologias?
RBC - Penso que poderá passar por es-
ses dois espectros. Com a inovação da 
tecnologia e dos programas de com-
posição de música, há uma parte da 
população que poderá preferir esses 
estilos. Mas por outro lado, a criativi-
dade e a comunicação pela música mais 
orgânica irá continuar a existir sempre 
independentemente da tecnologia. 
Deixar de existir este lado seria um em-
pobrecimento demasiado grave para a 
Humanidade.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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Bombeiros de Oeiras
comemoram 128 anos

Boas Festas

A Associação Humanitária de 
Bombeiros de Oeiras, assinalou, no 
dia 1 de dezembro, 128 anos, com uma 
Sessão Solene realizada nas instalações 
da AERLIS, marcada pela homenagem 
ao comandante José Manuel Pereira 
que cessa as suas funções, ao fim de 10 
anos à frente deste corpo operacional 
de bombeiros ficando Ricardo Silva no 
comando.
José Manuel Pereira foi, nesta sessão, 
condecorado com o Crachá de Ouro 
da Liga dos Bombeiros Portugueses e 
com a Medalha de Mérito Municipal da 
Câmara de Oeiras, Grau Ouro.
Além da inauguração de três novas 
viaturas, nesta cerimónia foi feito o 
juramento de 14 novos bombeiros que 
terminaram o curso de formação, foram 
promovidos bombeiros e atribuídas 
medalhas de bons serviços.
O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, presente neste aniver-
sário, no uso da palavra, disse que os 
discursos numa cerimónia como esta 
estão a mais, porque o que é importante 
é a exaltação da amizade e de reconhe-
cimento do trabalho dos bombeiros. 
Manifestou a sua alegria pela qualida-
de dos bombeiros que o Município tem 
e enalteceu o trabalho realizado pelo 
comandante, José Manuel Pereira jus-
tificando a atribuição da Medalha de 
Mérito Municipal, cuja entrega nesta 
cerimónia foi uma exceção, uma vez é 
no 7 de junho  que são entregues estas 

condecorações.
Esclareceu sobre a cons-
trução no novo quartel, 
que tem que ser aberto 
novo concurso para a 
construção, que terá um 
investimento de quatro 
milhões e 500 mil euros. 

Rama da Silva, vice-presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, no seu dis-
curso, fez a comparação entre o que era 
o bombeiro no seu tempo e o que é hoje, 
para dizer que as exigências são hoje 
muito maiores e é necessária formação.
Sobre o comandante José Manuel 
Pereira, salientou a sua competência e 
simpatia presente em todas as ocasiões, 
anunciando depois a atribuição do 
Crachá de Ouro da Liga entregue pelo 
do ex-comandante Moreira Vicente.
Da Mesa de Honra faziam parte além 
do presidente da Câmara e do vice-
-presidente da Liga Rama da Silva, Joia 
da Silva, presidente da Direção dos 
Bombeiro de Oeiras, Hugo Santos 2º 
comandante Operacional do Distrito 
de Lisboa, António Carvalho, presi-
dente da Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Lisboa e José 
Manuel Pereira, comandan-
te dos Bombeiro de Oeiras.
Estas entidades nos seus 
discursos foram unanimes 
no elogio ao trabalho co-
mandante, que no uso da 
palavra fez um balanço dos 
seus 10 anos à frente desta 
corporação, referindo, du-
rante estes anos, a compra 
de viaturas e a recuperação 
de outras, como a autoes-
cada, num investimento de 
cerca de dois milhões de 
500 mil euros.

No que se refere aos serviços à popu-
lação destacou, entre outros, o acesso 
de muitas centenas de pessoas com de-
ficiência a banhos na praia, através do 
programa Praia Acessível.
Agradeceu a todos os bombeiros, à 
Direção e aos elementos do Comando, 
pelo seu trabalho e dedicação, às famí-
lias dos bombeiros pela compreensão e 
à Câmara de Oeiras pelo apoio que tem 
dado.
Além de familiares de bombeiros e pú-
blico em geral, que encheram o salão, 
estiveram presentes entidades, como 
a PSP de Oeiras, o capitão do Porto 
de Lisboa, representantes da União 
de Freguesias de Oeiras, a vereadora 
da Câmara de Oeiras, Teresa Bacelar, 
representantes de diversas corpora-
ções de bombeiros, nomeadamente de 
Caneças, de Odivelas, de Fanhões, do 
Seixal, de Linda-a-Pastora, do Dafundo, 
de Barcarena e de Carnaxide. Durante a 
cerimónia foram feitas ofertas de lem-
branças à corporação de Oeiras e ao co-
mandante José Manuel Pereira. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

comemoramos
62 anos
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Mais estacionamento em Algés
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É conhecida a carência de estaciona-
mento, em particular em Algés. Trata-
se de uma zona com necessidade de 
estacionamento específica; tal facto tem 
diversas origens:
Necessidades da população residente, 
população que é atraída pela forte ac-
tividade comercial e de serviços, bem 
como com origem no interface de trans-
porte de Algés. 
Algés tem uma estrutura urbana con-
cebida há várias décadas, anos em que 
a taxa de motorização nada tinha a ver 
com a actual. Os edifícios, na sua esma-
gadora maioria, não têm parqueamen-
to automóvel e o espaço urbano e em 
particular o espaço público é diminuto 
para toda a actividade humana existen-
te e face aos parâmetros que hoje lhe 

exigimos. 
O espaço público disponível é dimi-
nuto para peões, com preocupação 
especial para quem tem mobilidade 
reduzida; para apoio ao comercio local, 
para apoio à mobilidade, no conceito 
que hoje tem, pelo que o espaço para o 
automóvel é escasso, tendo em conta o 
actual nível de taxa de motorização. 
Nos tempos actuais, o objectivo é apos-
tar fortemente na mobilidade e acessi-
bilidade global, que não dependa tão 
fortemente no automóvel; contudo, en-
quanto não há soluções imediatas, é ne-
cessário dar respostas urgentes ás reais 
necessidades de mobilidade da popula-
ção que, como se referiu, hoje depende 
ainda muito do automóvel.
Foi com esse objectivo que, após a aqui-

sição pela Câmara Municipal de Oeiras 
deste terreno, a Parques Tejo execu-
tou num prazo reduzido, estas obras e 
abriu ao público este novo Parque de 
Estacionamento sujeito a pagamento 
que está em pleno funcionamento.
Tem capacidade para cerca de 140 lu-
gares de estacionamento para veículos 
automóveis, acrescido de lugares afec-
tos ao parqueamento destinado 
a motociclos. 
De referir que esta tem sido 
uma preocupação acrescida da 
empresa: criar zonas especificas 
para estacionamento de motoci-
clos, zonas que hoje são já uma 
realidade, em particular em 
Algés.
Prosseguindo o objectivo de me-
lhor servir a população, de refe-
rir ainda que a empresa Parques 
Tejo em estreita articulação com 
a Câmara Municipal de Oeiras 
está a estudar novos Parques de 

Estacionamento um pouco por todo o 
território do Município; essas novas 
localizações são em função das neces-
sidades, das condições e do espaço 
disponível para tal; esses estudos es-
tão em diversas fases de maturação. 
Brevemente, assim que esses processos 
estejam consolidados e com previsão 
de concretização, serão anunciados.



12 Dezembro 2019O CORREIO DA LINHA 18 Boas Festas

15 Dezembro 2017 | O CORREIO DA LINHA

“Quem a viu e quem a vê”, diz quem 
conheceu a Taberna da Tia Rita antes e 
depois de passar para as mãos de João 
Santos e da sua esposa.
A taberna estava fechada há cerca de 
três anos e meio e, em 2015, o casal 
Santos pegou no negócio e deu-lhe 
uma volta: “Tentámos recuperar o 
conceito de tasca ibérica, respeitando a 
História. Quisemos abrir como taberna, 
indo buscar as origens do vinho em 
pipa de carvalho e da água-pé, que é o 
ex-libris da casa e sempre foi - há mais 
de 60 anos que vêm aqui buscar água-
pé”. 
É uma casa antiga, com história, que o 
proprietário conhece bem: “Esta casa 
tem muitos anos, data de 1847. Era 
uma carvoaria. As primeiras tabernas, 
criadas em 1903, eram casas de 

18

Na Amadora
Taberna da Tia Rita é uma
casa antiga com história

negócios como os do carvoeiro, 
petrolino ou sapateiro, que começaram 
a vender vinho zurrapa. Penso que esta 
é a casa mais antiga, a única que se 
mantém aberta como taberna desde 

essa data. Está muito ligada à história 
da Porcalhota”. Diz ainda que, ao lado 
da sua carvoaria, cava a famosa casa 
do “Pedro dos Coelhos”, a que Eça de 
Queiroz se refere nos Maias: “Há uma 
passagem em que ele vem à Porcalhota, 
ao lado da carvoaria, que é a nossa 
taberna, comer um coelho que era feito 
pelo Pedro dos Coelhos”, um prato 
muito famoso na Amadora, já desde 
esse tempo. 
A História e a tradição continuam pelas 
paredes acima. Numa parte há discos 

de música popular e fado: 
“Desde o primeiro dia que 
zemos questão que o 
conceito desta casa fosse a 
música portuguesa, então, 
estamos sempre a ouvir 
fado”. Noutra parte há 
imagens antigas que 
retratam a história da 
Porcalhota: “É a parte 
mais interessante e de que 
me orgulho”. Apesar de 
“haver três temas 
proibidos na Taberna, 
“política, a religião e o 
futebol”, têm um quadro 

do Estrela da Amadora, “como não 
podia deixar de ser”, que ganhou a 
Taça de Portugal em 1990 e um do 
primeiro presidente da República, 
Manuel de Arriaga, quando visitou o 
fontanário na Amadora. 
Aqui não há jantares, nem ementas 
turísticas. Pagam todos o mesmo e 

servem petiscos tradicionais, em 
especial alentejanos, apesar de o casal 
ser beirão: “porque esta zona sofreu 
muita imigração do Alentejo para 
virem trabalhar nas fábricas. A 
Porcalhota era uma cidade industrial 
importante, nos anos 60-70 e estas 
casas eram muito frequentadas, porque 
vinham à hora do almoço aquecer as 
marmitas, beber o seu copinho três e 
até mesmo para levarem a sua 
barricazinha de vinho para o jantar”.
Em cada dia da semana há um petisco 
diferente que pode variar, mas às 
terças-feiras fazem questão de ter o 
peixe selvagem do mar com açorda de 
gambas, cuja receita está no segredo 
dos deuses: “É a minha esposa que 
faz”. E depois há o prato mais 
conhecido, à sexta-feira, que são as 
caras de bacalhau.  “Acompanha com 
grelos salteados com grão, cebola e 
salsa picada à parte para polvilhar, e 
batata e ovo cozidos. É servido com um 
paninho com água quente, porque as 
caras não devem ser comidas, mas 
chupadinhas”. 
No nal serve-se uma “malandrice”: 
um licor de poejo servido num copo 
que muda de gura ao deitar-se o 
líquido e que “Para já só temos a 
versão masculina, mas vamos ter a 
versão feminina”. 
Aos ns-de-semana, quinzenalmente, 
há cozido alterna com pernil assado, 
favas guisadas, leitão de negrais - “vêm 
trazê-lo quente à hora de almoço” - ou 
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- Carlos Lopes
Percorreu mais de 500 kms em Parapente

Desde sempre, o Homem alimentou o 
desejo de voar, libertar-se das amarras 
da gravidade e levantar voo. Os seres 
alados preencheram o imaginário de 
muitos sonhadores. Alimentaram as 
suas crenças, os seus mitos, os seus de-
sejos de progresso. O Ornitóptero idea-
lizado por Leonardo da Vinci, a famosa 
Passarola do padre e cientista portu-
guês Bartolomeu de Gusmão, as aven-
turas imaginadas por Júlio Verne, os vi-
sionários que construíram as primeiras 
máquinas voadoras... todos tinham em 
comum a ambição de cumprir o sonho 
de voar, de alargar os horizontes da ca-
pacidade humana. 
Hoje, num Mundo tecnologicamente 
tão surpreendente quanto frenético, 
em que a inovação torna a actualidade 
obsoleta a cada instante, o Homem con-
tinua a desejar levantar os pés do chão 
e voar rumo à vertigem azul que paira 
sobre a sua cabeça, inebriado pela mes-
ma atracção que deu a conhecer Ícaro. 
Alguns aventureiros preferem fazê-lo 
o mais possível entregues a si mesmos, 
colocando à prova as suas capacidades 
e resistência física e mental, contra to-
dos os riscos. Uma das actividades que 
mais põe à prova esse desejo de con-
quista é o Parapente, uma das formas 
mais básicas de voar ao sabor do vento, 
sem grandes artifícios.
Recentemente, Carlos Lopes, um pilo-
to de 45 anos com um currículo inve-
jável neste domínio, com muitas horas 
de voo no activo, alcançou um recorde 
que mereceu destaque entre os prati-
cantes desta modalidade. No passado 
dia 9 de Outubro, com partida da Serra 
de Patu no Estado do Rio Grande do 
Norte e chegada no Estado do Piauí, 
no nordeste do Brasil, o parapentista 

da Associação de Voo Livre de Sintra 
conseguiu a proeza de bater o Recorde 
Nacional de Distância Livre com um 
voo de 502,1 quilómetros. A aventura 
demorou cerca de 11h30 a ser cumpri-
da, com algumas peripécias pelo meio. 
Não é para todos!

TESTEMUNHO NA PRIMEIRA 
PESSOA

Jornal ‘O Correio da Linha’ (JCL) - Que 
preparação fez para poder realizar esta 
façanha?
Carlos Lopes (CL) – A preparação co-
meçou há cerca de seis anos, em 2013, 
sempre a melhorar resultados e perfor-
mance. 
JCL - Já ia decidido a bater o recorde, 
ou isso foi uma ideia que começou a 
materializar-se durante o voo? Quando 
é que sentiu que podia bater o recorde?
CL – Fiz este voo acompanhado por 
dois amigos de aventuras, o Eusébio 
Soares e o Alex Louvarte, este natural 
de Espanha mas a viver e a trabalhar no 
México há mais de 20 anos. O nosso ob-

jectivo era entrarmos para o clube dos 
500km, onde apenas figuravam quatro 
pilotos em todo o Mundo, que tinham 
conseguido alcançar esta marca a partir 
de descolagem natural, sem a ajuda de 
força mecânica. O recorde português 
estava em 481km e era do Eduardo 
Lagoa. Ao quilómetro 360, o meu ami-
go Eusébio aterrou e eu tive que decidir 
se abortava o meu voo ou seguia em 
frente. Fiz as minhas contas e percebi 
que era possível alcançar os 500km. 
Foi essa a razão de não ter aterrado ali 
e acabar por conseguir bater o recorde. 
JCL - Quais as principais dificuldades 
que enfrentou durante o trajecto? 
CL – A primeira dificuldade foi a des-
colagem por causa do vento muito 
forte. Descolámos com muita dificul-
dade no limite mesmo do aceitável. 
Depois tivemos de ultrapassar a serra, 
ganhar altura para passar por cima em 
segurança, o que implica alcançar o 
dobro da altura que a serra tem, neste 
caso passar com 1.250m no mínimo. 
Descolámos às 6h30 da manhã, a essa 
hora a actividade térmica, que é o que 

nos faz subir, é ainda muito 
fraca. Por isso, os primeiros 
100km foram muito difíceis, 
com o solo logo ali. 
JCL - Qual foi o percurso 
realizado?
CL - Saímos da serra de Patu, 
no estado do Rio Grande do 
Norte, atravessámos todo o 
estado do Ceará e aterrámos 
junto da cidade de Piri-piri, 
já no estado do Piauí.
JCL - Durante o voo viu al-
guma coisa no solo que o ti-
vesse surpreendido/cativa-
do, que o tivesse inspirado?
CL – O terreno é muito inós-

pito, muito seco, só os açudes e po-
voados se destacam. A barragem do 
Castanhão é imponente, acumula duas 
vezes mais água que o nosso Alqueva. 
Voámos por cima desta infraestrutura. 
Passámos por lugares tão afastados de 
tudo que se pousássemos poderíamos 
demorar dias para conseguir sair de lá.
JCL - O que sentiu quando soube que 
tinha batido o recorde? 
CL - Uma felicidade imensa, mas fiquei 
triste ao mesmo tempo por não poder 
partilhar o feito com o Eusébio Soares, 
que tinha ficado no quilómetro 360. 
JCL - Este foi o seu voo mais longo? 
Realizou outros voos que o tivessem 
marcado?
CL – Sim, este foi o mais longo. Já fiz 
vários voos com mais de 400km e mui-
tos com 200km e 300km. O que mais 
me marcou foi um de 250km no meu 
primeiro ano no Brasil, em 2013. Tinha 
começado a voar há apenas dois anos e 

ainda tinha pouca experiência. Aterrei 
numa vila onde tinha o campo de fu-
tebol cheio de pessoas, com crianças e 
até animais à espera, pois como tinha 
andado a dar umas voltas por cima 
da vila as pessoas convergiram para o 
campo onde acharam que eu iria pou-
sar o que acabou por acontecer. São in-
descritíveis esses momentos de euforia 
e curiosidade das populações.  

XIXI RESOLVIDO COM GARRAFAS 
DE ÁGUA VAZIAS

JCL - Num voo que dura tantas horas, 
como é se que passa o tempo lá em 
cima? Leva alguma coisa para comer? 
O que faz quando é preciso ir à casa-
-de-banho?
CL – Sim, levamos comida, frutos secos, 
fruta fresca, barritas energéticas e mui-
ta água. Chego a levar 10 litros de água, 
embora a maioria só sirva para poder 
ajustar o meu peso total em voo, que 
deve estar dentro dos limites aceitáveis 
para a asa que utilizo. Para a questão 
da casa-de-banho, as garrafas de água 
que bebo vou reutilizando para o xixi 
e vão comigo. Assim o peso é sempre 
o mesmo. É a técnica que utilizo, mas 
existem outras...
JCL - Que tipo de equipamentos trans-
portou consigo para o auxiliarem nesta 
conquista?
CL – Asa, cadeira, dois paraquedas de 
emergência, dois aparelhos GPS, altí-
metro, bússola, aparelho spot via saté-
lite (que envia a minha posição mesmo 
sem nenhuma cobertura de rede e onde 
posso pedir socorro em caso de emer-
gência), dois rádios, smartphone, cani-
vete suíço, kit de primeiros socorros e 
outras coisas.
JCL - Qual a razão de este recorde ter 
sido batido no Brasil e não aqui, em 
Portugal?
CL - Em Portugal não temos tempo útil 
necessário nem conseguimos voar com 
tanto vento nem descolar tão cedo. É 
difícil começar um voo em Portugal an-
tes das 12h00, lá às 6h30 já dá.
JCL - Em território nacional, quais fo-
ram os voos mais marcantes que reali-
zou?
CL - Em Portugal já fiz vários voos com 
mais de 250km, mas é difícil passar a 
barreira dos 300km, embora não seja 
impossível. 
JCL – Quais são os trajectos mais inte-
ressantes para praticar Parapente em 
Portugal?
CL - Para voos grandes é a Serra da 
Estrela e Castelo de Vide, sempre com 
saída para o lado espanhol. 

SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA 
EVITAR MALES MAIORES

JCL - No caso de algo correr mal, que 
sistemas de segurança transporta um 
praticante de Parapente?
CL - Dois paraquedas de emergência, 
rádio spot via satélite, sistema Live-
Tracking e kit de primeiros socorros.
JCL - Como nasceu a vontade de prati-
car esta modalidade?
CL - Tenho um sócio amigo meu que 
já praticava. Um dia, acabei por experi-
mentar e gostei imenso.
JCL - Desde quando é um praticante de 
Parapente?
CL - Desde final de 2010. 
JCL - Em média, quantas horas dedica 
por ano a esta actividade?
CL - Cerca de 300 horas de voo.
JCL - É muito caro praticar Parapente? 
Quanto pode custar o equipamento 
completo para alguém que deseje ini-
ciar-se nesta modalidade?
CL - Depende dos objectivos de cada 
um. Um iniciante com 3.000 a 5.000 eu-
ros já consegue adquirir o equipamento 
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Perfil

APROVEITAMOS PARA DESEJAR 

A equipa QueluzTur

FELIZ NATAL 
E UM EXCELENTE 2020,
CHEIO DE VIAGENS!

29 FEVEREIRO E 1 MARÇO – AMENDOEIRAS EM FLÔR

4 E 5 ABRIL – LINHAS DE TORRES E CALDAS DA RAINHA

24 A 31 MAIO  - FUENGIROLA, HOTEL LAS PALMERAS

1 A 8 JUNHO – PORTO SANTO, HOTEL VILA BALEIRA
14 A 21 JUNHO – MONTE GORDO, HOTEL BAÍA MONTE GORDO

4 E 5 JULHO – CRUZEIRO NO RIO DOURO E COMBOIO HISTÓRICO

12 A 13 SETEMBRO – CRUZEIRO NO RIO DOURO, CAVES E PASSEIO NO PORTO

3 A 5 OUTUBRO – NORDESTE TRANSMONTANO
24 A 31 OUTUBRO - CRUZEIRO NO MEDITERRANEO COM SAIDA DE BARCELONA

PROGRAMAS 2020

QUELUZTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA
MASSAMÁ: R. DIREITA DE MASSAMÁ, 100 A, MASSAMÁ • T: 214 300 860 / 918 669 602

QUELUZ : AV. JOSÉ ELIAS GARCIA, 98 A, QUELUZ • T: 211 982 222 / 916 143 870

WWW.QUELUZTUR.PT

GERAL@QUELUZTUR.PT

RNAVT 2156 

FEVEREIRO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

SETEMBRO

OUTUBRO

Como vem sendo habitual, enviamos alguns dos
programas que iremos realizar durante o ano de 2020.

mínimo para voar.
JCL - Quais os conselhos que daria a al-
guém que esteja a pensar dedicar-se a 
esta actividade?
CL - Frequentar o curso de Parapente, 
que é simples e rápido. Assimilar tudo 
o que o instrutor diz e divertir-se à 
grande sempre de forma responsável. 
Juntar-se a um grupo de praticantes 
para evoluir após o curso. 
JCL - Quais as próximas conquistas que 
deseja alcançar com o Parapente?
CL - Fazer 600km, que é mesmo muito 
difícil (ainda ninguém no Mundo con-
seguiu), melhorar as minhas prestações 
a nível pessoal em competições e aju-
dar a Selecção Nacional de Parapente a 
ganhar os títulos europeu e mundial da 
modalidade. 
JCL - Qual o voo mais desejado que ain-
da não tenha efectuado?
CL - Voar por cima do Monte Branco e 
Himalaias. 
JCL - Conte-nos um episódio mais mar-
cante que tenha vivido durante um dos 
seus voos?

Nascido a 15 de Setembro de 1974, 
Carlos Lopes começou a praticar 
Parapente no final de 2010, cumprindo 
o seu primeiro voo na distância de 6km 
em Arruda dos Vinhos, em Fevereiro 
de 2011. Começou a competir pela pri-
meira vez em Junho desse mesmo ano 
em Castelo de Vide, iniciando a sua 
carreira desportiva ao nível competi-
tivo. Entusiasta da modalidade, é um 
apaixonado pelo voo de Cross Country 
(XC). 
Em 2013, Carlos Lopes participou no 
Mundial de XC em Quixadá (Brasil), 
onde subiu ao terceiro lugar do pó-
dio. Dois anos mais tarde, em conjunto 
com Eusébio Soares, bateu o Recorde 
Nacional com 400km percorridos no 
mesmo voo. Em 2016, em África, tor-
nou-se no primeiro piloto do Mundo a 
subir e descolar com um parapente bi-
lugar do topo do Kilimanjaro (5895mts). 
Ainda nesse ano, em Quixadá, efectuou 
vários voos com mais de 400km.
Actualmente, Carlos Lopes é deten-
tor do Recorde Nacional de Bilugar 
com 212,5km, num voo efectuado no 
Brasil, e também Recordista de bilugar 
com descolagem em Portugal, com 173 
km. Em 2017, o parapentista voou em 
Patú e Quixadá fazendo num total de 
2.356km em apenas 12 dias contabili-
zando cerca de 72 horas de voo. Agora, 
novamente no Brasil, o piloto alcançou 
o Recorde Nacional de Distância Livre 
com um voo de 502,1 quilómetros du-
rante 11h30.
De referir que Carlos Lopes ficou mun-
dialmente conhecido como Iron Man 
(Homem de Ferro), após uma sequên-
cia inédita de voos com mais de 300km, 
realizados durante seis dias consecuti-
vos. 

CL - Foi agora com esta conquista, no 
final do voo. Só nos últimos minutos é 
que se soube que realmente conseguia 
alcançar os 500km. Outro momen-
to marcante foi vivido em África, na 
Tanzânia. O meu GPS ficou baralhado, 
quase me perdi, e a minha passageira 
começou a ficar em stress com medo 
de podermos aterrar fora de uma zona 
segura, porque tinha medo dos leões... 

SUSTOS, PRAZERES E PLANOS 
FUTUROS

JCL - Já apanhou algum susto durante 
um voo?
CL – Sim, já uma vez tive que lançar o 
paraquedas de emergência na Serra da 
Estrela. 
JCL - Qual foi o momento que lhe deu 
mais prazer desde que pratica esta ac-
tividade?

CL - Ser o primeiro 
piloto do Mundo a 
descolar em parapen-
te bilugar (com um 
passageiro) do topo 
do Kilimanjaro, em 
África, num projec-
to social que fizemos 
com uma escola e po-
ços de água para os 
grupos Massai. Isto 
depois de uma cami-
nhada que durou sete 
dias de ascensão ao 
cume da montanha.
JCL - Planos próxi-
mos?
CL – Participar na 
Taça do Mundo em 
Pokhara, no Nepal.

Texto: Luís Curado
Fotos: Carlos Lopes
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NOS Alive com mais um dia

Espaço Web em Queijas

O NOS Alive está de regresso 
ao Passeio Marítimo de Algés 
e traz novidades. Nesta 14ª 
edição os festivaleiros poderão 
desfrutar de mais um dia de 
concertos. O anúncio foi fei-
to durante a apresentação do 
festival realizada no dia 5 de 
Dezembro no Palácio Anjos, 
em Algés, na qual estiveram 
presentes o diretor-geral da 
Everything Is New, Álvaro 
Covões, o Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, 
e a diretora de comunicação da NOS, 
Rita Torres Baptista. 
O festival, que já se sabia que decorre-
ria nos dias 9, 10 e 11 de Julho, conta 
agora com o dia 8 como momento de 
arranque. Para além dos bilhetes diá-
rios, com um custo de 69 euros, e do 
passe de 3 dias, de 159 euros , Álvaro 
Covões anunciou o lançamento de um 
passe de 4 dias com o valor de 189 eu-
ros e esclareceu que aqueles que já ti-
vessem adquirido o passe de 3 dias po-
deriam fazer uma atualização para o de 
4 mediante o pagamento da diferença 
de valor. Quem optar pelo compra do 
passe de 3 dias poderá escolher entre 
duas modalidades: o de acesso aos dias 
8,9,10, ou o de acesso aos dias 9,10 e 11. 
Questionado sobre o funcionamento da 
“data extra”, Álvaro Covões assegurou 
que “será um dia de festival normal 
com os sete palcos a funcionar, a única 
diferença é que encerrará mais cedo”. 
O Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, aproveitou a 
ocasião para anunciar que durante este 
ano terá início a construção de duas 
passagens pedonais que ligarão ambos 
os lados da linha de comboio facilitan-
do a passagem dos milhares de pessoas 
que todos os anos acorrem não só ao 
NOS Alive, mas a todos os outros even-

tos que têm lugar no Passeio Marítimo 
de Algés. O Presidente falou ainda da 
importância do festival para as políti-
cas públicas municipais. “As políticas 
de ordenamento do território relativa-
mente a esta zona ribeirinha estão a ser 
muito influenciadas pela necessidade 
de garantir a presença do festival neste 
espaço, assim como de muitos outros 
eventos que aqui se têm realizado. O 
nosso objetivo é garantir um mínimo 
de 12 hectares destinados à realização 
de grandes eventos ”, explicou. 
Estiveram também presentes na apre-
sentação do festival os Da Weasel que 
regressam aos palcos para uma atuação 
no NOS ALIVE no dia 11 de Julho. “Os 
Da Weasel atuaram na 1ª edição do fes-
tival, em 2007 por isso acabam por ser 
uns dos padrinhos deste grande even-
to”, referiu Álvaro Covões. 
Durante a apresentação foi ainda anun-
ciado o regresso a Portugal do rapper 
norte-americano Kendrick Lamar que 
atuará no palco principal no dia 8 de 
Julho, e de Angel Olsen que marcará 
presença no Palco Sagres, no dia 10 
de Julho. O cartaz conta com nomes 
como Taylor Swift, Billie Eilish, Faith 
No More, Khalid e Two Door Cinema 
Club, entre outros. 
Ao longo das suas 13 edições o NOS 
Alive já recebeu mais de um milhão e 
oitocentas mil pessoas. 

A União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas, abriu no dia 19 de Novembro 
o Espaço Web de Queijas. Este Espa-
ço Web, está localizado na delegação 
da UFCQ em Queijas, é composto por 
três postos de trabalho que permitem o 
acesso gratuito à Internet.
Este projeto, teve o apoio da Câmara 
Municipal de Oeiras, que compartici-
pou com a aquisição dos equipamentos 
e tem como objetivo proporcionar e fa-
cilitar à população o acesso à informa-
ção, através das novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação.
O Espaço Web de Queijas está aberto 

durante o horário de funcionamento 
dos serviços da delegação da UFCQ 
(9h00-12h30 / 14h00-17h30).
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Apresentado livro
"Longas Horas do
Tempo Africano"
A Livraria-Galeria Municipal Verney, 
foi o palco, no dia 26 de novembro, 
do lançamento da 10ª edição do livro, 
“Longas Horas do Tempo Africano”, 
do coronel Manuel Barão da Cunha, 
com edição da Câmara de Oeiras.
Este lançamento contou com uma sala 
cheia, sendo a mesa constituída por 
Jorge Barreto Xavier, diretor munici-
pal, em representação do presidente da 
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, pelo 
general Tomé Pinto, pelo coronel José 
Montez, do Núcleo de Oeiras e Cascais 
da Liga dos Combatentes, pelo editor 
Daniel Gouveia e pelo autor Manuel 
Barão da Cunha.
O autor deu as boas vindas aos presen-
tes e fez a apresentação do livro dando 
a palavra a várias das pessoas presen-
tes, como os coronéis Rui Marcelino, 
Ruben Domingues e Fernando Ataíde, 
o major piloto-aviador Carlos Acabado, 
o comandante Costa Correia, o general 
Sousa Pinto e também a Élia Gonçalves, 
Helena Pinto Magalhães, Maria Morais, 
Sandra Teixeira, colaborando algumas 
destas pessoas nesta edição do livro.
Jorge Barreto Xavier, na sua interven-
ção, começou por referir que há uma 
alegoria de um filósofo que dizia, a pro-
pósito de uma prova num estádio gre-
go, que havia três grupos de pessoas, os 
comerciante, os atletas e os espetadores 
e na sua opinião o lugar de excelência 
era o dos espectadores, mas não é essa a 
opinião de Barreto 
Xavier, que consi-
dera que o lugar 
de excelência é o 
dos atletas, isto 
para dizer que foi 
com muita honra 
que esteve a ouvir 
Barão da Cunha e 
todos os que nesta 
apresentação usa-
ram da palavra, 
porque são os pro-
tagonistas.
Terminou dizen-
do que Manuel 
Barão da Cunha, 
que tem dado 
muito a Oeiras, é um exemplo tanto no 
contexto civil como no militar.
No prefácio do livro, Isaltino Morais 
escreve que, “prefaciar este livro de 
Manuel Barão da Cunha representa 
para mim, quer como Presidente de 
Câmara, quer como simples cidadão, 
uma total identificação com aquilo 
que sustento no dia-a-dia: uma Oeiras 
sempre a afirmar-se no terreno da pro-
moção e da divulgação da Educação, 
da Cultura, do Conhecimento e do 
Multiculturalismo”.
Veja-se “em Longas Horas do Tempo 
Africano um belíssimo exemplo da 
proximidade entre povos e entre cultu-
ras, e em Manuel Barão da Cunha um 
novo explorador do continente africa-
no, no sentido etnográfico e antropo-
lógico da palavra, fazendo-me até re-
cordar Almada Negreiros no Portugal 
Futurista, obra com mais de 100 anos 
mas sempre atualíssima. Dizia Almada: 
Eu não pertenço a nenhuma das gera-
ções revolucionárias. Eu pertenço a 
uma geração construtiva”.
A continuação da apresentação deste 
livro teve lugar, no dia 12 de dezembro, 
na Tertúlia de Artes e Letras no Clube 
Alto da Barra, contando com participa-

ção de presidente da Câmara de Oeiras 
Isaltino Morais e do general Rocha 
Vieira.

Boas Festas

Boas Festas

Largo do Mercado Nº9A
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Seniores da Brandoa recebem apoio da AURPIB
Dado o envelhecimento populacio-
nal a que se tem assistido nos últimos 
anos, é fundamental o reforço das res-
postas sociais de prestação de apoio 
à população sénior. No concelho da 
Amadora, a Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Brandoa (AURPIB) assegura essa 
função. Fundada a 27 de Janeiro de 
1984, esta Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS) tem como 
finalidade disponibilizar um conjunto 
de atividades e de serviços de apoio à 
pessoa idosa, promovendo assim o seu 
bem-estar e qualidade de vida. Para le-
var a cabo a sua missão, a AURPIB con-
ta com as valências de Centro de Dia, 
Centro de Convívio e Serviço de Apoio 
Domiciliário. No total, são apoiados 
cerca de 50 seniores. Sérgio Pereira, 
presidente da Associação, mostra-se 
empenhado em chegar a um maior nú-
mero de pessoas e a prestar um serviço 
de excelência. “Aguardamos, neste mo-
mento, o aval do Instituto da Segurança 
Social para o alargamento da lotação 
do Centro de Dia de 20 para 30 uten-
tes sendo também nosso objetivo con-
seguir comparticipação desta entidade 
para a realização da assistência ao "do-
micilio”, explica. Para além do financia-
mento por parte da Segurança Social, a 
AURPIB conta com o apoio dos órgãos 
de poder local. “A Câmara da Amadora 
cedeu-nos, há 10 anos, as instalações em 

que nos encontramos. Recentemente 
a Junta de Freguesia  Encosta do Sol 
ofereceu-nos uma carrinha que tem 
sido fundamental para prestar o apoio 
domiciliário” exemplifica o dirigente. 
Liliana Gomes, diretora técnica da ins-
tituição, reforça a importância do apoio 
da Junta, nomeadamente no que respei-
ta à realização de atividades de ocupa-
ção de tempos livres como a ginástica 
ou a costura. 
Nesta vertente de entretenimento sé-
nior, destaca-se a Tuna Geração de 
Ouro. O agrupamento musical, coor-
denado pelo professor Paulo Leitão, é 
constituído por cerca de 15 elementos 
e atua em vários espetáculos através 
de protocolos feitos com outras asso-
ciações. A AURPIB tem também dispo-
níveis para os seus utentes os serviços 

de aconselhamento psi-
cológico e fisioterapia. 
Atualmente, a institui-
ção é constituída por 
uma equipa de 4 fun-
cionários efetivos e dois 
voluntários.
Nos estatutos da 
Associação está 
comtemplada a existên-
cia de associados que, 
por 1€ mensal podem 
frequentar os espaços 
da associação, participar nas atividades 
promovidas e usufruir todos os dias 
das refeições. Porém, dos cerca de 1000 
sócios, Sérgio Pereira diz que apenas 
metade têm as quotas em dia. 
Fazendo um balanço de 2019, o presi-
dente refere um ano de grande insta-

bilidade para a associação 
fruto da situação que os 
atuais órgãos sociais en-
contraram quando assumi-
ram funções. “Há 4 anos, 
começámos a trabalhar 
com 250 euros  na conta e 
uma dívida de 30 mil eu-
ros”, explica acrescentan-
do que só em dezembro do 
ano passado conseguiram 
liquidar a maioria das suas 
dívidas estando, ao dia de 
hoje, tudo saldado. Sérgio 
Pereira acredita que 2020 
será um ano funda-

mental para o crescimento da 
Associação e que se conseguirão 
concretizar várias atividades que 
têm estado pendentes. Para já, 
menciona a realização de duas 
excursões, sendo um dos desti-
nos a cidade de Fátima. Liliana 
Gomes salienta como objetivo 
primordial para o próximo ano 
a “continuação da promoção 
da autonomia dos mais velhos, 
evitando-se ou retardando o seu 
acesso aos lares”, referindo tam-

O Grupo Nucase deseja a todos 
os seus clientes, parceiros e amigos umas 

BOAS FESTAS

bém a aposta na formação ao nível da 
literacia digital. 
Ainda este ano, para assinalar a época 
natalícia, a Associação realizará dois 
momentos de convívio. No dia 19 de 
Dezembro, terá lugar a festa de Natal 
com um almoço onde não faltará o 
tradicional bacalhau, seguindo-se um 
espetáculo musical e um lanche. No 
último dia do ano haverá uma festa de 
réveillon com direito a fogo de artificio. 
A 11 de Janeiro realizar-se-ão eleições 
na Associação. Questionado sobre a 
possibilidade de uma recandidatura à 
presidência, Sérgio Pereira afirma que 
esta é uma situação muito provável. 
“Agora que as coisas estão finalmente 
equilibradas e que o nosso trabalho tem 
sido reconhecido por todos, custa-me 
pensar que alguém possa assumir este 
cargo e pôr novamente em causa o bom 
nome da Associação”. 
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- Em Alcabideche
Uma das melhores formas de avaliar 
um restaurante é ler os comentários 
de quem já o visitou. “Muito bom, boa 
comida, óptimo espaço” (João Manso). 
“Uma excelente escolha, uma ópti-
ma eleição de comidas e bons vinhos” 
(Ricardo Marques). “Grande restauran-
te! Boa comida, bom ambiente, nota-se 
que há gosto no que fazem” (António 
Soares). “Para além da simpatia, a co-
mida é deliciosa. As doses são mui-
to bem servidas” (Sandra Ribeiro). 
“Restaurante fantástico. Comida muito 
boa” (Andreia Pontífice). Estas são al-
gumas das avaliações recolhidas nas re-
des sociais entre as muitas que elogiam 
o Restaurante Ponto Verde, um espaço 
gastronómico de eleição localizado em 
Alcabideche (Rua João Pires Correia, 
229), Cascais.
Dominado por um ambiente tranquilo 
em que a cor verde predomina, a fazer 
jus ao nome, o restaurante está insta-
lado numa moradia rodeada por um 
jardim e dispõe de uma esplanada. A 
ementa apresenta uma predominância 
de pratos típicos da boa cozinha tradi-
cional portuguesa, uma oferta muito 
completa de peixe e mariscos frescos, 
bem como uma diversidade de sobre-
mesas capazes de fazer crescer água na 
boca e uma carta de vinhos seleciona-
dos com o propósito de satisfazer os 
apreciadores mais exigentes. À frente 
do comando das operações, está a D. 
Maria Judite, presença habitual na casa 
desde há cerca de 25 anos, e que em 
2006 assumiu o lugar de gerente lide-
rando uma equipa de mais 11 profissio-
nais de excelência.
O Restaurante Ponto Verde dispõe de 
três espaços distintos para servir os 
clientes. Tem uma sala de cima com 
capacidade para receber 80 pessoas e 
uma sala de baixo que pode albergar 60 
clientes. Finalmente, na esplanada, um 
espaço aprazível rodeado por um jar-
dim cuidado com esmero e bom gosto, 
podem sentar-se mais de uma centena 
de pessoas. O estabelecimento tem ca-
pacidade para dar resposta a reservas 
para grupos, nomeadamente serviços 
de casamentos, baptizados e outros ti-
pos de eventos. A decoração é elegante 
e sóbria, com um toque assumidamente 
rústico, que dá aos espaços um ambien-
te acolhedor e familiar. O restaurante 
dispõe de bar completo, TV com canais 
desportivos e rede Wifi.

“A QUALIDADE DOS PRODUTOS
 É DETERMINANTE”

Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - Como 
tem sido a evolução do restaurante?
Maria Judite (MJ) - Felizmente, e graças 
a todas as pessoas que colaboram comi-
go, tem registado uma evolução muito 
favorável.
CL - O que tem estado na base destes 25 
anos de sucesso?

MJ – O esforço, dedicação e 
sacrifício daqueles que co-
migo colaboram e de mim 
mesma. Chegámos a este 
patamar de excelência com 
muito trabalho e muita de-
dicação. Este sucesso do 
Ponto Verde deve-se à boa 
gastronomia que oferece aos 
clientes e à excelente quali-
dade dos profissionais que 
aqui trabalham. Temos por 
hábito primar sempre pela 
excelência, a qualidade dos 
produtos que oferecemos é o 
mais importante.
CL - Em termos de oferta 
gastronómica, o que destaca?
MJ – Temos Cabrito Assado 
no Forno, Arroz 
de Tamboril, 
Arroz de Marisco, 
Arroz de Lulas, 
Arroz de Línguas 
de Bacalhau, 
Rojões à Moda da 
Bairrada, Espeto 
de Medalhões do 
Lombo com Bacon 
Grelhados no 
Carvão, Bacalhau à 
Lagareiro, Massada 
de Garoupa com 
Gambas, Massada 
de Caranguejo 
Real, Cataplana de 
Marisco, Cataplana 
de Bacalhau, Cataplana de Garoupa e 
uma panóplia de outros pratos que in-
tegram uma ementa bastante completa 
e diversificada.
CL – E peixe fresco e marisco, qual a 
vossa oferta?
MJ – Temos sempre peixe fresco: roba-
lo, garoupa, dourada, linguado, jaquin-
zinhos, enfim todos os peixes que eu 
puder arranjar com a máxima frescura. 
Em termos de marisco, temos um aquá-
rio abastecido com lagostas, sapateiras, 
lavagantes e outras coisas mais. 
CL – Antes dos pratos principais, qual é 
a vossa variedade de entradas?
MJ – Para entradas temos patê de ma-
risco, presunto pata negra, cocktail 
de gambas, queijo da serra, croquetes 
de vitela, pastéis de bacalhau, queijo 
curado, rissóis de camarão, amêijoas à 
Bulhão Pato e queijo fresco, entre ou-
tros petiscos.
CL – Que tipo de sobremesas servem? 
MJ – Temos bastantes sobremesas con-
ventuais, todas elas confeccionadas 
aqui no restaurante. Temos muitas e 
boas sobremesas que as pessoas, ao en-
trarem, podem apreciar logo nas vitri-
nas. Entre outras, destaco: Pão de Rala, 
Sericaia, Pudim de Abóbora, Farófias, 
Pudim Abade de Priscos, Trouxa 
d’ovos, Leite Creme, Bolo de Bolacha e 
Toucinho do Céu.
CL – O que têm para oferecer em ter-

mos de garrafeira? 
MJ - Temos uma boa garrafeira e isso 
nota-se na nossa carta de vinhos, esta-
mos sempre actualizados. Colocamos 
ao dispor do cliente uma oferta de vi-
nhos de Norte a Sul do País, com todas 
as regiões demarcadas representadas. 

“A ESPLANADA É UMA 
MAIS-VALIA”

CL – Em que moldes funciona a vossa 
esplanada?
MJ - O Verão é um período de exce-
lência, porque as pessoas adoram estar 
na esplanada. Uma das mais-valias do 
Ponto Verde é a esplanada. Dá muito 
trabalho, mas está muito bonita e mui-
to bem organizada. Está sempre tudo 
impecável, graças 
ao Senhor Pereira, 
é ele que trata do 
jardim e trata muito 
bem. Está sempre 
tudo muito bonito, 
com o relvado e as 
flores impecáveis, 
as pessoas gostam 
muito. O jardim é 
também um espaço 
fechado de diversão 
para as crianças, 
que podem brincar 
à-vontade na relva 

sob o olhar atento dos pais.
CL – Qual o dia de encerramento do es-
tabelecimento?
MJ – Encerramos à terça-feira para des-
canso do pessoal e estamos fechados 
para férias 15 dias em Junho e outros 15 
em Novembro.
CL – Qual o preço médio de uma refei-
ção no Ponto Verde?
MJ – O preço médio de uma refeição 
ronda os 20 euros por pessoa, mas tam-
bém há pratos mais económicos com 
vinho da casa, igualmente muito bom, 
que ficam mais em conta.

"A Arte da Boa Gastronomia"
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