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Cascais inicia 2020
com mobilidade gratuita

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

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Branqueamento dentário

• Urgências
• Correção dos dentes
• Cirurgia plástica
• Urologia

Sintra abre
candidaturas
para 
ReaViva

Queijas tem novo Gabinete Médico

"A fome não tem idade,
terra 

ou cor"

-Tia Céu 
Solfraterno
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Janeiras na MarinaAnibal Machado Sebastião

Construção Civil

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

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

A tradição de cantar as 
Janeiras passou este ano tam-
bém pela Marina de Oeiras, 
no dia 6 de Janeiro, ao fim da 
tarde, por iniciativa da empre-
sa municipal Oeiras Viva, sen-
do oferecido às pessoas que 
assistiram a esta celebração, 
bolo-rei e chá, para ser sabo-
reado à volta de uma fogueira 
que aqueceu este dia frio.
O presidente do Concelho 
de Administração da Oeiras 
Viva, António Almeida, a propósito 
desta iniciativa inédita, disse que ela 
se insere num grupo de iniciativas 
inovadoras que ao longo deste man-
dato de gestão estão a ser implemen-
tadas, no sentido de dinamizar e pro-
jetar cada vez mais o espaço emble-
mático, que é a Marina de Oeiras, por 

forma a criar dinâmicas para a restau-
ração e para as lojas que ali existem, 
desenvolvendo um novo polo de in-
teresse para a população neste espaço 
privilegiado.
A cantar as janeiras estiveram o gru-
po coral infantil, ”Os Traquinas” e o 
Grupo de Canto e Dança do CCD.

Milhares de pessoas 
participaram, no dia 4 
de Janeiro, na festa do 
Madeiro de Oeiras, uma 
fogueira com 15 metros de 
diâmetro, cinco metros de 
altura e onde arderam 100 
toneladas de lenha, este 
ano realizado no parque de 
estacionamento do Jardim 
Municipal de Oeiras.
Além do calor da fogueira, 
os participantes puderam almoçar ou 
lanchar, tendo a Câmara de Oeiras 
proporcionado, em 12 stands, diver-
sas ofertas gastronómicas gratuitas, 
com organização do Grupo Astúrias 
café/restaurante, que forneceu oito 
porcos, mil quilos de febras, 350 qui-
los de enchidos, 300 quilos de torres-
mos, 150 quilos de batatas fritas, nove 
mil pães, 500 quilos de bolo-rei e en-
volveu 30 pessoas.
No recinto havia cerca de 800 lugares 
sentados, e além do calor e da gas-
tronomia, houve animação ao longo 
da tarde e noite, com os Bombos de 
Amarante, as Concertinas da Ribeira 
da Lage, o Rancho Folclórico Flores 
da Beira, o Grupo Cultural de Vila 
Freia, a Banda Municipal e o Coro de 
Santo Amaro de Oeiras.
O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, depois de acender o 
Madeiro, saudou todos os presentes e 
explicou que há dois anos foi feita a 
experiência de fazer uma fogueira no 
dia da Festa de Natal dos funcionários 
da Câmara, foi um sucesso, as crian-
ças gostaram muito.
Depois desta experiência, no ano pas-

sado foi decidido fazer um Madeiro, 
no parque de estacionamento dos 
Jardins do Palácio e a adesão das pes-
soas excedeu as expetativas, pelo que 
este ano, além de ser mudado o local 
para ter espaço para mais pessoas, 
também foi maior o Madeiro, e afir-
mou o presidente da Câmara que este 
evento que é um pretexto para “um 
convívio saudável e que nos aquece a 
alma”, é tradição do interior do País, 
“mas é já também uma tradição de 
Oeiras”.
Em declarações ao “Correio da 
Linha”, Isaltino Morais, referindo-se 
às iniciativas da Câmara no período 
natalício, salientou o almoço convívio 
dos idosos, o convívio com os funcio-
nário do Município, que é uma forma 
de reconhecer o trabalho que realizam 
ao serviço dos cidadãos, a Capital do 
Natal, o fogo-de-artifício que assina-
lou a chegada do novo ano, na Marina 
de Oeiras e na Zona Ribeirinha de 
Algés, os concursos de presépios, que 
foram realizados em todas as paró-
quias e a encerrar esta época festiva, 
o Madeiro, que considera ser o maior 
que se faz em Portugal. 

No recinto do Madeiro esteve pre-
sente parte da exposição “Herdeiros 
do Apocalipse” da “Nirvana 
Stúdios”, que já esteve patente no 
Museu Nacional do Coches e no 
Museu Nacional Ferroviário no 
Entroncamento, resultando esta pre-
sença, segundo Rui Pedro Gago, de 
um convite feito pelo presidente da 
Câmara e que registou uma grande 
afluência de visitantes nesta festa do 
Madeiro.

A “Nirvana Stúdios” continua o seu 
desenvolvimento, tendo atualmen-
te em preparação um grande proje-
to que será apresentado ao público 
em breve e conta com parcerias, da 
Câmara de Oeiras, da Fundação da 
CP e do Museu Nacional Ferroviário.
O espetáculo “Absurdium” que tem 
tido sempre sessões esgotadas, vai 
sair de cena, já que, segundo Rui 
Pedro Gago, tem três anos, sendo por 
isso tempo de mudar e será substituí-
do por novo espetáculo a estrear em 
Março. 
Recorde-se que a “Nirvana Studios” 
está localizada na designada, Estrada 
Militar, que liga Valejas a Queijas, 
no Concelho de Oeiras, é um an-
tigo complexo militar, comprado 
em 2004 pela companhia de tea-
tro “Custom Circus”, para alojar a 
companhia, que ao fim de alguns anos 
de digressões pelo país e pela Europa, 
sentiram a necessidade de ter um lu-
gar fixo, uma sede, um espaço onde a 
arte é olhada sem barreiras.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

Madeiro de Oeiras
aquece milhares
de pessoas
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CTT assinalam centenário do GEAR
da Amadora

Inaugurada em Sintra
nova Unidade de Saúde
Foi inaugurada no dia 16 de Dezembro, 
a Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados “Casa do Sagrado Coração 
de Jesus”, na Abrunheira, em Sintra. O 
presidente da Câmara de Sintra, Basí-
lio Horta, a ministra da Saúde, Marta 
Temido, e a ministra do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho estiveram presentes 
na cerimónia de inauguração.
A Unidade de Cuidados Continuados 
Integrados (UCCI) "Casa do Sagrado 
Coração de Jesus" é um complexo so-
cial que integra agora a Rede Nacional 
de Cuidados Continuados Integrados.  
No piso 1 está instalada a UCCI nas 
modalidades de média duração e rea-
bilitação (26 camas) e longa duração e 
manutenção (30 camas), totalizando 56 
camas. No piso 0 situa-se um Centro de 
Fisioterapia e Reabilitação, com servi-
ços de acompanhamento médico em: 
psicologia, terapia ocupacional, terapia 

da fala, dietética e nutrição e serviço 
social e animação sociocultural.
Basílio Horta, salientou que “desde o 
primeiro dia do mandato que a soli-
dariedade está na primeira linha das 
nossas preocupações. Somos um con-
celho com mais de 400 mil habitantes e 
um vasto território, duas caraterísticas 
que nos dão muita responsabilidade. 
A primeira linha da nossa atuação são 
as pessoas”. O autarca relembra ainda 
que “a área da saúde é uma prioridade 
e as quatro novas unidades de saúde de 
Queluz, Almargem do Bispo, Agualva e 
Sintra são a prova disso. Neste momen-
to está em construção o centro saúde de 
Algueirão – Mem Martins, que irá ser-
vir 62 mil utentes num investimento de 
4 milhões de euros e ainda o novo Hos-
pital de Sintra, pagando a autarquia 30 
milhões de euros. É este o caminho que 
queremos e que vamos seguir, tudo isto 
sem esquecer a virtuosa parceria com 

ministério da Saúde, 
o estado local e estado 
central com um objeti-
vo comum, que é o de 
servir os munícipes”.
A ministra do Traba-
lho, Solidariedade e 
Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho, 
considera que “esta 
unidade representa 
uma parceria exem-

plar entre saúde e solidariedade, é um 
exemplo entre cooperação, numa res-
posta conjunta entre o setor privado e 
setor público e que se trata de um pro-
jeto para o futuro, uma sociedade que 
responde à necessidade demográfica”.
Marta Temido sublinhou que “a Rede 
Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados nasceu em 2006, para pessoas 
que estejam em situação de dependên-
cia e necessitem de cuidados continua-
dos de saúde e de apoio social. Só con-
seguimos enfrentar os desafios que nos 
esperam se conseguirmos fazer pontes 
de forma eficiente e com boas respostas 
para a população idosa”.
Nas UCCI são prestados cuidados que 
previnem e retardam o agravamento da 
situação de dependência, favorecendo 
o conforto e qualidade de vida.
A Casa do Sagrado Coração de Jesus, 
da Fundação António Sardinha, é uma 
instituição particular de solidariedade 
social e tem por missão o tratamento de 
doentes cujo estado de saúde não per-
mita uma assistência adequada no do-
micílio e pretende ser uma instituição 
de referência na prestação de cuidados 
de saúde de qualidade e apoio social à 
população.

Cascais não
devolve IRS

Tal como tem vindo a acontecer 
nos últimos anos, o município de 
Cascais não vai devolver qualquer 
parcela dos 5,0 por cento da receita 
de IRS a que tem direito aos con-
tribuintes residentes no concelho, 
optando por arrecadar a totalidade 
da receita do imposto sobre o ren-
dimento de pessoas singulares.
Nos quatro concelhos abrangidos 
pela cobertura noticiosa do jornal 
‘O Correio da Linha’, o municí-
pio mais simpático para com os 
contribuintes é, mais uma vez, a 
Amadora, que optou por devolver 
1,2 por cento da fatia de 5,0 por 
cento do IRS cobrado aos seus re-
sidentes pelas Finanças do Estado.
Por sua vez, o município de Sintra 
mantém a devolução de 1,0 por 
cento com que tem vindo a bene-
ficiar os seus munícipes desde há 
vários anos, enquanto Oeiras vai 
abdicar de uma pequena parcela 
de 0,3 por cento da sua receita de 
IRS, um pouco mais do que os 0,2 
por cento devolvidos em 2018 e 
2019.
O Estado transfere para os mu-
nicípios 5,0 por cento do total da 
receita de IRS arrecadada com os 
residentes nos seus territórios. Este 
ano, foram 134 as autarquias que 
decidiram abdicar de parte desta 
receita e devolver a diferença aos 
munícipes. Por outro lado, 174 mu-
nicípios resolveram não dar qual-
quer ‘desconto’.

No âmbito das comemorações do cen-
tenário do Grupo de Esquadrilhas de 
Aviação República – GEAR – realizou-
-se, no dia 18 de Dezembro, a cerimó-
nia de obliteração do inteiro-postal 
representativo da efeméride. O evento 
teve lugar na Biblioteca Municipal 
Fernando Piteira Santos, na Amadora, 
e contou com a presença do vereador 
da Câmara Municipal de Amadora, 
José Agostinho Marques, do diretor 
de Filatelia dos CTT, Raúl Moreira, 
do chefe do arquivo histórico da Força 
Aérea, Coronel Fernando Manuel 
Pinto Duarte, do diretor da biblioteca 
da Academia Militar, Coronel Amado 
Rodrigues, do diretor do Museu do 
Ar, Coronel Carlos Mouta Raposo, do 
jornalista e escritor, Vasco Callixto e 
de um dos modelistas das maquetas 
de aviões em exposição no Núcleo 
Museográfico do Casal da Falagueira, 
Manuel Pinto Morais. Num gesto sim-
bólico, os intervenientes carimbaram 
e assinaram os postais trocando-os 
posteriormente entre si, de modo a 
que cada um ficasse com uma recor-
dação da comemoração dos 100 anos 
do GEAR.
Raúl Moreira, Diretor de Filatelia 

dos CTT, aproveitou 
a ocasião para re-
cordar a história do 
primeiro selo postal 
e enaltecer o traba-
lho que os CTT têm 
vindo a desenvolver 
em colaboração com 
a Câmara Municipal 
da Amadora, o Exército, a Marinha e 
a Força Aérea. O responsável revelou 
também, que este ano serão lançados 
outros dois importantes produtos fila-
télicos: um selo alusivo ao centenário 
da Base Aérea de Sintra e um postal 
ilustrado relativo ao exercício NATO 
Tiger Meet que terá lugar em Beja 
durante o mês de Maio. 
O vereador da CMA, José Agostinho 
Marques, evidenciou a importância do 
grupo de esquadrilhas para o conce-
lho. “Para além da componente histó-
rica e da relevância militar do GEAR, 
a sua presença na Amadora teve tam-
bém um grande impacto económico e 
social que se manifesta ainda nos dias 
de hoje”, disse. 
Esta iniciativa insere-se num conjunto 
de eventos realizados ao longo do ano 
passado no município da Amadora de 
forma a assinalar os 100 anos do nas-
cimento da primeira unidade opera-
cional de aeronáutica militar do país, 
que contribuiu para que o concelho 
fosse conhecido não só em território 
nacional mas também além-fronteiras. 
Criado em 1919, este grupo integrava 
esquadrilhas de observação, combate e 
bombardeamento. No espaço do GEAR 
encontra-se atualmente a Academia 
Militar. 

Ainda no âmbito da celebração do cen-
tenário do GEAR, o jardim em frente à 
Biblioteca Municipal da Amadora rece-
be, até ao final de Fevereiro, uma expo-
sição alusiva ao tema. 

Viveiros abertos
em Oeiras

O Município de Oeiras abriu as 
portas dos Viveiros da Fábrica da 
Pólvora de Barcarena ao público, a 
partir do dia de 2 de janeiro, de 2ª a 
6ª feira, entre as 09H e as 12H. Aos 
visitantes que residam no concelho 
de Oeiras será oferecida uma lem-
brança para embelezarem os seus 
jardins.
O Município de Oeiras é conheci-
do e reconhecido, dentro e fora da 
sua área geográfica, pela elevada 
qualidade dos seus espaços ver-
des. Desconhecido será o facto de 
que estes espaços verdes são maio-
ritariamente construídos com re-
curso a espécies vegetais, árvores, 
arbustos e herbáceas produzidas 
nos viveiros municipais, tendo 
sido utilizadas cerca de 60.000 uni-
dades no decurso do corrente ano.
O Município dispõe de dois vivei-
ros – um no Complexo da Fábrica 
da Pólvora de Barcarena e outro na 
Quinta Real de Caxias – com parti-
cularidades ambientais interessan-
tes, designadamente a Produção 
Biológica, o abastecimento hídrico 
através de furos artesianos e o en-
caminhamento de todo o material 
vegetal decorrente do processo de 
produção para compostagem.
Não encerrando a sua atividade 
apenas na produção de espécies 
vegetais, os viveiros dispõem ain-
da de plantas ornamentais para a 
decoração de eventos municipais 
e particulares, a título de emprés-
timo, tendo sido movimentadas, 
durante 2019, mais de 800 plantas.
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Cascais inicia 2020 com
mobilidade gratuita

ReaViva abre candidaturas

Desde o início deste ano, moradores, 
estudantes e trabalhadores que desen-
volvam a sua actividade no concelho de 
Cascais têm a possibilidade de poder 
usufruir de transportes públicos rodo-
viários gratuitos dentro dos limites do 
território do município cascalense. E a 
seguir serão os comboios.
A medida foi implementada no início 
de Janeiro pela autarquia presidida por 
Carlos Carreiras depois de o Tribunal 
de Contas ter dado parecer positivo ao 
programa de Mobilidade Rodoviária 
Gratuita proposta pela Câmara 
Municipal de Cascais (CMC) sem 
quaisquer custos para os utilizadores.
Cascais torna-se assim no primeiro 
concelho do País a disponibilizar trans-
porte público rodoviário gratuito, uma 
medida inovadora que tem vindo a ser 
aplicada em várias cidades europeias 

como forma de reduzir a utilização 
de transportes individuais e baixar 
os níveis de poluição.
Após um período de transição de um 
mês, durante o qual qualquer cida-
dão pode utilizar livremente os ser-
viços de transporte rodoviário sem 
ter de pagar nada, a partir do mês de 
Fevereiro, a gratuidade passa a ser 
exclusiva para moradores, estudan-
tes e trabalhadores no concelho. 

NÃO PESA NO ORÇAMENTO
DA CÂMARA

“Estamos a abrir um novo paradigma 
que encara a mobilidade como um pi-
lar das sociedades democráticas avan-
çadas e sustentáveis. Que encara a mo-
bilidade como um direito que potencia 
valores como a Liberdade, a Coesão ou 
a Sustentabilidade Ambiental”, destaca 
Carlos Carreiras, a propósito da inicia-
tiva promovida pela CMC.
De acordo com informação divul-
gada pelo município, o programa de 
Mobilidade Rodoviária Gratuita tem 
um custo de 12 milhões de euros anuais 
e não pesará sobre o orçamento cama-
rário. A autarquia faz questão de assi-
nalar que a iniciativa não implicará um 
esforço sobre os impostos pagos pelos 
cidadãos.   
Segundo esclareceu o presidente da câ-
mara cascalense, “as verbas para supor-

tar este programa de Mobilidade têm 
duas origens: o estacionamento tarifa-
do, por um lado, e a fixação no conce-
lho de entidades bancárias de crédito, 
o que tem efeitos do ponto de vista da 
receita fiscal em sede de IUC.”

MEDIDA ALARGADA 
AOS COMBOIOS

Com a gratuidade garantida na rede de 
autocarros da MobiCascais e Scotturb 
que circulam dentro do concelho (ver 
caixa), o município presidido por 
Carlos Carreiras promete já um novo 
passo no âmbito do seu programa de 
Mobilidade Gratuita para moradores, 
estudantes e trabalhadores no conce-
lho, desta vez nos comboios. 
“Estão a decorrer negociações do ponto 
de vista técnico com a CP para incluir 
também o comboio como transporte 
gratuito dentro do concelho de Cascais. 
Falta agora fecharmos o acordo entre 
a câmara e a própria administração da 
CP, o que eu espero que possa ser pos-
sível no primeiro trimestre deste ano”, 
revelou o autarca.
Os moradores, estudantes e traba-
lhadores no concelho de Cascais que 
desejem beneficiar da gratuidade pro-
porcionada pelo município nos trans-
portes públicos rodoviários devem 
fazer um registo prévio na plataforma 
MobiCascais (http://vivercascais.mo-
bicascais.pt) e apresentar os comprova-
tivos necessários para o efeito.

COMO SOLICITAR 
O CARTÃO VIVER CASCAIS

O processo para solicitar o Cartão Viver 
Cascais, que dá direito a utilizar os au-
tocarros gratuitos dentro do concelho, 
é simples. Depois de acederem ao link 

já indicado, os interessa-
dos podem registar-se e 
confirmar o email de re-
gisto, após o que deverão 
preencher o formulário 
apresentado, subscrever 
a modalidade pretendida 
e aguardar pela resposta 
dos serviços. 
A elegibilidade dos can-
didatos para beneficiarem 
do serviço será confirma-

da através da caixa de email fornecida, 
sendo que nesta fase já podem finalizar 
o pedido do Cartão Viver Cascais. Para 
tal, precisam de entregar uma fotogra-
fia e pagar a quantia de 7 euros, cor-
respondente ao custo do cartão, que é 
válido por cinco anos.
Para poderem continuar a viajar nos 
autocarros de forma gratuita, os resi-
dentes no concelho devem revalidar 
os cartões a cada dois anos, mediante 
apresentação de comprovativo de mo-
rada. Por sua vez, estudantes e traba-
lhadores têm de fazer uma revalidação 
anual, com apresentação de comprova-
tivos de matrícula e da entidade empre-
gadora, respectivamente.
Além de assegurar a gratuidade a 
quem viaja nos autocarros que circu-
lam dentro do concelho, o Cartão Viver 
Cascais pode também ser carregado 
com outros títulos válidos na Área 
Metropolitana de Lisboa, podendo ser 
combinado, por exemplo, com um pas-
se Navegante Municipal Oeiras ou com 
uma Assinatura de uma zona da CP.

LISTA DAS CARREIRAS 
ABRANGIDAS

400/ 401/ 402/ 404/ 405/ 406/ 
407/ 408–busCas Alvide / 409/ 
411/ 412/ 413/ 414/ 415/ 419/ 
423/ 427–busCas Cascais / 461/ 
462/ 464/ 475/ 488–busCas 
Parede / 490/ 1009–busCas SDR 
/ 1010–busCas SDR Norte / 1012–
busCas Estoril / 1013–busCas 
Cascais-Hospital / 1014–busCas 
Malveira-Hospital / 1016–bus-
Cas Carcavelos / 1017–busCas 
Nova SBE / 1018–busCas Escolar 
Malveira-Cascais.

Foi aprovado em reunião 
de câmara o segundo avi-
so para a abertura de can-
didaturas ao Programa 
ReaViva Sintra, num in-
vestimento global de 200 
mil euros e comparticipa-
ção até 30 mil euros por 
candidatura.
Este programa concede 
apoio financeiro, a fundo 
perdido, destinado à exe-
cução de obras de reabili-
tação de prédios urbanos 
integrados em Áreas de 
Reabilitação Urbana.
Para o presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra, Basílio Horta, esta inicia-
tiva é “bastante importante para todo o 
concelho pois irá permitir a requalifica-
ção e a valorização patrimonial, contri-
buindo para a identidade dos valores 
locais construídos, promove e preserva 
a qualidade arquitetónica e a imagem 
urbana, bem como a valorização do 
ambiente e das pessoas”.
As Áreas de Reabilitação Urbana de 
Sintra abrangem atualmente cerca de 
78 mil pessoas. A realização de obras 
de imóveis deverá reabilitar a imagem 

arquitetónica do edificado, recuperar 
elementos arquitetónicos em vez de os 
substituir por outros, integrar materiais 
com composição igual ou semelhante 
aos originários e valorizar intervenções 
que se confirmem de relevo.
Os apoios previstos neste programa 
assumem a forma de subsídio não 
reembolsável, concedido pela Câmara 
Municipal de Sintra, e têm carácter de 
complementaridade ao autofinancia-
mento.
As candidaturas decorrem durante 
todo o ano de 2020.CL
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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

Presidente visita freguesias
O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, realizou a primeira vi-
sita de trabalho deste novo ano, no dia 
10 de janeiro, às uniões de freguesia de 
Algés e Linda-a-Velha e Carnaxide e 
Queijas.
Em Algés foi visitada uma oficina de 
motos que não está legalizada, sen-
do notificado o responsável por esta 
empresa de que tem que rapidamente 
iniciar os procedimentos para a sua le-
galização e tem que deixar de ocupar o 
espaço público com motas.
Na Alameda António Sérgio em Linda-
a-Velha os muros de suporte da zona 
verde vão ser melhorados. 
A passagem desnivelada de Linda-a-
Pastora para o Estádio Nacional, da 
Rua Visconde Moreira Rey, devido a 
só ter largura para a circulação de um 
veículo de cada vez, tem problemas nas 
horas de ponta, pelo que foi decidido 
colocar um semáforo que regule os flu-
xos de trânsito. 

Na Alameda de Queijas há dificuldade 
nos acessos para pessoas de mobilidade 
reduzida devidos à existência de esca-
darias, sendo solução a criação de ram-
pas nessas escadarias. 
O presidente da Câmara dirigindo-
-se aos moradores, na Associação de 
Moradores Luta pela Casa, disse que no 
contexto dos bairros do concelho, cons-
truídos no âmbito do SAAL, este é um 
bairro com qualidade, mas com o tem-
po vai havendo degradação e a Câmara 
tem tido a preocupação de ajudar na re-
solução de problemas, neste momento 
está a ser construído um polidesporti-
vo, e vai ajudar na pintura exterior das 
casas, que precisa de ser renovada.
Em declarações aos jornalistas, Isaltino 
Morais justificou este tipo de visitas, 
por ser mais fácil, em muitos casos, 
perceber no local qual é o problema e 
que melhor solução pode ser dada, es-
clarecendo que a visita ao edifício onde 
funciona a OIKOS, em Linda-a-Pastora, 

teve como objetivo 
ver a possibilidade 
de criar mais aloja-
mentos para pro-
fessores, devendo 
permitir criar três 
quartos com casa 
de banho.
Sobre os bair-
ros da Calçada 
dos Moinhos e 
da Quinta da 
Gandarela, disse 
estarem agora, 
devido à alteração 
do Plano Diretor 
Municipal, em 

condições de serem legalizados e isso 
significa fazer ordenamento, fazer o 
traçado de arruamentos, a definição 
de alguns lotes para permitir, even-
tualmente, demolições de moradias 
que estão no leito de cheias e é preciso 
criar uma solução para essas famílias, 
por isso esta visita teve a finalidade de 
perceber estas questões. Há ainda no 
Concelho por legalizar, cerca de 250 
fogos.
Nesta visita de trabalho, Isaltino Morais 
faz-se acompanhar por vereadores, 
dirigentes e técnicos municipais e es-
tiveram presentes os presidentes das 
uniões de freguesia de Algés e Linda-a-
Velha e Carnaxide e Queijas.

CROAMO com
sala de cirurgia

Continuando a apostar no bem-es-
tar animal, a Câmara Municipal de 
Oeiras alargou o leque de serviços 
de saúde prestados aos animais à 
sua guarda, tendo criado uma sala 
de cirurgia no Centro de Recolha 
Oficial de Animais do Município 
de Oeiras (CROAMO). Este novo 
equipamento aumentará significa-
tivamente o número de esteriliza-
ções de animais, vadios ou errantes, 
o que contribuirá para promover 
a sua adoção e simultaneamente 
para prevenir o abandono. Oeiras 
é exemplar no que diz respeito ao 
incentivo à adoção animal, rea-
lizando campanhas regulares de 
sensibilização para as boas práticas 
e fiscalização para evitar ou dimi-
nuir os problemas de abandono e 
maus tratos. É reconhecido que 
quem adota um animal de compa-
nhia no CROAMO ou no Centro de 
Apoio Animal tem a garantia que o 
seu novo amigo está devidamente 
preparado para o enquadramento 
familiar, porque além de saudável, 
está educado e protegido. Além do 
mais, todos os animais em adoção 
estão esterilizados e identificados 
eletronicamente (chip).  A criação 
desta sala de cirurgia é mais um 
passo no âmbito da política ani-
mal levada a cabo pelo Município.  
Anualmente são esterilizados cerca 
de 1600 gatos, o que tem permitido 
a redução natural dos animais de 
rua e uma média de adoções de 650 
gatos e de 50 cães por ano.
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Já está a navegar com o Navio-Escola Sagres o vinho produzido em Oeiras 
para viajar pelo Mundo, no âmbito das comemorações dos 500 anos da 
descoberta do Estreito de Magalhães, regressa em 2021 como Villa Oeiras 
“Torna Viagem”.
O navio partiu  do porto de Santa Apolónia – numa cerimónia assinalada 
pelo Presidente da Câmara de Oeiras e o Presidente da República - com  
dois barris de 280 litros de Villa Oeiras a bordo, com o objetivo deste vinho 
generoso obter as características de “Vinho Torna Viagem”.
Está confirmada também a presença do NRP Sagres nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio, a ocorrer de 18 a 27 de julho próximo, na fase inicial dos Jogos 
Olímpicos onde será a “Casa de Portugal”.
A bordo do navio serão feitas três receções (Rio de Janeiro - 10 a 15 feverei-
ro, Xangai -  07 a 11 julho e Tóquio -  18 a 27 Julho).
O Villa Oeiras "Torna viagem" irá cruzar quatro vezes a linha do Equador 
no ano de 2020. Este será um ano marcante para este valioso património 
natural.
Em 2018, o Villa Oeiras foi premiado nacional e internacionalmente com 
seis prémios nacionais e internacionais atribuídos ao vinho generoso pro-
duzido pelo Município de Oeiras.

'Villa Oeiras' na Sagres

 Autarquia oferece cabazes
A Câmara Municipal 
de Oeiras oferece, 
mais uma vez, ca-
bazes de Natal a to-
dos os arrendatários 
municipais, num 
total de três mil e 
500 cabazes, que 
foram distribuídos 
na manhã do dia 19 
de dezembro, em 
sete locais, nomea-
damente no Bairro 
dos Navegadores, 
no Departamento 
de Habitação, em 
Laveiras, no Centro 
Comunitário Alto da Loba, no Gabinete da Quinta da Politeira, nas 
Instalações da Policia Municipal e Proteção Civil e na Unidade Residencial 
Madre Maria Clara.
A vereadora da Câmara de Oeiras, Teresa Bacelar, com os pelouros do 
Desenvolvimento Social e Saúde, Juventude, Responsabilidade Social-
Programa Oeiras Solidária e Parque Habitacional, em declarações ao 
“Correio da Linha”, durante esta distribuição de cabazes, referiu que ao 
longo deste ano aumentaram os pedidos de apoio à Câmara, o que con-
sidera que se justifica pelo facto de haver uma maior disponibilidade da 
Câmara, que se preocupa em estar mais perto da população e esta sente 
que pode contar com a Câmara para ajudar a resolver os seus problemas.
Os principais pedidos de ajuda prendem-se com a habitação, dificuldades 
financeiras que dificultam o pagamento de despesas, como rendas de casa, 
água, eletricidade ou de saúde. 
No que se refere ao conteúdo dos cabazes, segundo Teresa Bacelar, há um 
reforço, tendo sido adicionados, além dos artigos de primeira necessidade, 
uns “mimos” para esta época festiva. Esta oferta de cabazes corresponde a 
um investimento da Município de cerca de 50 mil euros. 

ENTREGA DE CASAS

Em cerimónia, realizada no dia 20 de dezembro no edifício Atrium, em 
Oeiras, o Município de Oeiras entregou pela mão do presidente da Câmara, 
Isaltino Morais, as chaves de fogos municipais a 22 famílias do concelho.
Esta resposta que autarquia tem vindo a dar, na área da habitação social, 
tem por base uma avaliação técnica “escrupulosa e cuidada” das inúmeras 
situações familiares, sendo que os fogos são disponibilizados às famílias 
que apresentam as situações mais graves de carência habitacional, 
económica e que, em alguns casos, cumulativamente apresentam graves 
problemas de saúde. CL-Janeiro-2020
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CM Sintra aprova
melhoramentos nas escolas

Clínicas realizam
 jantar de Natal

A Câmara Municipal de Sintra vai investir mais de 3 milhões e 300 mil eu-
ros em escolas do concelho de Sintra, melhorando assim as condições nos 
estabelecimentos de ensino para milhares de crianças.
A execução das empreitadas foi aprovada, em reunião camarária e incidirá 
sobre 11 escolas EB1, 13 escolas EB23 e ainda um Jardim de Infância do 
concelho.
Para Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, “investir 
nas escolas é uma das nossas prioridades. Não podíamos conviver com 
escolas obsoletas, sem o mínimo de condições favoráveis a uma educação 
digna. E é por isso que este investimento tem de ser feito, para devolver 
dignidade a quem aprende e a quem ensina.”
Os planos de intervenção passam pela conservação e reabilitação dos edi-
fícios -  para inverter a trajetória de décadas sem conservação - de forma a 
garantir boas condições de funcionamento, devolver aos edifícios as suas 
características originais, garantido a estanquidade e as condições de con-
forto dos mesmos e a remoção de coberturas em fibrocimento.

MELHORIAS NAS COZINHAS

Igualmente a Câmara  aprovou, a realização da empreitada de requalifica-
ção para as cozinhas das Escolas Básicas de Belas 3 e do Sabugo e Vale dos 
Lobos.
Num investimento total de cerca de 239 mil euros, a intervenção visa a 
remodelação e ampliação das cozinhas e substituição de equipamentos ob-
soletos garantindo assim melhores condições e mais segurança alimentar.
O presidente da autarquia, Basílio Horta, sublinha que “esta empreitada é 
fundamental para a qualidade do serviço e segurança de todos os interve-
nientes. Investir nas escolas é investir no futuro”.
O investimento em causa insere-se no Plano de Investimentos nas Escolas 
de Sintra, apresentado em 2018, que prevê a intervenção em 98 estabeleci-
mentos de ensino, compreendendo mais de 30 mil alunos, num investimen-
to total de cerca de 24 milhões de euros dos quais 3,250 milhões de fundos 
comunitários.

Realizou no 
dia 16 de 
D e z e m b r o 
no restau-
rante asiati-
co Nami em 
Cascais o jan-
tar de Natal 
das Clínicas 
Médicas Dr 
Olívio Dias, 
que reuniu 
dezenas de 
colaborado-
res das Clínicas: Clínica Dentaria Ortodôntica e Instituto de Oftalmologia 
de Algés, Birre Medical Clinic de Cascais e Instituto de Oclusão e a Sa-
nusbel de Lisboa. O jantar foi o mote para o Dr Olívio Dias agradecer aos 
colaboradores "pelo trabalho e excelente profissionalismo que todos tem 
desenvolvido nas diversas clínicas onde tratam os clientes com amizade e 
competência, por tal motivo as clínicas são reconhecidas". igualmente de-
correu troca de prendas e o Dr.Olivio desejou "a todos um excelente 2020 
com o mesmo empenho e dedicação como foi o ano de 2019".CL-Janeiro-2020



20 Janeiro 2020O CORREIO DA LINHA 8

- Tia Céu da Solfraterno

"Se eu conseguir ajudar uma família já 
é menos uma a passar dificuldades"

Maria do Céu nasceu em Angola a 1 
de Agosto de 1968. Veio para Portugal 
com a sua mãe, o padrasto e os dois ir-
mãos a 1 de Novembro de 1975. Ao fim 
de três meses acampada no aeropor-
to de Lisboa, a família foi alojada em 
Albufeira e de dois em dois anos via-se 
na obrigação de mudar de residência. 
Foi nas barracas do Vale do Jamor, em 
Oeiras, que Maria do Céu começou a 
ser conhecida como a Tia Céu pelo seu 
ímpeto de ajudar todos os que preci-
savam - dom que herdou da sua mãe. 
O inicio do plano de erradicação das 
barracas no concelho de Oeiras, levou 
a que em Dezembro de 1991 Maria do 
Céu  recebesse um apartamento no 
bairro de Laveiras, em Caxias, onde 
viveu durante 22 anos prestando sem-
pre apoio à comunidade. O desem-
prego levou-a a criar a Solfraterno, 
uma associação de solidariedade so-
cial que depois de vários anos alojada 
por baixo das bancadas da Associação 
Desportiva de Oeiras, recebeu este ano 
um novo espaço em Carnaxide, cedido 
pela Câmara Municipal de Oeiras.
Jornal ‘O Correio da Linha? (CL) – De 
onde vem esta sua vontade de ajudar 
os outros?

Tia Céu (TC) - Quando vivíamos nas 
barracas do Vale do Jamor havia um 
clima de camaradagem entre os mo-
radores e quando alguém vinha bater 
à nossa porta a pedir alguma coisa, 
lembro-me de a minha mãe nunca re-
cusar. Eu segui este exemplo. Na altu-
ra, tomávamos banho numas grandes 
latas de tinta cuja água aquecíamos 
com resistências mas, muitos dos ido-
sos do bairro não tinham possibilidade 
para adquiri-las. Então, quando recebi 
o subsídio de Natal fui comprar resis-
tências e distribui pelos velhotes todos. 
Quando nos mudámos para Caxias dei 
seguimento a esta minha vontade de 
apoiar as pessoas mais vulneráveis. 
Quando alguém precisava de sair e não 
tinha onde deixar os filhos eu ficava 
com os miúdos; quando alguém mor-
ria e a família não tinha dinheiro para 
o funeral eu organizava um peditório 
pelo bairro; até fiquei com crianças que 
eram maltratadas pelos pais. Na altu-
ra trabalhava na Câmara Municipal 
de Oeiras e apoiava nos beberetes. No 
final trazia as sobras para casa, dividia-
-as em saquinhos e distribuía pelos sé-
niores do comunidade.
CL – E de onde surgiu a ideia de criar 

uma associação de soli-
dariedade social?
TC - Como não era por-
tuguesa não pude pas-
sar a efetiva na Câmara 
Municipal de Oeiras. 
Fiquei desempregada e 
fui discriminada devido 
à minha origem. Estive 
assim durante muito 
tempo. Nem sequer ti-
nha dinheiro para as  
fotocópias e para os do-
cumentos que precisava 
de entregar na Segurança 
Social ou no Centro de 
Emprego...como é que se 
pode pedir a um desem-

pregado para gastar dinheiro nestas 
coisas?! Mas mesmo nestas condições, 
continuei sempre a ajudar quem preci-
sava. Foi por esta altura, que as pessoas 
começaram a perguntar-me porque 

é que eu não criava uma associação, 
mas eu achava que isso dava muito 
trabalho. Preferia ir prestando apoio 
sem as burocracias todas. Até que me 
convenceram e, em Outubro de 2012, 
juntei-me a alguns amigos e formámos 
a Solfraterno. Na altura, os pais que 
tinham os filhos a jogar na Associação 
Desportiva de Oeiras fizeram-se todos 
sócios de forma a que pudéssemos ter 
dinheiro para registar a Associação...
ainda foram 350€. O, então, presiden-
te da Junta de Freguesia de  Oeiras, 
Carlos Morgado, cedeu-nos o espaço 
nas galerias do Estádio Municipal de 
Oeiras que servia de armazém para a 
loja social da Solfraterno.
CL - Que apoios presta a Associação?
TC - Contando 
com as emergên-
cias apoiamos 90 
famílias distri-
buindo cabazes 
com alimentos, 
roupas, calçado, 
brinquedos, equi-
pamentos.. .tudo 
o que seja neces-
sário. Apoiamos 
no pagamento 
dos tratamentos 
de 12 crianças com paralisia cerebral. 
Inclusive tratamentos com cães e ca-
valos que o Estado não paga. Isto só 
é possível graças à recolha de tam-
pinhas que fazemos com o apoio de 
várias empresas como a Luís Simões, 
a Interclima e a Tecnovia que nos aju-
dam a transportar as tampinhas até ao 
Alentejo a Câmara de Oeiras também 
faz uma carga uma vez por ano. Damos 
todo o tipo de apoio: levamos pessoas 
a consultas, a tratamentos, fazemos 
companhia, tanta coisa. Neste momen-
to temos duas famílias em situação de 
carência extrema. Já foram sinalizadas 
às técnicas e estamos a ver o que pode 
ser feito. Choca-me como é que uma 
mãe com um filho recebe apenas 140€ 
de rendimento mínimo. A Segurança 
Social tem de fazer mais pelos nossos. 
Se faz pelos outros, pelos nossos tem de 
fazer o dobro!
CL - Como se processa o apoio pres-
tado?
TC - No exato momento em que a pes-
soa entra pela nossa porta e diz que 
precisa de ajuda nós fazemos um ca-
baz e entregamos. Para ser aceite uma 
segunda vez, a assistente social da sua 
zona de residência tem de me enviar 
um email a justificar que realmente 
aquela família tem baixos rendimentos 
e precisa de apoio. 

CL - Ajudam famílias de outras loca-
lidades?
TC - A fome não tem idade, terra ou 
cor. Quanto há fome e temos possibi-
lidade de ajudar alguém acho errado 
não o fazermos só porque a pessoa não 
é da zona. 
CL - Como é feita a angariação de fun-
dos?
TC - Temos a nossa loja social onde as 
pessoas podem adquirir bens a valores 
mais baixos e vamos a feiras onde ven-
demos os artigos que as pessoas nos 
vêm entregar. Aos Sábados estamos no 
Eco Mercado de Cascais. Também cos-
tumamos ir às várias feiras da bagagei-
ra – Carcavelos, Benfica, Cascais. Para 
além disto há muitas empresas que nos 

vão apoiando não só monetariamente 
ou em géneros, mas também fazendo 
voluntariado. O Continente é o nos-
so maior parceiro. Envia-nos comida, 
brinquedos para crianças...um bocadi-
nho de tudo. Temos também contado 
com o apoio do Hotel Tivoli, do Hotel 
Real de Oeiras, da SIC Esperança, entre 
outras. 
CL - Também têm os associados...
TC - Temos 2000 sócios que pagam 
uma quota anual de 10€. Com esta nos-
sa nova “casa” vamos conseguir ter um 
local apenas dedicado aos sócios onde 
poderemos emitir os seus cartões. Até 
agora não o tínhamos feito porque 
não tínhamos condições. Ainda assim, 
mantive sempre muito contacto com 
eles e há alguns com quem falo regu-
larmente. Por exemplo, temos muitos 
sócios do Porto e aqui há uns tempos 
quando lá fui a propósito da conven-
ção anual da Academia do Bacalhau, 
fui visitar alguns sócios e eles ficaram 
muito satisfeitos com esse gesto. Em 
Torres Vedras, a mãe Fátima Quaresma 
costuma fazer recolhas de material na 
sua zona de residência e sempre que lá 
vamos buscá-lo é uma autêntica festa, 
comemos, rimos, dançamos...a associa-
ção trouxe-me muitas amizades. Tenho 
amigos no Algarve, em Santa Cruz, em 
França – onde também temos muitos 
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A empresa JPS Group, que ofere-
ceu a carrinha para a Solfraterno 
é um grupo empresarial multidis-
ciplinar que se dedica ao investi-
mento e à promoção imobiliária. 
Elabora e executa soluções imo-
biliárias para os segmentos co-
mercial, residencial e de serviços. 
Desde a sua criação a JPS Group 
já desenvolveu mais de 250 000 
metros quadrados em projetos, 
totalizando mais de 1350 fogos. É 
responsável por vários empreendi-
mentos como o Skycity e o Green 
Valley Oeiras Residence. 

sócios. No Luxemburgo há um casal sé-
nior que nos ajuda com cadeiras de ro-
das quando precisamos. Em São Tomé, 
um grupo de mamãs que faz trabalhos 
manuais com as suas meninas viu-me 
num programa da RTP e enviou para 
a CMO, através da Embaixada de São 
Tomé, umas carteirinhas feitas por elas 
com pacotes de leite e uma carta em 
que diziam que aquela oferenda servia 
para me ajudar a continuar o meu tra-
balho e a apoiar ainda mais pessoas. É 
muito bonito ver como o amor dá a vol-
ta ao mundo. Tenho filhos, mães, pais 
por todo o mundo.
CL - A Solfraterno vive do voluntaria-
do. Qual o trabalho dos voluntários?
TC - Temos no total 22 voluntários 
que fazem de tudo...inclusive temos 
voluntários que apoiam exclusiva-
mente nas feiras. Trabalhamos quase 
sempre em conjunto mas apesar dis-
so, faço questão de fazermos reuniões 
quinzenais porque gosto de relembrar 
aos voluntários os valores fundamen-
tais da Solfraterno. É importante que 
se lembrem que quando uma pessoa 
entra pela nossa porta a pedir, devem 
olhar para ela não como um homem ou 
uma mulher mas sim como Jesus que 
veio pedir ajuda. A nossa juventude 
agora só pensa em ir para África fazer 
voluntariado...o voluntariado começa 

em casa! Cuidem dos vossos avós, vão 
passear com eles; ajudem um familiar 
ou um vizinho que está doente; façam 
um bolinho e vão lanchar com o vizi-
nho velhote que está sozinho. Há uma 
senhora de 60 anos que está doente e 

que nem sequer me co-
nhece pessoalmente – 
apenas da televisão – e 
que me liga 3 / 4 vezes 
por dia para falarmos. 
E eu oiço-a, apoio-a e 
dou-lhe conselhos. Ela 
confia em mim sem me 
conhecer e eu fico feliz 
por ajudá-la. 
CL – O que é que faz 
falta à Solfraterno 
atualmente? 
TC - Precisamos de 
gente séria para nos 
vir ajudar. Basta uma 
vez por semana. Nas 
recolhas noturnas, por 
exemplo. Costumamos 

ir à Sacolinha buscar as sobras e aos 
Nirvana Studios. É algo em que um 
voluntário nos pode ajudar e que nem 
sequer rouba muito tempo. Isto permi-
tia-nos fazer o nosso trabalho de for-
ma mais rápida e eficaz. No armazém, 
quando recebemos as recolhas fazemos 
saquinhos e no dia seguinte entrega-
mos às pessoas. Precisamos também de 
mais empresas com responsabilidade 
social ativas no nosso concelho. E que 
estas empresas ganhem o gosto de vir 
em grupo fazer voluntariado como tem 
acontecido com a Cisco, por exemplo, e 
a Universidade  Católica do Taguspark 
que vai começar este ano a fazer vo-
luntariado connosco. Os escuteiros 
de Caxias  e de Oeiras e os escuteiros 
adultos da Fraternidade Nuno Álvares 
também costumam estar 
presentes em todas as 
nossas grandes acções. 
A Interclima levou 5 
carrinhas cheias de tam-
pinhas para ao Alentejo 
e vai oferecer-nos um 
termoacumulador e ares 
condicionados para o 
novo espaço. Também 
a Auchan vai começar a 
envolver-se com o pro-
cesso das tampinhas e a 
Leroy Merlin vai ajudar 

na remode-
lação do novo armazém 
com a oferta de alguns ma-
teriais como portas e fecha-
duras. As empresas têm de 
se envolver com a comuni-
dade. 
CL - Recentemente a 
Solfraterno recebeu uma 
nova carrinha, algo que 
estava a fazer muita falta. 
Como foi esse momento?
TC - Nesse dia tínhamos 
ido a uma festa da Clínica 
do Automóvel, na Venda 
do Pinheiro e quando re-
gressámos estávamos a 

preparar o espaço para receber uns ca-
bazes que a JPS Group tinha recolhido 
entre as suas várias lojas. Quando che-
garam traziam 30 cabazes e a carrinha. 
Chorei tanto nesse momento. Assim já 
podemos levar os doentes às consultas 
e aos tratamentos e podemos ir fazer 
companhia aos velhotes. A nossa carri-
nha antiga também foi reparada graças 
ao apoio da BILSTEIN que forneceu as 
peças necessárias para tal. 
CL - O que deseja para a Solfraterno 
em 2020?
TC - Este ano vai realizar-se um sonho 
que me acompanhou ao longo destes 
20 anos de trabalho solidário. É neste 
novo espaço que vou concretizar os 
sonhos que tinha para a Solfraterno. 
Vamos focar-nos nos séniores que es-
tão muito sozinhos e desprotegidos, 
e nos doentes. Gostava de lançar um 
projeto para as empresas apadrinha-
rem um sénior e assim promover visi-
tas a estas pessoas e dar-lhes um boca-
dinho do nosso amor e atenção. Esta é 
uma forma de interligar os jovens, os 
seniores e as empresas do concelho. 
Gostava muito que os jovens se interes-
sassem mais pela comunidade porque 
ao ajudarmos, aquilo que recebemos 
em troca é tão bom, tão reconfortan-
te...Também estou muito preocupada 
com os sem abrigo e quero dedicar-me 
mais à sua situação. Neste momento o 
nosso concelho conta com cerca de 100 
pessoas em situação de sem abrigo e 
neste dias frios custa-me especialmente 
pensar por aquilo que estão a passar. 
Temos um grupo que todas as quintas-
-feiras vai entregar-lhes alguns bens, 
sobretudo roupa quente de malha. Para 
este ano gostava também de lançar um 
projeto de aluguer de vestidos de noi-

va. Temos aqui muitos que nos vieram 
entregar e assim é mais uma forma de 
angariarmos fundos para o nosso tra-
balho e ao mesmo tempo ajudarmos as 
noivas a terem um bonito vestido sem 
terem de fazer um grande investimen-
to.
CL - Tem vontade de mudar o mundo?
TC - Há técnicas que fazem questão 
de me lembrar que não consigo mu-
dar o mundo. Realmente não consigo. 
A Madre Teresa de Calcutá numa das 
suas passagens dizia: de entre todas as 
pessoas com fome, se eu conseguir aju-
dar uma, já estou a fazer a diferença. E 
é o que eu digo às técnicas. Se eu con-
seguir ajudar uma família, já é menos 
uma que passa dificuldades. E devía-
mos todos pensar assim. O povo devia 
ser mais unido porque cada um de nós 
não é uma ilha, não vivemos sozinhos. 
Vivemos em comunidade e devíamos 
ajudar-nos uns aos outros.
CL - Recentemente foi recebida pelo 
Professor Marcelo Rebelo de Sousa. 
Pode contar-nos como foi esse mo-
mento?
TC – O professor Marcelo é uma pes-
soa muito dada e alegre. Doou cinco 
mil euros à Solfraterno e disse-me para 
continuar a fazer o meu bonito traba-
lho. Isto, vindo de quem vem, deu-me 
ânimo para continuar a trabalhar. Saio 
daqui todos os dias às 2/3 da manhã 
e às 8h30 já estou de regresso. Adoro 
aquilo que faço. 
CL - Como tem sido a relação com a 
Câmara Municipal de Oeiras ao longo 
dos anos?
TC - Tem sido muito boa e aprovei-
to para deixar um agradecimento ao 
presidente Isaltino Morais – que já me 
conhece há muitos anos - por nos ter 
dado o nosso novo espaço. Também o 
apoio da União das Juntas de Freguesia 
de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias tem sido fundamental 
ao nosso bom desempenho. Posso as-
segurar a todos que vamos continuar 
a fazer um bom trabalho em prol das 
pessoas do concelho.

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues
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Busto de
comandante
inauguradoFernanda Pires da Silva, presidente do 

grupo Grão-Pará, faleceu no passado 
dia 11 de Janeiro, aos 93 anos de ida-
de. O velório da empresária responsá-
vel pela construção do Autódromo do 
Estoril teve lugar na Basílica da Estrela, 
em Lisboa, sendo que o enterro foi rea-
lizado dia 13 no cemitério da Guia, em 
Cascais.
Como reconhecimento pelo empreen-
dedorismo de ter conseguido construir 
com capitais próprios o Autódromo 
do Estoril no início dos anos 1970, 
Fernanda Pires da Silva foi homena-
geada durante a presidência de Jorge 
Sampaio, em 1972, com a Ordem Civil 
do Mérito Agrícola e Industrial. 
Esta não foi a única condecoração rece-
bida pela empresária que ficou ligada 
ao sector imobiliário e do turismo, bem 
como ao desporto automóvel portu-
guês. Em 1989 foi também condecora-
da como Grande-Oficial da Ordem do 
Mérito, sendo que em 2000 essa distin-
ção foi elevada a Grã-Cruz da mesma 
Ordem.
Fernanda Pires da Silva nasceu em 
Lisboa a 27 de Agosto de 1926. Após a 
revolução de 25 de Abril de 1974, saiu 
de Portugal para ir viver para o Brasil, 

país de onde regressou no final da dé-
cada de 1970, quando o grupo Grão-
Pará, que entretanto tinha sido nacio-
nalizado, lhe foi restituído. 
A empresária foi casada com Abel de 
Moura Pinheiro, com quem teve um fi-
lho, Abel Saturnino da Silva de Moura 
Pinheiro, também empresário e antigo 
dirigente do CDS, que chegou a ser pre-
sidente executivo da Grão-Pará. Fruto 
de um segundo casamento com Alberto 
Teotónio Pereira, nasceu João Paulo 
Teotónio Pereira.

AUTÓDROMO INAUGURADO 
EM 1972

Inaugurado a 17 de Junho de 1972, o 
Autódromo Fernanda Pires da Silva 
chegou a receber provas do Mundial de 
Fórmula 1 entre 1984 e 1996. O circuito 
inicial ficou a dever-se à iniciativa da 
empresária, tendo sido concebido com 
base num projecto assinado pelo arqui-
tecto brasileiro Ayrton Lolô Cornelsen.

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

31 anos a informar

O Estatudo Editorial encontra-se na pagina da Internet

JORNAL MENSAL DE ACTUALIDADE
Sede do Editor/Redação e Publicidade: Rua Prof. Mota Pinto, Loja 4 
2780-275 Oeiras • Tel. 21 443 00 95 • Tlm. 91 326 35 67 
www.ocorreiodalinha.pt • geral@ocorreiodalinha.pt 

facebook.com /correiodalinha
D i r e c t o r :  P a u l o  P i m e n t a  E d i t o r  C h e f e :  A l e x a n d r e  G o n ç a l v e s ,  R e d a c ç ã o :   
Pedro Quaresma, Luís Curado, Raquel Luís, Carlos Leite (historiador) Marketing e Publicidade: 
Sofia Antunes Fotografias: Paulo Rodrigues, David Pimenta e Diogo Pimenta Paginação: Pedro 
David Impressão e acabamento: MX3 - Artes Gráficas – Alto da Bela Vista - Pavilhão 50 (Sulim Park)  
2735-197 Cacém - Tel.: 21 917 10 88 Gerencia: Alice Domingues /Paulo Pimenta com mais de 
10% Propriedade/Editor: Vaga Litoral Publicações e Edições, Lda. – Matr. Nº 12018 – Cons. 
Reg. Com. Oeiras - Capital social: 5 000 € - N. C. 504285092 -  Depósito Legal N.º 27706/89 
Registo na ERC N.º 114185. Tiragem do mês: 1000 exemplares    Preço de Assinatura anual – 12 
edições: 13 euros

Um busto do comandante Miguel 
Antunes, foi inaugurado, no dia 7 de 
Dezembro, em Linda-a-Pastora, na 
Avenida Tomás Ribeiro, em frente do 
quartel dos Bombeiros de Linda-a-
Pastora, onde ao longo dos anos pres-
tou serviço.
Miguel Antunes é atualmente presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral da 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Linda-a-Pastora, mas ao 
longo da sua longa carreira ao serviço 
dos bombeiros foi comandante desta 
associação, foi inspetor da Inspeção 
Regional de Bombeiros de Lisboa e Vale 
do Tejo, foi comandante operacional da 
Costa do Estoril, recebeu diversos lou-
vores e condecorações, como a Medalha 
de Mérito Grau Ouro da Câmara de 
Oeiras, ou a Medalha de Ouro da Liga 
dos Bombeiros Portugueses.
Esta homenagem, que foi uma ini-
ciativa de dirigentes da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Dafundo, contou com 
a presença do presidente da Camara 
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, 
do presidente da União de Freguesias 
de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, 
representantes de corporações de bom-
beiros, da PSP e elementos da direcção 
dos bombeiros de Linda-a-Pastora.
Sobre esta iniciativa, em declarações ao 
“Correio da Linha”, o comandante dos 
Bombeiros do Dafundo, Carlos Jaime, 
referiu que há cerca de um ano em con-
versa com seu presidente da Direção, 
Armando Soares, comentou que seria 
interessante homenagear o comandan-
te Miguel Antunes, que foi o mentor da 
Geminação dos Bombeiros do Dafundo 
com Linda-a-Pastora tendo ficado deci-
dido avançarem com a ideia. 
Numa reunião do secre-
tariado foi apresentado o 
projeto de mandar fazer 
um busto do comandante, 
cujos custos seriam supor-
tados pelos bombeiros do 
Dafundo e todos nessa 
reunião concordaram com 
a iniciativa, sendo tam-
bém sido proposta a atri-
buição, a Miguel Antunes, 
da medalha de Cidadania 
e Mérito da Liga dos 
Bombeiros.
O busto foi encomenda-

do ao escultor Luís Araújo e depois foi 
escolhido o local para a sua colocação, 
acabando por se considerar que aquele 
era o melhor local, já que fica junto ao 
quartel de Linda-a-Pastora. Nesta opor-
tunidade Carlos Jaime fez um agradeci-
mento à Câmara de Oeiras que cedeu 
o espaço e o ajardinou e à União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, que 
disponibilizou os funcionários da Junta 
para colaborar no arranjo do espaço.
Miguel Antunes questionado sobre 
como se sentia ao ser alvo desta home-
nagem, disse ser um sentimento huma-
no muito satisfatório, quando verifica-
mos que temos amigos e é reconhecido 
o trabalho que fazemos. Nunca poderá 
esquecer a iniciativa que os Bombeiros 
do Dafundo tiveram, na pessoa do co-
mandante Carlos Jaime e do presidente 
Armando Soares.
Tendo ingressado no corpo de 
Bombeiros de Linda-a-Pastora com 14 
anos, dedicou-se a este trabalho “de 
alma e coração”, fez muitos amigos, 
trabalhou muito para os bombeiros e 
neste momento tem dificuldade em 
expressar o contentamento o agradeci-
mento que sente com esta homenagem, 
que marca muita a sua vida. 
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Faleceu empresária
que construiu
Autódromo



20 Janeiro 2020 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 11

INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ALGÉS ◉Bloco cirúrgico
◉Urgências
◉Cirurgia-laser
◉Angiografia
◉Ecografia
◉Consultas diárias
◉Campos visuais computorizados
◉Cirurgia de catarata

Contacto: 214 108 070| 96 207 85 77
 www.clinicasmedicasoliviodias.pt | alges@oftalmologiadealges.pt
Av. Combatentes da Grande Guerra, 130, 1º Dto. 1495-036 Algés  

Bombeiros de Paço de Arcos celebram aniversário
A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos assinalou os seus 126 anos, no 
dia 14 de dezembro, num almoço ofere-
cido aos bombeiros e suas famílias, que 
assinalou também a Época Natalícia e 
onde foram homenageados bombei-
ros e entregues prendas aos filhos dos 
bombeiros. 
Nesta época natalicia foram entregues 
prendas aos filhos dos bombeiros e fo-
ram homenageados bombeiros.
Durante o almoço foi entregue ao 
bombeiro Luís Gonçalves, a Medalha 
Grau Ouro da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, a Medalha de Mérito 
da Câmara de Oeiras e a Medalha de 

Assiduidade 20 anos. O chefe Fernando 
Soares e os bombeiros Luís Filipe Pires 
e Carlos Machado, receberam meda-
lhas de cinco anos de bons serviços.
Este dia foi também marcado pela as-
sinatura de um protocolo de coopera-
ção, entre os Bombeiros Voluntários 
de Paço de Arcos e a Associação 
Portuguesa de Busca e Salvamento, 
que segundo Pedro Batista, desta 
Associação de Busca e Salvamento, tem 
por um lado, a finalidade de se apro-
ximarem dos bombeiros e por outro a 
de ajudar a equipa, que já está formada 
nesta corporação, através de formação 
e da atuação conjunta. Esta Associação 
de Busca e Salvamento, sediada em 

Vila das Aves, tem 
seis meses de exis-
tência mas conta 
já com uma ativi-
dade assinalável, 
com a realização 
de simulacros a 
nível nacional e 
internacional.
Estava prevista 
também duran-
te este almoço a 
assinatura de um 
protocolo com 
o INEM, que só 
se veio a reali-
zar mais tarde, 

numa cerimónia que 
teve lugar no quar-
tel dos Bombeiros 
Voluntários Tirsenses, 
em Santo Tirso, com a 
presença do Secretário 
de Estado da Saúde, 
António Lacerda 
Sales, do presidente 
do Conselho Diretivo 
do INEM, Luís Alves 
Meira, do presiden-
te da Câmara Municipal de Santo 
Tirso, Alberto Costa, do presidente 
da Liga dos Bombeiros Portugueses, 
Jaime Marta Soares, e do presidente da 
Direção dos Bombeiros Voluntários de 
Paço de Arcos, Tiago Fernandes.

Este protocolo é algo que, segundo 
Tiago Fernandes, os Bombeiros de Paço 
de Arcos esperam há 30 anos e repre-
senta um grande orgulho por finalmen-
te se ter concretizado, porque passa a 
haver nesta corporação uma ambulân-

cia do INEM dispo-
nível 24 horas por 
dia, para a presta-
ção de cuidados de 
emergência médica 
pré-hospitalares à 
população da Vila 
de Paço de Arcos e 
de Caxias, mas po-
dendo a sua atua-
ção ser alargada 
para outras locali-
dades, sempre que 
as necessidades de 
prestação do socor-
ro o exijam.

A União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas com o apoio do Município de 
Oeiras, abriu no dia 16 de dezembro, em 
Queijas, um Gabinete de Enfermagem, 
situado no Mercado Municipal.
O presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, na inauguração 
desta unidade de saúde, ao dirigir-se 
aos presentes começou por referir-se ao 
facto de estarem muitas pessoas nesta 
inauguração, o que por vezes nem se 
verifica em inaugurações de obras com 
grande investimento. 
Ainda segundo Isaltino Morais, este 
Gabinete de Enfermagem, que resul-
tou de uma conjugação de esforços das 

várias entidades, está de acordo com o 
objetivo da Câmara de Oeiras, de pro-
porcionar a todos os munícipes acesso 
aos Cuidados de Saúde. No que se refe-
re à deslocação das pessoas, de Queijas 
ao Centro de Saúde de Carnaxide, dis-
se estar prevista a implementação do 
COMBUS, o que deverá acontecer du-
rante 2020.
O presidente da União de Freguesias 
Inigo Pereira, disse que esta é a satis-
fação de um desejo da população, agra-
deceu ao presidente da Associação dos 
Dadores de Sangue, Jorge Dionísio, que 
foi a primeira pessoa a sugerir a criação 
deste Gabinete de Enfermagem, ao di-

retor executivo do 
Agrupamento de 
Centros de Saúde 
Lisboa Ocidental 
e Oeiras (ACES) 
Rafic Nordin, pelo 
apoio na elabora-
ção do projeto, à 
Câmara de Oeiras, 
e a todos quantos 
contribuíram para 
a sua concretiza-
ção.
Rafic Nordin re-
feriu que nesta zona fazia falta um 
serviço de proximidade que evitasse a 

deslocação das pessoas ao Centro de 
Saúde de Carnaxide, pelo que agra-
deceu e deu os parabéns à Câmara de 
Oeiras por ter apoiado a criação deste 
gabinete.
Para o primeiro ano de funcionamento, 
o Município de Oeiras apoiou o projeto 
com uma comparticipação financeira 
de 22 mil euros, destinados a fazer face 
a despesas com adaptação do espaço, 
consumíveis e recursos humanos.
O Gabinete de Enfermagem, funcio-
na às terças e quintas-feiras das 9h00 
às 12h00, às quartas e sexta-feiras das 
15h30 às 18h30 e aos sabados das 9h00 
às 12h00.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

Queijas inaugura Gabinete Médico
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Centro Comercial Beloura
recebe colégio de luxo

O cartaz de tamanho gigante afixado 
na fachada do edifício, em local de des-
taque, anuncia que o Centro Comercial 
Beloura, no concelho de Sintra, vai ser 
transformado num colégio americano 
de luxo, que deverá entrar em funcio-
namento já em Setembro deste ano. 
Será a primeira unidade da TASIS (The 
American School In Switzerland) a 
abrir em Portugal, sendo que esta esco-
la internacional americana já conta com 
estabelecimentos de ensino a funcionar 
na Suíça, Inglaterra e Porto Rico. 
De acordo com os responsáveis pelo 
projecto, a renovação total do espaço 
ocupado actualmente pelo centro co-
mercial inaugurado em 2003 na Quinta 
da Beloura II, junto à Estrada Nacional 
9, com uma área de construção de 30 
mil metros, deverá demorar cerca de 
três anos. No arranque do próximo ano 
lectivo, o colégio começará já a receber 
alunos a partir dos três anos de idade 
até ao 6.º ano de escolaridade. Em 2021, 
a oferta de ensino será alargada até ao 
9.º ano e, mais tarde, estendida até ao 
ensino secundário.
Apesar da profunda restruturação do 
Centro Comercial Beloura, cujo projec-
to acabou por nunca vingar em grande 
parte devido à proximidade do popu-
lar CascaisShopping, a TASIS vai par-
tilhar o espaço com o supermercado 
Supercolor do El Corte Inglés e com o 
Cinema City, cujas oito salas vão con-
tinuar a funcionar no local. Estes dois 
últimos sobreviventes da oferta inicial 
do centro comercial que chegou a apos-
tar forte em estabelecimentos de moda 
de luxo vão manter-se abertos.

FAMÍLIAS PORTUGUESAS
TAMBÉM NA MIRA

Segundo explica a página disponibi-
lizada na Internet pela TASIS, o novo 
estabelecimento de ensino de luxo a 
abrir em Portugal, que terá como res-
ponsáveis máximos Keith Chicquen e 
Aimee Gruber, ambos com vasto currí-
culo no âmbito do ensino internacional, 

destina-se a servir, sobretudo, a comu-
nidade estrangeira a residir no nosso 
País, mas cerca de 40 por cento do mer-
cado alvo incluirá também “as famílias 
portuguesas que valorizam a educação 
internacional e a língua inglesa”.
As classes pré-Jardim de Infância e 
Jardim de Infância contarão com qua-
tro salas de aulas, cada uma das quais 
desenhada para receber 22 crianças. 
Também os restantes graus de ensino 
serão ministrados em classes com um 
máximo de 22 alunos. Todos os utentes 
desfrutarão de actividade física diária 
e de exposição à música, arte, codifica-
ção e jogos de lógica e raciocínio, como 
o xadrez, por exemplo. A partir do 4.º 
grau, os alunos contarão também com 
professores especializados em várias 
matérias.
Os valores a pagar pelas famílias dos 
alunos que venham a frequentar a nova 
unidade da TASIS em Portugal variam 
de acordo com o grau de ensino minis-
trado. As crianças mais jovens do pré-
-Jardim de Infância e Jardim de Infância 
vão pagar 9.800 euros por ano-lectivo, 
um valor que sobe para os 15.090 eu-
ros por ano-lectivo no caso dos alunos 
que frequentam o 6.º ano. Nos graus 
1-2, o valor a pagar por ano-lectivo des-
ce para os 13.027 euros, enquanto nos 
graus 3-5 ascende a 14.500 euros.

APOSTA NO
 CRESCIMENTO FUTURO

A TASIS informa que em Setembro de 
2021 a oferta de ensino do colégio será 
alargada até aos graus 7, 8 e 9, sendo 
que o valor a pagar para o ano-lectivo 
dos graus 7 e 8 será o mesmo do grau 6, 
ou seja 15.090 euros. Não foi divulgado, 
até ao momento, o valor a pagar no 9.º 
ano. Os valores indicados incluem al-
moço e dois snacks, actividades extra-
curriculares, livros e restante material 
didáctico, visitas de estudo e até violi-
no para os graus de ensino em que este 
instrumento musical seja requerido.
A TASIS destaca igualmente a prática 
do ioga entre os seus alunos, a aposta 
na Ciência e o ensino da Matemática 
pelo método de Singapura, que privi-
legia casos concretos e práticos antes 
de abordar os casos abstractos. Neste 
método, os professores usam objec-
tos reais, fotografias e símbolos para 
exemplificar problemas de Matemática 
e ensinar raciocínio lógico, de forma a 
que os alunos não tenham de decorar 
processos e fórmulas e possam centrar-
-se mais na resolução de problemas 
práticos.

Texto e Fotos: Luís CuradoCL
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Énio Abreu, guarda-redes da equipa 
de Seniores B de hóquei em patins do 
Clube Desportivo de Paço de Arcos 
(CDPA), cujo estado de saúde obrigou 
a que fosse internado de urgência no 
Hospital Central do Funchal no pas-
sado dia 15 de Dezembro em estado 
considerado crítico pela equipa médica 
que o assistiu, tendo-lhe sido diagnosti-
cada uma forte pneumonia e, mais tar-
de, confirmado que contraira o vírus da 
gripe B, acabou por não resistir a uma 
infecção generalizada que o vitimou.
O jovem hoquista, com 20 anos, fale-
ceu no passado dia 15 de Janeiro, pre-
cisamente um mês depois de ter sido 
internado de urgência na Madeira, 
para onde tinha viajado com a equipa 
de Seniores B do CDPA para disputar 
com o CS Marítimo um jogo de hóquei 
em patins a contar para o Campeonato 
Nacional da III divisão. Na altura, Énio 
Abreu integrou a equipa apesar de 
acusar já uma forte constipação acom-
panhada por tosse. Durante a viagem 
para a Madeira, o estado de saúde do 
atleta agravou-se e ele já não pôde par-
ticipar no jogo. 
Face à situação complicada de saú-
de enfrentada pelo jovem hoquista, 
os responsáveis do Clube Desportivo 
de Paço de Arcos decidiram levá-lo 
ao Centro de Saúde do Machico, de 
onde foi de imediato transferido para 
o Hospital Central do Funchal, onde 
acabou por lhe ser diagnosticada uma 
forte pneumonia e, mais tarde, confir-
mada a presença do vírus da gripe B. 
Devido ao seu estado muito debilitado, 
o guarda-redes foi induzido em coma 
para maior conforto e melhor acção da 
medicação. 

Desde então, o estado clínico de Énio 
Abreu, considerado muito grave e crí-
tico pela equipa médica que o assistiu, 
acabou por complicar-se sendo que o 
jovem veio a sucumbir à infecção ge-
neralizada contraída. Durante o inter-
namento, o hoquista foi acompanhado 
pelos pais que viajaram para a Madeira 
apoiados por uma onda de solidarie-
dade lançada pelo clube do atleta, que 
contou com a participação de treina-
dores e desportistas do CDPA, a que 
se associaram também outros clubes e 
instituições.

CLUBE PUBLICA COMUNICADO 
NAS REDES SOCIAIS

A direcção do CDPA publicou um co-
municado nas redes sociais a dar con-
ta da morte do seu atleta e a anunciar 
a celebração de uma missa em sua 
memória, que decorreu no dia 16 de 
Janeiro na Igreja Paroquial de Paço de 
Arcos. “É com profundo pesar e cons-
ternação que informamos que o nosso 
amigo e colega Énio Abreu, após uma 
árdua luta pela sobrevivência e no dia 
em que fez precisamente um mês de 
internamento, não conseguiu sobrevi-
ver à provação em que se encontrava”, 
referiu o texto difundido na página do 
clube na Internet.

ONDA SOLIDÁRIA APOIOU 
FAMÍLIA DO ATLETA

No dia 28 de Dezembro decorreu um 
conjunto de iniciativas solidárias para 
com Énio Abreu. A onda de solida-
riedade prontamente acarinhada pelo 
CDPA foi lançada por treinadores e 

desportistas do clube, 
colegas do jovem atleta 
que cumpria a primeira 
temporada como sénior 
além de jogar também 
na equipa B do clube, 
que decidiram orga-
nizar um jogo solidá-
rio com o objectivo de 
angariar fundos para 
apoiar os familiares do 
guarda-redes, de forma 
a que estes pudessem 
viajar para a ilha da 
Madeira e acompanhar 

a hospitalização do jovem.
Rapidamente, esta onda de solidarie-
dade alastrou a toda a comunidade do 
Hóquei em Patins e o jogo solidário ini-
cialmente previsto acabou por transfor-
mar-se numa tarde solidária, durante a 
qual foram realizados jogos de todos os 
escalões da modalidade, desde a classe 
de bambis até às equipas de veteranos. 
Estes jogos de hóquei em patins conta-
ram com a participação de atletas do 
CDPA e de outros clubes que quiseram 
associar-se à iniciativa solidária.
Dentro e fora de campo, os apoios fo-
ram vários, a começar pela Federação 
Portuguesa de Patinagem e pela 
Associação de Patinagem de Lisboa, 
representados pelo secretário-geral, 
Manuel Pinto, e pelo presidente da 
direcção, João Pires, respectivamente. 
Também a Câmara Municipal de Oeiras 
marcou presença através dos vereado-
res Pedro Patacho e Carlos Morgado, 
bem como a União de Freguesias de 
Oeiras, São Julião, Paço de Arcos e 
Caxias, pelo vogal Artur Campos.

Reutilizar
em Sintra

Com o apoio de todos os que vi-
sitaram a "Tenda da Sustentabili-
dade", no Parque da Liberdade, e 
recorrendo à imaginação e criativi-
dade das crianças e adultos que ali 
marcaram presença, foram reutili-
zadas 244 t-shirts que permitiram 
a criação de 310 sacos e bolsas. 
Um simples gesto de cada um de 
nós contribuirá para prolongar o 
tempo de vida útil de cada objeto, 
promovendo a sustentabilidade do 
planeta e uma melhor qualidade de 
vida para todos.
A atividade, promovida pela Câ-
mara Municipal de Sintra, recor-
reu a roupa doada ao Banco de 
Recursos da autarquia, t-shirts que 
não apresentavam condições de 
serem usadas, e procedeu-se à sua 
transformação em sacos e bolsas 
de Natal. A iniciativa permitiu de-
monstrar a possibilidade de apro-
veitar todos os tecidos e dar-lhes 
uma nova utilização, por exemplo: 
fazendo tapetes com tiras de teci-
dos diversos ou camas para gatos 
a partir de camisolas de lã.
Estas atividades enquadram-se 
na prioridade municipal de pro-
teção e sustentabilidade do meio 
ambiente, permitindo aos cerca de 
700 participantes de várias idades 
tomarem consciência da gravidade 
que reveste o consumo de roupa e 
a necessidade de se reduzir a sua 
compra, através da reutilização e 
reciclagem do maior número pos-
sível deste tipo de resíduos.

 

Hoquista do CDPA vítima de infecção
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Novo director da
Protecção Civil 

Educação ambiental em Sintra

Tomou posse como director municipal 
da Protecção Civil de Oeiras, o coro-
nel Paulo Fernando de Oliveira.
Paulo Oliveira tem um vasto currícu-
lo, com formação, por exemplo, em 
Estudos Avançados em Sociologia, 
pela Universidade Nova de Lisboa, 
(UNL) mestrado em Ciência Política 
e Relações Internacionais pela UNL, 
diploma de Estudos Avançados em 
Relações Internacionais, pela UNL, 
tem especialização em “Globalização e 
Ambiente”, em “Estudos de Segurança 
e Estratégia”, em “Gestão Avançada de 
Recursos humanos” pela Universidade 
Independente (UI), licenciatura em 
“Gestão de Recursos Humanos” pela 
Universidade Lusófona (UL) e grau de 
bacharel em “Curso Superior de Gestão 
de Recursos Humanos” pelo Instituto 
Superior de Matemáticas e Gestão 
(ISMAG), em Castelo Branco, entre ou-
tras áreas de formação. 

Na sua experiência tem, por exem-
plo, o cargo de Inspetor-Adjunto 
do Serviço de Inspeção da Guarda 
Nacional Republicana, o cargo de 
Assessor Internacional, por mais de 
um ano, na Formação, Recrutamento 
e Seleção de Agentes de Policia para 
a Polícia Nacional de Timor-Leste, foi 
oficial de ligação de Portugal com a 
União Europeia essencialmente, para 
apoiar o desenvolvimento de uma Rede 
Europeia de Escolas Superiores de 
Polícia, foi chefe de gabinete, por três 
anos, do general comandante da Escola 
da Guarda Nacional Republicana. É au-
tor de vários livros e artigos científicos.

O Palácio de Monserrate, em Sintra, foi 
palco para a assinatura do protocolo de 
colaboração, entre a Câmara Municipal 
de Sintra, a Parques de Sintra – Mon-
te da Lua e a Associação Movimento 
Bloom, para o projeto de educação am-
biental “Escola da Floresta Bloom”.
Num investimento total de 65 mil eu-
ros, o projeto inovador de aprendiza-
gem tem sob tema “À Descoberta da 
Tua Natureza” e pretende incentivar 
a conservação do meio ambiente junto 
das crianças e das suas famílias, ligan-
do-as à natureza através da realização 
de várias atividades lúdico-pedagógi-
cas regulares ao ar livre.

Durante a assinatura do 
protocolo, o presidente da 
autarquia, Basílio Horta, 
salientou a qualidade do 
projeto que se foca num 
dos grandes temas da 
atualidade, “a preocupa-
ção com o ambiente e com 
as alterações climáticas 
não se esgota nas gerações 
que, neste momento, estão 
a comandar o mundo. Vai 
muito além disso, vai para 
as novas gerações que têm 
que herdar essa preocupa-

ção e melhorá-la substancialmente sob 
pena de termos problemas gravíssimos 
na vida das comunidades”.
“E por isso tudo o que é feito para que 
as novas gerações entendam esta pro-
blemática, e desde cedo comecem a par-
ticipar nela ativamente, considerando-a 
uma prioridade nas suas vidas pessoais 
e profissionais é bem feito”, concluiu o 
autarca.
O projeto irá abranger 368 crianças do 
1.º ciclo do ensino básico e terá a dura-
ção de, aproximadamente, 9 meses com 
sessões ao ar livre a serem desenvolvi-
das na Quintinha e Tapada de Monser-
rate.

O Mundo das Tintas é uma 
empresa que desenvolve a 
sua actividade no ramo do 
comércio a retalho de tintas, 
vernizes e produtos simila-
res para o ramo automóvel e 
para a construção civil, com 
serviço personalizado de afi-
nação de cores. 
Instalada em Tires (Rua 
Principal, 17 / 2785-204 
São Domingos de Rana / 
Cascais), a loja desta empresa fami-
liar, com 24 anos de existência, é re-
presentante das tintas Sotinco, Nexa 
Autocolor, Barbot, Sodulax, Silaca, 
Acrilac e 3M.
“A nossa principal especialidade é o 
ramo automóvel, mas também vende-
mos produtos para a construção civil, 
em que também somos especialistas 
aqui no concelho de Cascais”, referem 
os responsáveis pela empresa.
Desde que abriu portas, em 1996, O 
Mundo das Tintas tem apostado na 
venda de “produtos de qualidade su-
perior a preços acessíveis”, sempre 
com um atendimento de excelência que 
presta um acompanhamento adequado 
aos clientes.
“Temos clientela fidelizada, clientes 
que estão connosco desde o início ape-
sar da forte concorrência que se regista 
neste ramo de negócio”, destaca Paulo 
Pucarinho, um dos sócios gerentes, su-
blinhando o carácter familiar da empre-
sa.
“O outro sócio-gerente de O Mundo 
das Tintas é a minha cunhada, Maria de 
Fátima Pedro. Por outro lado, a minha 
mulher, Margarida Pucarinho, trata de 
toda a parte administrativa e financeira 
da empresa”, assinala.

MÁQUINA PORTÁTIL FACILITA 
AFINAÇÃO DE CORES 

Paulo Pucarinho é também o técnico 
responsável pela afinação de cores nas 
tintas, um dos serviços personalizados 
prestados aos clientes. “Fazemos afina-
ção de todo o tipo de tintas do ramo au-
tomóvel e para a construção civil.”
Para isso, basta os clientes (empresas, 
garagens, oficinas ou particulares) indi-
carem a referência da cor que desejam, 
ou, se não tiverem essa informação, re-
quererem aconselhamento técnico para 
conseguir identificar a tonalidade exac-
ta da tinta. 
“Temos uma máquina portátil para 
ajudar a fazer a afinação das cores. No 
ramo automóvel, vamos com essa má-
quina até junto do carro para fazer a 
leitura da cor e depois o computador 
faz a dosagem das tintas, que são pre-
paradas na hora”, esclarece.
Quando iniciou 
a actividade em 
1996, a empresa 
abriu uma loja 
junto à igreja de 
São Domingos 
de Rana. 
“ E s t i v e m o s 
lá dois anos. 
Depois surgiu 
a oportunidade 
de vir para aqui, 
para Tires, onde 
estamos agora”.
A mudança be            
neficiou bastan-
te com a nova lo-
calização. “Estas 
instalações não 

têm nada a ver. As antigas estavam nu-
mas arcadas sem grande visibilidade. 
Agora, estamos aqui em frente ao Lidl e 
junto a uma farmácia. Estamos melhor 
localizados.” 

PERCURSO ESTÁVEL COM BASE 
NA EXPERIÊNCIA FAMILIAR

Maria de Fátima Pedro recorda o início 
do percurso de O Mundo das Tintas. 
“Isto começou praticamente do zero. 
O meu cunhado já tinha o ‘know-how’ 
das tintas e eu também já tinha traba-
lhado numa empresa que era do meu 
pai.”
Por várias circunstâncias, esta empresa 
acabou por fechar. “O meu pai morreu 
e eu e o meu cunhado optámos por 
abrir uma nova empresa, a que deci-
dimos dar o nome de O Mundo das 
Tintas.”
Segundo explica Maria de Fátima 
Pedro, no início o forte do projecto foi 
o ramo automóvel. “Depois crescemos 
muito na construção civil. Agora, com 
a crise, a construção desceu conside-
ravelmente e o ramo automóvel subiu 
bastante.”
Com um volume de vendas a manter-
-se estável ao longo dos últimos anos, 
sem registo de quebras, os sócios-ge-
rentes da empresa esperam vir a ter um 
crescimento na ordem dos 10 por cento 
durante o exercício de 2020.
“Devido à crise que tem afectado o 
sector da construção, o crescimento do 
volume de vendas não tem sido aquilo 
que desejávamos, mas este ano temos 
a expectativa de que vamos conseguir 
um resultado mais simpático”, prevê 
Paulo Pucarinho.
A loja de O Mundo das Tintas está 
aberta de segunda a sexta-feira entre as 
08h30 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 
19h00, sendo que ao sábado o estabele-
cimento abre das 08h30 às 13h00. Para 
qualquer informação, está disponível o 
telefone 214 446 403.
Como nota final, a informação de que 
recentemente a empresa lançou uma 
nova gama de produtos para a repintu-
ra automóvel de alta qualidade: o ver-
niz e primários da marca MT (Mundo 
das Tintas).

Empresa de tintas há 24 anos 
no mercado
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CCD comemora
aniversário

Em cerimónia realizada no auditório 
do Templo da Poesia do Parque dos 
Poetas, no dia 12 de dezembro, foram 
assinalados os 58 anos do Centro de 
Cultura e Desporto dos Trabalhadores 
da Câmara de Oeiras e dos SIMAS, 
(CCD)
Luís Savedra presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, na abertura desta ce-
rimónia em que foram homenageados 
sócios e entidades, agradeceu a presen-
ça dos muitos sócios e convidados que 
encheram o auditório.
O vereador da Câmara de Oeiras, Nuno 
Neto, em representação do presidente 

da Câmara, no uso da palavra, 
começou por dizer que o CCD é 
uma casa que reúne todos os co-
laboradores da Câmara, os que 
estão no ativo e os que já cessa-
ram a sua atividade, e presta um 
“apoio inestimável” aos seus só-
cios, nas mais diversas vertentes, 
concluindo que, “é um cantinho 
de carinho que se quer que, na 
Câmara, exista”.
Nuno Neto terminou a sua inter-
venção dizendo que a Câmara 
conta com o CCD, para evoluir e 
dar cada vez mais apoio aos tra-
balhadores e a Câmara que está 
disponível para acolher todas as 
ideias do CCD.
António Gonçalves Moura, presi-
dente da Direção do CCD, come-
çou o seu discurso manifestando 
o contentamento por o auditório 
estar cheio o que considera de-
monstrar o interesse dos sócios.

No balanço que fez da atividade do 
CCD referiu o apoio que é dado aos 
sócios em áreas como o Apoio Social, 
o Desporto, a Educação ou o Apoio 
Jurídico, dando exemplos, como o 
apoio no estudo a 51 crianças, filhos 
de sócios, as Férias Jovens que benefi-
ciaram 900 crianças ou o programa de 
viagens que contou com 410 pessoas.
Referiu também, António Moura, que o 
CCD passou a ter a gestão do Pavilhão 
Comunitário onde tem a funcionar uma 
grande atividade desportiva. No cam-
po cultural referiu a Banda Municipal, 
que conta com 50 elementos, a Escola 

de Música e o Grupo de Canto e 
Dança, que tem atualmente 30 ele-
mentos. A terminar deixou uma pa-
lavra de homenagem a João Emídio 
antigo dirigente do CCD.
Nesta sessão foram homenageados 
sócios que se aposentaram durante 
o ano de 2019, entregues diplomas 
a sócios que completaram os 25 
anos de filiação no CCD, foi elei-
ta como Personalidade do Ano, a 
Associação Desenhando Sonhos. 
Na categoria de Desporto, foi dis-
tinguido José Fortunato Varela, 
na Música, Marta Poeiras, na Dança, 
Maria da Glória, como sócio do ano, 
Maria Alexandra Paiva.
Ao longo da cerimónia, em que estive-
ram presentes a vereadora da Câmara 
de Oeiras, Teresa Bacelar, o diretor 
delegado dos SIMAS, Nuno Campilho 
e a presidente da União de Freguesias 
de Oeiras Paço de Arcos e Caxias, 
Madalena Castro. A Banda Municipal, 
dirigida pelo maestro Edgar Nogueira, 
interpretou diversas 
peças, terminando 
esta comemoração de 
aniversário com um 
beberete e bolo de 
aniversário. 
O CCD realizou a 
Festa de Natal no dia 
20 de Dezembro para 
os aposentados, que 
decorreu nas instala-
ções da AERLIS, com 
a presença do presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais.
Estre evento, que terminou com um 
lanche de confraternização, contou 
com atuações de classes de ginástica e 
ballet, do Grupo de Canto e Dança, de 

um Grupo de Sevilhanas e Flamengo, 
da Tuna do Instituto Superior Técnico e 
da Banda Municipal de Oeiras. 
 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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