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BIRRE MEDICAL CLINIC
CLÍNICA DE CASCAIS

R. Pedro Franco, 238 - 2750-262 Cascais 
(Junto à rotunda de Birre) 

    Tel. 214 860 306 - 926 392 198  
       www.clinicasmedicasoliviodias.pt

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Branqueamento dentário

• Urgências
• Correção dos dentes
• Cirurgia plástica
• Urologia

Jardim-Escola João de Deus
inaugurado em Belas • Caixilharia de alumínio e pvc  • Todo tipo de estores interiores e exteriores 
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1989 um ano de muitos

PASTELARIA
 OCEANIA

68 anos sempre a bem servir

Desejamos Páscoa Feliz

DELÍCIA OCEANIA
Venha saborear  

a nossa especialidade  
feita com  

Vinho de Carcavelos
(Villa de Oeiras)

Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-A 
Paço de Arcos - Oeiras

Tel.: 21 443 23 03

FABRICO PRÓPRIO

Pastelaria Fina Diversa

Encomende o seu bolo 
de aniversário

• Folar de Páscoa
• Ninho de Páscoa
• Folar Brigantino

• Amêndoas de Licor  
e outras especialidades 

deliciosas alusiva à Páscoa
AGENTES TOTOLOTO 

E TOTOBOLA

O jornal ‘O Correio da Linha’ prepara-
-se para entrar no seu 32.º ano de vida 
este mês de Março. Entre 1989 e 2020, 
o tempo voou. Parece que foi ontem 
que chegámos pela primeira vez à 
mão dos leitores, mas não foi. Estes 
anos passaram depressa, mas passa-
ram bem, fomos capazes de aqui che-
gar, apesar das dificuldades encontra-
das pelo caminho, vencidas sempre 
com resiliência, sem nunca desistir do 
projecto em que todos acreditávamos, 
e acreditamos.
Olhando para trás, desde o nascimen-
to do jornal, ocorrido em Março de 
1989, podemos dizer que nos orgulha-
mos do caminho percorrido até aqui. 
Cruzámos estes 31 anos com indepen-
dência, sem cedências, com impar-
cialidade, sem estarmos amarrados a 
quaisquer interesses que não fossem 
os de informar os nossos leitores com 
total isenção. Estamos, pois, de cons-

ciência tranquila, podemos or-
gulhar-nos do nosso passado. 
Podemos também afirmar que 
acreditamos no nosso presente 
e que apostamos num futuro 
capaz de manter viva a cha-
ma que levou à criação deste 
jornal mensal. Sempre acom-
panhado pelos nossos leitores 
e pelos nossos anunciantes, 
por quem mantém a confiança 
num projecto de jornalismo lo-
cal, capaz de estar mais perto, 
mais atento e capaz de respon-
der às expectativas das popu-
lações. Sempre com convicção 
e empenho, como deve ser.

UM MUNDO EM 
TRANSFORMAÇÃO ACELERADA 

Olhando para trás, para a época em 
que o jornal foi lançado, recordamos 
um Mundo em grande transformação, 
desafiante e exigente, a dar passos im-
portantes no limiar de uma nova era. 
Em Março de 1989, Sir Timothy John 
Berners-Lee, um físico britânico, cien-
tista de computação e professor do 
Massachusetts Institute of Technology 
inventou no CERN (Organização 
Europeia para a Pesquisa Nuclear) a 
World Wide Web, um sistema de do-
cumentos em hipermédia (hipertex-
tos, imagens, sons e vídeos) interliga-
dos e executados na Internet.
Ainda em Março, no dia 24, o super-
petroleiro norte-americano Exxon 
Valdez, quando navegava no Oceano 
Pacífico, encalhou num recife em 
Prince William Sound, no Alasca 
(EUA), derramando 40 mil toneladas 

de crude que acabaram por espalhar-
-se por cerca de 2.000 quilómetros de 
costa causando um dos maiores de-
sastres ambientais de que há memó-
ria e alertando para a necessidade de 
defender o planeta das agressões que 
podem levar a desequilíbrios irreme-
diáveis para as gerações futuras.
Para além do mês de nascimento de 
‘O Correio da Linha’, o ano de 1989 foi 
rico em acontecimentos. Logo no dia 7 
de Janeiro, morreu o imperador japo-
nês Hirohito, com 87 anos. Com um 
dos mais longos reinados da História 
(subiu ao trono em 1926), a sua regên-
cia foi marcada pelo facto de ter sido 
obrigado a aceitar a capitulação após 
as explosões das bombas atómicas em 
Hiroshima e Nagasaki, em Agosto de 
1945. Sucedeu-lhe o príncipe Akihito 
que, aos 55 anos, assumiu o lugar do 
pai.
No domínio da Informática, a 13 de 
Janeiro de 1989, numa sexta-feira, 
ocorreu o primeiro ataque mundial 
perpetrado com um vírus de com-
putador, que ficou conhecido como 
‘Sexta-Feira 13’. Cerca de um mês mais 
tarde, a 15 de Fevereiro, a então União 
Soviética deu por terminada a retira-
da das suas tropas do Afeganistão, 
com o último militar soviético a aban-
donar aquele país asiático após dez 
anos de intervenção militar, durante a 
qual perderam a vida cerca de 15 mil 
soldados soviéticos.

TRAGÉDIA MARCA PÁGINA 
NEGRA NO DESPORTO

A 15 de Abril, viveu-se um dos epi-
sódios mais tristes da História do 
Desporto, o Desastre de Hillsborough, 
quando durante um jogo da semifinal 
da Taça das Taças, disputado entre as 
equipas do Nottingham Forest e do 
Liverpool no Estádio Hillsborough, 
em Sheffield, Inglaterra, morreram 96 
pessoas esmagadas pela multidão que 
se acumulou num dos topos do recin-
to desportivo. Ultrapassadas pelos 
acontecimentos, as forças policiais fo-
ram incapazes de impedir a tragédia. 
A 4 de Junho, uma coluna de tanques 
invadiu a Praça Tiananmen (Praça da 
Paz Celestial), em Pequim, dando iní-
cio à operação militar que esmagou de 
forma brutal uma manifestação pací-
fica realizada por jovens estudantes 
chineses, em protesto por liberdade e 
democracia. Ficou perpetuada na me-
mória colectiva, a imagem de um tan-
que a avançar em direcção a um dos 
manifestantes que se colocou à frente 
da coluna de veículos militares. Ainda 
hoje, não se sabe ao certo quantas pes-
soas morreram.
Enquanto na China a tentativa popu-
lar para exigir a mudança para um 
regime político democrático foi es-
magada após semanas de protestos, 
no mesmo dia, 4 de Junho, os ventos 
de mudança fizeram-se 
sentir na Polónia, onde o 
movimento Solidariedade 
ganhou as eleições legislati-
vas realizadas no país der-
rotando por larga margem 
os comunistas. Mais tarde, 
em Agosto, após intensas 
conversações, Tadeuzs 
Mazowiecki tornou-se no 
primeiro chefe de Governo 
não comunista da Europa 
de Leste.
Dois dias mais tarde, a 6 

de Junho, uma multidão de iranianos 
saiu para as ruas de Teerão para as-
sistir ao funeral do Ayatolá Khomeini, 
o Líder Supremo do Irão, que mor-
reu três dias antes, com 86 anos de 
idade. Meses antes da sua morte, 
em Fevereiro, o Líder da Revolução 
Iraniana tinha oferecido uma recom-
pensa de três milhões de dólares a 
quem assassinasse o escritor anglo-
-indiano Salman Rushdie, autor do li-
vro ‘Os Versos Satânicos’, que Teerão 
acusou de ser ofensivo para o Islão.

VENTOS DE MUDANÇA SOPRAM 
FORTE A LESTE

A 9 de Novembro, depois de vários 
sintomas que já se faziam sentir no 
Bloco de Leste, o Muro de Berlim, 
erguido após a II Grande Guerra 
para separar dois mundos ideologi-
camente diferentes, caiu finalmente 
seguindo-se a queda de vários regi-
mes comunistas incapazes de respon-
der às expectativas de populações 
ávidas de regimes democráticos. 
Desaparecia assim o chamado ‘Muro 
da Vergonha’, que tantas famílias ale-
mãs separou durante décadas, consi-
derado um símbolo negro da Guerra 
Fria.
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acontecimentos

Os ventos de mudança continuaram a 
soprar forte a Leste, a favor dos desejos 
de quem acreditava em novas políti-
cas capazes de fazer a diferença. A 17 
de Novembro, depois de a polícia ter 
reprimido uma manifestação estudan-
til em Praga, a ‘Revolução de Veludo’ 
abanou toda a estrutura política da 
Checoslováquia, acabando por levar 
à resignação do Partido Comunista, 
com Václav Havel a tornar-se, dia 29 
de Dezembro, no último presidente da 
Checoslováquia e, mais tarde, no pri-
meiro presidente da República Checa. 
A 2 e 3 de Dezembro, teve lugar a his-
tórica Cimeira de Malta, um encontro 
marcante entre os presidentes norte-
-americano George W. Bush e russo 
Mikhail Gorbachev, sendo anunciado 
o fim da Guerra Fria, que durante dé-
cadas opôs os governos de Washington 
e de Moscovo e que chegou a colocar o 
Mundo à beira de uma guerra nuclear 
de efeitos catastróficos à escala global. 
A Humanidade sonhou com estes ven-

tos de mudança e com a pacificação do 
globo.  
A Leste, os acontecimentos mantive-
ram o ritmo e a escala da mudança. 
Dia 25 de Dezembro, Dia de Natal, o 
ditador romeno Nicolae Ceausescu e a 
mulher foram fuzilados em Timisoara, 
depois de um movimento de revoltosos 
ter posto fim ao seu reinado de terror 
no seguimento de uma série de motins 
que mudaram o curso da história na 
Roménia. As imagens desta execução 
foram divulgadas nas cadeias de televi-
são internacionais.
O ano ficou também marcado pela 
atribuição do Prémio Nobel da Paz a 
Dalai Lama, líder religioso e político 
do Tibete, pela tomada de posse de 
George W. Bush como o 41.º Presidente 
dos Estados Unidos da América, e pelo 
lançamento para o Espaço do primeiro 
satélite do sistema operacional GPS, 
que viria a revolucionar a forma como 
viajamos na Terra com a  definição de 
coordenadas precisas para localizar-
mos os locais de destino e o percurso 
para lá chegar, sem corrermos o risco 
de nos perdermos.

FILMES E DESPEDIDAS QUE 
MARCARAM O ANO 

Em termos cinematográficos, o ano 
de 1989 proporcionou-nos gran-
des clássicos da Sétima Arte, como: 
‘Batman’, ‘Indiana Jones e a Última 
Cruzada’, ‘Regresso ao Futuro II’, ‘007: 
Licença Para Matar’, ‘O Clube dos 
Poetas Mortos’, ‘Querida, Eu Encolhi 
os Miúdos’, ‘Nascido a 4 de Julho’, 
‘Conduzindo Miss Daisy’, ‘O Meu Pé 
Esquerdo’, ‘When Harry Met Sally: 
Um Amor Inevitável’, ‘Olha Quem 
Fala’, ‘Crimes e Escapadelas’ e, para os 
mais novos, a história de animação ‘A 
Pequena Sereia’. 

Ainda no domínio do entretenimento, a 
Nintendo lançou a sua popular consola 

Game Boy, que conquistou várias gera-
ções de jogadores por todo o Mundo, 
e começaram a ser transmitidos na 
Televisão os primeiros episódios da 
série de animação ‘The Simpsons’, cria-
da por Matt Groening, que ainda hoje 
mantém elevados índices de audiência 
no pequeno ecrã, com as peripécias de 
‘Homer’, ‘Marge’ ‘Bart’, ‘Lisa’ e bebé 
‘Maggie’ a serem seguidas por uma 
vasta legião de seguidores. 
No que toca a despedidas de famosos, 
além dos nomes já referidos anterior-
mente, 1989 foi também o ano de par-
tida para o mestre do Impressionismo 
espanhol Salvador Dalí, para o cantor 
português Tony de Matos, para a ac-
triz brasileira Dina Sfat, para o maestro 
austríaco Herbert von Karajan, para o 
escritor irlandês Samuel Beckett, para 
o compositor e cantor brasileiro Luiz 
Gonzaga, para a actriz norte-americana 
Bette Davis e para o escritor português 
Fernando Namora.

O seu novo  Restaurante Italiano
no Palmeiras Shopping em Oeiras

Loja 118 - 1º piso Tel. 211 603 091
email: pizzaria.giginaldo@gmail.com

Todos os dias das 11 às 23 horas

Especialidades:
- Burrata fresca c/ rúcula e pesto de manjericão 
- Rizoto de cogumelos c/ espargos selvagem
- Prosciutto com molho de tomate, 
  100% mozzarela, presunto, rúcula 
  e lascas de parmesão

Num Espaço de Prestígio um
 Restaurante com Qualidade

Desejamos
uma Pascoa Feliz

Q
E
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Divisão da PSP de Oeiras
comemora aniversário

A Divisão Policial de Oeiras (PSP) assi-
nalou, com uma Sessão Solene, no dia 
26 de fevereiro, no Templo da Poesia, 
no Parque dos Poetas, o 66º aniversário 
daquele órgão de segurança.
Durante a cerimónia foram entregues 
diversas condecorações a agentes da 
PSP, e no final deste evento a Câmara 
de Oeiras entregou quatro viaturas hí-
bridas, para reforço do policiamento de 
proximidade.

Esta cerimónia contou com a presen-
ça, entre outras entidades, da superin-
tendente Virgínia Cruz, do Comando 
Metropolitano, do presidente da 
Câmaras de Oeiras, Isaltino Morais, 
do Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo 
Aguiar, do procurador do Ministério 
Público de Oeiras, Duarte Silva, da 
comandante da Divisão Policial de 
Oeiras, Ana Cristina Neri, do diretor da 
Polícia Municipal de Oeiras, intendente 

Gerónimo Torrado, de vereadores da 
Câmara, presidentes de juntas de fre-
guesia e comandantes de corporações 
de bombeiros.
A superintendente Virgínia Cruz, no 
uso da palavra, realçou o simbolismo 
destas cerimónias que fazem o reco-
nhecimento do trabalho desenvolvido 
no dia-a-dia dos polícias.
Referiu que apesar das carências que 
a PSP enfrenta, tem desenvolvido com 
sucesso o seu trabalho, nas políticas de 
proximidade, em situações de crise e 
nos grandes eventos, o que considera 
só ser possível por existirem nos seus 
quadros polícias im-
buídos do espírito de 
missão e bem servir.
Isaltino Morais dis-
se ser, para além 
de uma honra, es-
tar nesta cerimónia, 
uma oportunidade 
para testemunhar o 
reconhecimento do 
Município pelo tra-
balho da PSP, que 
apesar de haver re-
clamações face à mo-
rosidade na resposta 
a solicitações, o que 
considera se deve a 
deficiências várias 
com que a polícia se 
defronta, há uma opinião generaliza-
da de que a PSP, de uma forma geral, 
cumpre as suas funções, o que torna o 
Concelho seguro. 
Sendo necessário que os polícias te-
nham os meios necessários para desem-
penhar as suas funções, considera que 
é fundamental que os governos não 
desarmem a polícia, ao seja, se não lhes 
proporcionarem os meios suficientes, 
como, por exemplo, não terem um nú-
mero correto de efetivos. Não entende, 
o presidente da Câmara, que situações 
de natureza burocrática impeçam que 
os carros da polícia sejam reparados, 

Desejamos a todos os crentes e habitantes
de Queluz, votos uma Páscoa Feliz

 na Paz de Deus

Rua 9 de Abril Nº19 A/B Queluz
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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

acrescentando que a Câmara atenta às 
necessidades do concelho tem apoiado 
a PSP em diversas árias, referindo a fu-
tura construção da nova Esquadra de 
Carnaxide que pretende seja um exem-
plo a nível nacional, e a criação residên-
cias para polícias.
Terminou dando os parabéns por este 
aniversário da PSP, desejando as maio-
res felicidades a todos o agentes e às 
suas famílias.
A comandante Ana Cristina Neri, co-
meçou a sua intervenção dizendo que 

estava orgulhosa 
com a realização 
desta cerimónia, 
porque considera 
importante conde-
corar os agentes e 
dar a conhecer aos 
oeirenses o rosto de 
quem os protege.
Agradeceu a diver-
sas entidades os 
apoios, nomeada-
mente à Câmara de 
Oeiras assinalando 
a oferta de viaturas, 
não só as que foram 

entregues neste aniversário como as 
que já tinham sido entregues no ano 
passado, para o serviço de proximida-
de, o que, referiu, permite por exemplo, 
ter quatro equipas em permanência 
no Programa Escola Segura e equipas 
de apoio à vítima. Agradeceu ainda à 
Câmara a intervenção que tem sido 
feita na melhoria das condições das es-
quadras do Concelho. 
O bispo auxiliar de Lisboa, Américo 
Aguiar, começou o seu discurso feli-
citando o presidente da Câmara pelo 

trabalho que tem desenvolvido, com o 
objetivo do bem comum, que, referiu, 
é também o trabalho da Polícia e da 
Igreja, lembrando depois os membros 
da Polícia de Oeiras que já não estão 
entre nós.
Referindo-se ao facto de termos uma 
grande apetência para dar atenção ao 
que é feito de mau e não ligarmos ao 
que de bom se faz, disse que é preciso 
contrariar essa tendência, e por o traba-

lho dos agentes e os atos de heroísmo 
rapidamente se esquecerem, não se 
deve desistir.
Terminou dando os parabéns pelo ani-
versário e expressou o agradecimento 
em nome Patriarcado de Lisboa, pelo 
trabalho que os polícias fazem, mas 
também a suas famílias pelo sacrifício 
que esta profissão muitas vezes exige.
Durante esta cerimónia foram entre-
gues medalhas de assiduidade de 
Três Estrelas, Duas Estrelas e Uma 
Estrela, medalhas de Comportamento 
Exemplar, grau ouro, prata e cobre, di-
plomas de louvor de Serviços Distintos, 
de Mérito e de Elogio Coletivo.
A Câmara de Oeiras condecorou com 
a Medalha Municipal Grau Prata, 
Luís Filipe Araújo e Maria Margarida 
Condessa, com a medalha Municipal 
Grau Cobre, Ruben Garcia.
Esta comemoração de Aniversário ter-
minou com a entrega de quatro viatu-
ras no exterior do Templo da Poesia.

Texto: Alexandre Rodrigues
Fotos: Paulo Rodrigues
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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

Páscoa Feliz

Sintra 
requalifica

escolas
A Câmara Municipal de Sintra vai 
investir 6 milhões e 118 mil euros 
na requalificação de escolas secun-
dárias do concelho melhorando 
assim a qualidade dos estabeleci-
mentos de ensino de milhares de 
crianças.
O presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra, Basílio Horta, men-
cionou que um dos grandes ob-
jetivos da autarquia sempre foi a 
requalificação das escolas, “assim 
que foi possível criámos o primeiro 
grande plano de reconstrução e de 
requalificação das escolas da nos-
sa competência, um investimento 
de 24 milhões de euros, mas não 
podíamos ficar por aqui”, referiu 
o autarca, “entendemos que os 
alunos que frequentam as escolas 
que ainda dependem do governo 
central devem ter os mesmos di-
reitos, e por isso começámos a  ela-
borar um plano para interferir nas 
escolas que, mesmo não sendo da 
nossa responsabilidade direta, são 
motivo da nossa preocupação”.
As escolas secundárias a serem 
intervencionadas são Leal da Câ-
mara, Gama Barros, Matias Aires, 
Stuart de Carvalhais, Miguel Tor-
ga e Ferreira Dias.
Assim, serão substituídas as co-
berturas em fibrocimentos, substi-
tuídas as caixilharias, impermea-
bilização de terraços, pintura de 
exteriores, reparações interiores e 
requalificação da cozinha, repavi-
mentação parcial do logradouro, 
pintura de campos de jogos e repa-
ração de vedações.
Em 2018 a câmara apesentou um 
Plano de Investimentos nas Esco-
las de Sintra (básicas 1, 2 e 3) para a 
requalificação de 98 escolas, abran-
gendo mais de 30 mil alunos, num 
investimento total de cerca de 24 
milhões de euros, dos quais 3,250 
milhões de fundos comunitários, e 
até 2021 prevê-se a conclusão das 
mesmas, o que levou a autarquia 
a realizar um novo plano para as 
escolas secundárias, que sendo da 
responsabilidade da Administra-
ção central, não poderiam deixar 
de ser intervencionadas.

Jardim-Escola João de Deus
inaugurado em Belas
Associação de Jardins Escolas João de 
Deus inaugurou, no dia 9 de março, 
mais um estabelecimento de ensino, o 
Jardim-Escola João de Deus Belas, si-
tuado no Empreendimento Belas Clube 
de Campo.
Este novo equipamento, que tem ca-
pacidade para 546 crianças, dos quatro 
meses aos 12 anos, ou seja, do berçário 
ao segundo ciclo completo, com pos-
sibilidade de alargar ao terceiro, foi 
inaugurado pelo presidente da Câmara 
e Sintra, Basílio Horta, que após o des-
cerramento da placa evocativa, disse 
que acompanhou a construção da esco-
la, promovendo as condições para que 
na altura própria entrasse em funciona-
mento, porque a Câmara de Sintra tem 
uma grande responsabilidade em ma-
téria educativa, pois tem uma grande 
quantidade de jovens e “sem educação 
é a própria cidadania que é posta em 
causa”.
Pretende que até ao fim do mandato 
todas as escolas sejam requalificadas, 
incluindo as da responsabilidade do 
Estado, uma vez que considera ser 
muito importante ter boas condições 
nas instalações escolares. 
No que se refere ao insino privado, “ele 
é importante” e por isso teve muito 
gosto em estar presente nesta inaugu-
ração, tendo em conta a qualidade do 
ensino do grupo e por isso foi recebida 
de braços abertos a instalação desta es-
cola, que espera, sirva todo o concelho.
A inauguração contou com a presen-
ça de Hugo Martins, presidente da 
Câmara de Odivelas, de Rui Pereira, 
vice-presidente da Câmara de Sintra, 
de Paula Alves, presidente da União de 
Freguesias de Queluz Belas, de António 
Ponces de Carvalho, presidente da 
Associação João de Deus, de André 

Jordan, presidente 
do Empreendimento 
Belas Clube de 
Campo, entre outras 
personalidades. 
Este é o 55.º Centro 
Educativo João de 
Deus, cuja inaugu-
ração aconteceu no dia em 
que se assinalaram 190 anos 
sobre o nascimento do pe-
dagogo João de Deus, sendo 
também um momento im-
portante para a Direção e os 
mais de 1200 colaboradores 
da Associação de Jardins-
Escolas João de Deus, que 
assim veem aumentados o 
alcance e a projeção da insti-
tuição, desta vez no concelho 
de Sintra.
No auditório deste jardim-es-
cola os convidados puderam 
assistir a um espetáculo proporciona-
do por um coro composto pelos alu-
nos, cujo desempenho mereceu muitos 
aplausos, seguindo-se um período de 
intervenções.
António Ponces de Carvalho, come-
çou o seu discurso por agradecer a 
diversas entidades, nomeadamente à 
Câmara Municipal de Sintra e à famí-
lia Jordan, cujos apoios considera mui-
to importantes para a conclusão deste 
projeto, agradeceu também o apoio de 
Bruno Monteiro, administrador da Real 
Garrafeiro.
Referindo-se em particular ao auditó-
rio, Ponces de Carvalho recordou que, 
há 33 anos, propôs ao presidente da 
Câmara de Lisboa, Nuno Abecassis, 
a construção de um auditório para a 
Associação, que permitisse a realização 
de eventos culturais, mas 

apesar do seu apoio 
só na presidência de 
Jorge Sampaio na 
Câmara de Lisboa, 
foi assinada a escri-
tura do terreno, to-
davia ainda não há 
auditório em Lisboa, 
mas foi aberto este 
em Sintra e está e já 
em funcionamento 
ao serviço da comu-
nidade.

Sobre esta escola esclareceu que é mul-
tilingue, aberta a todas as culturas e 
credos, tendo como objetivo que as 
crianças sejam felizes e desenvolvam 
as suas capacidades para que se tornem 
pessoas de sucesso.
Terminou a sua intervenção dizendo 
que vão continuar a fazer o melhor pelo 
futuro das crianças, para que tenham 
um futuro semelhante às grandes per-
sonalidades que também aprenderam 
pela cartilha João de Deus.  
O Jardim-Escola João de Deus Belas 
ocupa sete mil e 500 metros quadrados, 
está equipado com o que de mais ino-
vador existe a nível europeu, para res-
ponder aos desafios da Educação.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

Dr. Kid
Coco acqua
Bimbolina
Agatha Ruiz de la Prada - 
Street Monkey
Gente miúda
Vestuário, Malas, Carteiras
e Chapéus de chuva Feliz Páscoa
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Tabacaria.carrel@gmail.com
Rua António Aleixo, 2-B • 2770-015 PAÇO DE ARCOS

Tel./Fax: 21 443 51 70

• Revendedor de Gaz Rubis
• Diverso material escolar
• Livros, revistas e jornais
• Pagamento payshop
 e recarregamento de telemóveis
• Brindes para oferta
• Revela rolos de fotografias
• Digitalização e impressão de documentos e ficheiros

Feliz Páscoa

Feliz Páscoa

44 anos a servir e a adoçar
 os nossos fregueses

Conheça as nossas especialidades

Alteração no 
Orçamento

A Assembleia Municipal de Oeiras 
aprovou  a primeira alteração ao 
Orçamento e Grandes Opções do 
Plano do Município que se traduz 
em mais cerca de 52.7 milhões de 
euros ao orçamento municipal ini-
cial que passa de 171.6 milhões de 
euros para 224.3 milhões.
Destes projetos destacam-se a cria-
ção de um arquivo centralizado 
dos serviços municipais (7,7 mi-
lhões de euros) e requalificações 
várias do edificado urbano (6,1 mi-
lhões de euros).
Além disso, prevê-se várias in-
tervenções e reabilitação de vias 
urbanas (6 milhões de euros), in-
vestimento em habitação e reabi-
litação urbana (4,7 milhões de eu-
ros), investimentos na qualidade 
do ambiente e espaços verdes (3,1 
milhões de euros).
No novo quadro orçamental es-
tão ainda contemplados investi-
mentos em projetos educativos, 
instalações e equipamento escolar 
(2,8 milhões de euros), a aquisição 
de equipamento para recolha de 
resíduos sólidos urbanos e trans-
portes de pessoas e mercadorias 
(2,5 milhões de euros). Está ainda 
prevista a implementação de redes 
de fibra ótica, ações de cibersegu-
rança, infraestruturas informáticas 
e gestão documental para progra-
mas educacionais no concelho de 
Oeiras (1,3 milhões de euros) e, 
por fim, o reforço da capacidade 
interna para execução de obras por 
administração direta (1,1 milhões 
de euros)

A doçaria de Oeiras em livro
A apresentação e lançamento do li-
vro “A Doçaria Portuguesa Centro”, 
de Cristina Castro, com fotografia de 
Gonçalo Barriga e ilustração de Ana Gil, 
teve lugar na Sala de Jantar do Palácio 
do Marquês de Pombal, em Oeiras, no 
dia 7 de março, com apresentação do li-
vro a cargo de Edgardo Pacheco.
Neste livro são feitas referências a 
quatro doces locais, nomeadamente os 
Palitos do Marquês, os Stick, as Delícias 
da Oceânia e as Queijadas de Oeiras.
Os Palitos do Marquês ou Palitos 

D’Oeiras, são mencionados em diversos 
registos, como por exemplo, “As Praias 
de Portugal”, de Ramalho Ortigão, de 
1876, ou em “O Primo Basílio”, de Eça 
de Queiroz, de 1878. Os Stick, criados 
em 1953, segundo José Castro e David 
Balão, da Pastelaria Oceânia, são uma 
homenagem aos campeões de Hóquei 
em Patins, as Delícias têm cerca de três 
anos e foram o resultado de um desafia 
lançado a David Balão, no sentido de 
criar um doce com base no Vinho de 
Carcavelos.
O vice-presidente da Câmara de Oeiras, 
Francisco Gonçalves, presente nesta 
apresentação, referiu-se ao património, 
que é a nossa cozinha, com uma impor-
tante doçaria e agradeceu à autora o 
lançamento deste livro de uma coleção 
de grande rigor, um trabalho que deve 
ser continuado. 
Segundo Cristina Castro, esta ideia de 
compilar toda a história da doçaria por-
tuguesa, que já conta com três livros, 
surgiu em 2015, mas não são livros 
de receitas, é a história dos doces e de 
quem os faz, é um roteiro que convida 
as pessoas a conhecerem a doçaria por-
tuguesa. 

Cristina Castro nas-
ceu no Porto, em 1979. 
Formou-se em Design 
Gráfico, no IADE, e tra-
balha na mesma área. 
Interessada no tema 
dos doces, fundou em 
2015 o projeto de inves-
tigação, “No Ponto”, do 
qual resultou a coleção 
de livros, A Doçaria 
Portuguesa. Escreve ar-
tigos sobre doçaria por-
tuguesa, participa em 
conferências e organiza 
eventos na área da gas-

tronomia. Pretende em breve deslocar-
-se à ilha da Madeira para continuar 
este trabalho de investigação.
Após o lançamento do livro foi reali-
zada uma degustação de doces, onde 
se puderam provar os famosos Palitos 
do Marquês, os Stick e as Delícias da 
Oceânia.

163 lojas
O Palmeiras 

Shopping
deseja uma 
Feliz Páscoa
a todos os 
clientes e 
logistas

Rua Quinta das Palmeiras, 91-C | 2780-154 Oeiras
Tel. 214 575 216 - 962 711 029 | Email: ccpalmeiras4@gmail.com

Parque de estacionamento gratuito

Em Oeiras
há 34 anos
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Sintra tem fontes 
com História
No âmbito das comemorações dos 25 
anos da elevação de Sintra a Património 
Mundial, a Câmara Municipal de 
Sintra (CMS) organiza ao longo deste 
ano vários roteiros culturais gratuitos 
destinados ao público em geral. Um 
desses roteiros incide sobre as Fontes 
Históricas de Sintra. Desde há vários 
séculos que a vila de Sintra é conhecida 
pelas águas milagrosas que saem das 
suas inúmeras fontes. Em tempos idos, 
chegaram mesmo a fazer-se filas para 
beber a água destas fontes em busca de 
cura para as mais diversas maleitas. O 
historiador e técnico da divisão de cul-
tura da CMS, João Rocha, foi o guia da 
visita que versou, não só sobre as fon-
tes sintrenses mas também sobre a his-
tória da vila e dos seus monumentos. 

FONTE DOS PAÇOS DO CONCELHO
Partindo do Palácio Valenças e descen-
do o Parque Liberdade em direção à 
conhecida Volta do Duche, o primeiro 
ponto de paragem é a Fonte dos Paços 
do Concelho. Criado em 1914, este 
chafariz foi projetado pelo arquiteto 
Tertuliano Lacerda Marques tendo 
a execução ficado a cargo de José da 
Fonseca, membro da conhecida escola 
de pedreiros e canteiros de Coimbra 
e que, juntamente com Luigi Manini, 
edificou também o Palácio da Quinta 
da Regaleira. De traça neomanuelina, 
esta fonte de estrutura quadrangular 
assenta num plinto que suporta uma 
taça lavrada de onde parte um fuste 
com rendilhado vegetalista e uma bica 
em forma de peixe. No topo encontra-
-se a esfera armilar rodeada por quatro 
escudos que alternam entre a pedra de 
armas de Sintra e um pelicano com a 
inscrição “Pola Lei e Pola Grei”. À se-
melhança de outras fontes sintrenses, a 

Fonte dos Paços do Concelho está do-
tada de um tanque de pedra ao nível 
do chão para os animais beberem água. 

FONTE MOURISCA
Em plena Volta do Duche – assim de-
nominada por antigamente se realiza-
rem ali banhos públicos – encontra-se 
a Fonte Mourisca, também ela uma 
obra de José da Fonseca. Este não é, po-
rém, o local original da fonte. A Fonte 
Mourisca foi construída em 1922 no 
local onde se encontra atualmente o 
Chafariz da Câmara. Em 1960, fruto das 
obras para o alargamento da estrada, a 
Fonte Mourisca é desmontada e só vin-
te anos depois a Câmara Municipal de 
Sintra decide reerguê-la colocando-a, 
porém, vinte metros mais adiante, sen-
sivelmente a meio da Volta do Duche. 
De aspeto revivalista, característico da 
segunda metade do século XX, a Fonte 
Mourisca é inspirada no mundo árabe. 
A fachada deste fontanário apresenta 
um arco de ferradura dentado do qual 
partem outros três arcos de idêntico 
formato encontrando-se no centro a pe-
dra de armas do concelho. No interior, 
a estrutura oval apresenta no topo uma 
abóboda de tijolo vermelho gomada. 
Ao centro, ladeado por bancos corridos 
de pedra, encontra-se o fontanário com 
uma bica de bronze que deixa a água 
cair num tanque oval com bordo con-
cheado. Toda a estrutura está revesti-
da por azulejos neo-mudéjares – cujo 
Palácio Nacional de Sintra tem a maior 
coleção do mundo - de diferentes pa-
drões e cores. 

CHAFARIZ DA CÂMARA
No final da Volta do Duche, encontra-
-se o Chafariz da Câmara da autoria 
do arquiteto Vasco Regaleira. Fugindo 

ao característico 
estilo revivalista 
sintrense, o seu 
traçado contem-
porâneo levou a 
que fosse bastante 
criticada por não 
se enquadrar no 
romantismo do 
centro histórico. 
Esta obra simples 
conta com uma 
bica dupla cuja 
água verte para 
uma grande taça 
circular revesti-
da por mosaicos 

azuis. Despojada de decoração, a sua 
simplicidade opõe-se ao rude espaldar 
de pedra em forma de U que a envolve, 
evidenciando um contraste entre o mo-
derno e o antigo. 
O Chafariz da Câmara é assim denomi-
nado pois, no edifício onde se encontra 
atualmente o News Museum funcio-
nou, outrora, a Câmara Municipal de 
Sintra. 

FONTE DO PALÁCIO
No topo da escadaria do Palácio 
Nacional de Sintra, encontra-se a Fonte 
do Palácio. No centro deste fontanário 
renascentista ergue-se um pilar profu-
samente decorado cujo topo apresenta 
um castelo com cinco torres, estando 
a central mais elevada. Sustendo-o 
encontram-se quatro cabeças de gol-
finho que vertem água para uma taça 
gomada. A água transborda desta taça 
para um estanco circular de bordos sa-
lientes. 

PALÁCIO NACIONAL DE 
SINTRA

Incontornável paragem 
deste circuito é o imponen-
te Palácio de Sintra. Este 
monumento renascentista 
foi mandando construir 
por D. João I sob uma an-
tiga alcáçova árabe onde 
se erguiam os palácios dos 
chefes mouros. É notória a 
existência de duas fases na 
edificação do Palácio: uma 
primeira fase sobretudo 
joanina e uma segunda fase 
manuelina. Foi no Palácio 
de Sintra que nasceu e morreu o único 
rei sintrense, D. Afonso V e foi também 
ali que foi aclamado rei D. João II, o 
Príncipe Perfeito. É legitimo dizer-se 
que, na Sala dos Infantes, foi dado o 
primeiro passo para a epopeia portu-
guesa dos Descobrimentos. Sob pre-
texto de irem até Sicília assinarem um 
tratado com o rei daquela ilha, D. João 
I enviou dois espiões para analisarem a 
cidade de Ceuta. Quando chegaram a 
Portugal, os espiões e reuniram-se com 
D. João I na Sala dos Infantes e, recor-
rendo ao uso de favas e areia ilustra-
ram a planta de Ceuta. Numa escudela 
de barro deitaram areia para fazer a to-
pografia da cidade correspondendo as 
favas às casas e ruas da cidade. 
Local pouco visitado, as traseiras do 
Palácio albergam o Terreiro de Meca 
onde se encontra a Igreja de Espírito 
Santo e onde é possível observar de 
perto as colossais chaminés cónicas 
mandadas construir por D. Filipa de 
Lencastre no século XIV. É também 
ali que se encontra uma imagem da 
referida princesa colocada como for-
ma de homenagem ao príncipe Carlos 
e à princesa Diana que por ali passa-
ram após o seu casamento. O Palácio 
Nacional de Sintra é o maior palácio 
renascentista de Portugal. 

FONTE DA PIPA
Subindo a Rua das Padarias e passando 
a famosa pastelaria sintrense Piriquita, 

chega-se à Fonte da Pipa, nas traseiras 
do Palácio dos Ribafria. Embora a data 
inscrita na fonte seja 1787, a primeira 
referência a esta fonte encontra-se num 
documento datado de 1369. O ano de 
1787 remonta à altura em que D. Maria 
I, após descobrir que a sua água esta-
va a ser desviada para o Palácio dos 
Ribafria pelo seu proprietário, Marquês 
de Pombal, manda refazer a fonte de-
volvendo a sua água à população. A 
obra de reedificação ficou a cargo do 
Dr. Francisco José de Miranda Duarte. 
No seu espaldar evidenciam-se quatro 
painéis de azulejos azuis e brancos. Nos 
das extremidades encontra-se, à es-
querda, a Deusa Diana, representando 
a água e a caça, e à direita, a Justiça com 
a balança. Os painéis centrais represen-
tam frondosos pinheirais. O nome da 
fonte fica a dever-se à bica em forma de 
pipa de onde a água sai para cair num 
tanque de pedra. Reza a história que a 
Fonte da Pipa era uma das fontes que 
mais água dava à população de Sintra.

HOTEL LAWRENCE
A caminho da Fonte dos Pisões, en-
contra-se o Hotel Lawrence – outrora 
também designado por Estalagem dos 
Cavaleiros -  construído em 1764. Desde 
então passou por muitas pessoas, che-
gando mesmo a estar abandonado. Só 
na década de 90 um casal holandês pe-
gou no edifício e, após um longo pro-
cesso de restauro, fez renascer o Hotel 

Lawrence. Pelo Hotel 
passaram várias pes-
soas ilustres como 
Lord Byron, Camilo 
Castelo Branco e 
Eça de Queiroz. O 
Hotel Lawrence é o 
mais antigo hotel da 
Península Ibérica e é 
apontado por alguns 
como o segundo mais 
antigo da Europa. 

FONTE DOS PISÕES
Assim denomina-
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Criámos umESPAÇO, “O LUGARDAMEMÓRIA”, onde
procuramos preservar o passado da Empresa,
100 anos em 2022, mas também um pouco do
desenvolvimento da Industria Gráfica ao longo dos
séculos.

A nossa proposta é para que nos faça uma visita.
Venha conhecer a OLEGÁRIO do passado, no presente
e o que perspectiva para o futuro.

www.olegario-fernandes.pt

(visita gratuita)

da por se encontrar junto da Quinta 
dos Pisões, esta fonte é edificada em 
1931 pela  Comissão de Iniciativa do 
Turismo de Sintra, a partir de um pro-
jeto de José da Fonseca. Este fontanário 
desenvolve-se a partir de uma estrutu-
ra semicircular no qual se encontram 
bancos corridos de pedra decorados 
com motivos geométricos.  No centro 
destaca-se um grande círculo de azule-
jos coloridos – provenientes da desapa-
recida fábrica de cerâmica Constância 
– com dois anjos, um dos quais carre-
ga uma bilha de água em homenagem 
à água de Sintra. A bica liberta a água 
para uma taça retangular gomada que, 
por sua vez a deixa verter para um tan-
que mais abaixo destinado aos animais. 

Da fonte avista-se o Chalet Mont-fleuri 
adquirido recentemente pela CMS. 

FONTE DA SABUGA
A meio caminho entre a Fonte dos 
Pisões e a Fonte da Sabuga encontra-se 
o largo Ferreira de Castro, assim deno-
minado por ser o local onde o escritor 
gostava de passar tempo sentado de 
frente para o antigo Hotel Vítor, pro-
priedade de Vítor Carlos Sassetti. Este 
hotel é referido em várias obras lite-
rárias das quais se destacam A Queda 
de um Anjo, de Camilo Castelo Branco 
e Os Maias, de Eça de Queiroz. Nesta 
última, são referidas as corridas de 
burros que se faziam entre o Hotel e o 
Palácio de Seteais. 
Considerada uma das mais emblemáti-
cas fontes de Sintra, a Fonte da Sabuga 
foi alvo de várias modificações ao lon-
go do tempo. A primeira foi ordenada 
pela rainha D. Luísa de Gusmão que 
acreditava no poder de cura da água 
daquela fonte. Após o terramoto de 
1755 - que destruiu quase dois terços de 
Sintra - a Fonte da Sabuga foi alvo de 

uma reestruturação que durou cerca de 
dois anos. Desde então, a estrutura ar-
quitetónica da fonte manteve-se prati-
camente inalterada até aos dias de hoje. 
É composta por três paredes - cuja pin-
tura contrasta entre o azul e o amarelo 
– e duas bicas que vertem água para um 
grande tanque de pedra. Na década de 
20 a água da Sabuga chegou a ser co-
mercializada e, não há muito tempo, 
faziam-se filas para recolher esta água. 

O próximo roteiro das Fontes Históricas 
de Sintra terá 
lugar no dia 19 
de Junho pelas 
15h00 sendo ne-
cessária marca-
ção prévia atra-
vés do contacto: 
219 236 110. 
Também no âm-
bito das come-
morações dos 
25 anos da ele-
vação de Sintra 
a Património 

Mundial realizar-se-á no dia 15 de 
Maio o Circuito Rainha Dona Amélia 
que percorrerá locais emblemáticos 
da vila. Para além destes roteiros co-
memorativos, a Câmara Municipal de 
Sintra organiza há vários anos outros 
roteiros culturais destinados a escolas e 
outras instituições. Destes destacam-se 
o Roteiro Queirosiano, o Medieval e o 
Romântico. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues
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Um importante acervo documental 
pertencente a Ferreira de Castro foi 
doado pela filha do escritor, Elsa Fer-
reira de Castro, ao município de Sintra, 
passando a ocupar lugar no espólio do 
Museu Ferreira de Castro.
De entre o conjunto agora doado en-
contram-se os manuscritos de “A Sel-
va”  e de “A Lã e a Neve” – dois dos 
mais emblemáticos romances portu-
gueses do século XX – textos manuscri-
tos e dactilografados, um estudo origi-
nal de Cândido Portinari para a edição 
ilustrada de “A Selva”, cerca de três 
centenas de cartas, entre duplicados 
do próprio Ferreira de Castro, corres-
pondência com editores estrangeiros, e 

Estão abertas as inscrições para 
participar nos projetos de educação 
e sensibilização ambiental “O que 
Cai ao Chão Cai ao Mar” e “O Mar 
Começa Aqui”.
Ambos os projetos estão associados 
ao gesto simbólico da realização, 
por parte de escolas e associações 
do concelho, de pinturas junto a 
sarjetas e sumidouros, contendo as 
frases “O Mar Começa Aqui” e “O 
que Cai ao Chão Cai ao Mar”, com 
o objetivo de alertar a população 
para os efeitos nefastos da polui-
ção dos recursos hídricos e para as 
consequências graves que derivam 
do arremesso para o chão de lixos, 
como por exemplo: embalagens 
descartáveis; beatas de cigarro; co-
pos de plástico e outros objetos de 
pequena dimensão, que são arras-
tados pelo vento e chuva para os 
sumidouros ou sarjetas e levados 
pelas linhas de água até ao mar.
As sarjetas e sumidouros efetuam 
o escoamento das águas pluviais e 
não possuem na sua constituição 
filtros para impedir a entrada de 
lixos responsáveis pela contami-
nação das linhas de água e con-
sequentes alterações nos ecossis-
temas terrestres e aquáticos, com 
graves repercussões na biodiver-
sidade, na qualidade dos recursos 
hídricos e na cadeia alimentar dos 
seres vivos.
Sintra, lugar onde a sustentabilida-
de ambiental e valorização do ter-
ritório ocupa as prioridades da Au-
tarquia, lança o desafio a todas as 
escolas e associações do concelho, 
para participarem na dinamização 
destes projetos ambientais e passar 
a mensagem de alerta para a ne-
cessidade de todos assumirmos o 
compromisso de preservação e de-
fesa do ambiente bastando, muitas 
das vezes, um pequeno gesto nas 
nossas rotinas diárias para encur-
tar a distância que ainda persiste 
entre a realidade atual e a qualida-
de ambiental que desejamos.
A implementação de estratégias de 
educação e sensibilização ambien-
tal, estimulam a criatividade e o 
espírito de cidadania pró-ativa da 
comunidade em prol da sustenta-
bilidade e melhoria da qualidade 
de vida de todos os que residem, 
trabalham e visitam Sintra.
A participação nestes projetos 
pode ser requerida por escolas e 
associações do concelho mediante 
inscrição prévia, sendo o material 
e o acompanhamento das ações 
necessários à sua execução assegu-
rados pela Câmara Municipal de 
Sintra e pelos Serviços Municipa-
lizados de Água e Saneamento de 
Sintra.
O projeto “O que Cai ao Chão Cai 
ao Mar” é promovido pelo Mu-
nicípio de Sintra, enquanto que 
o “O Mar Começa Aqui”, está 
enquadrado no projeto nacional 
Eco Escolas da ABAE (Associação 
Bandeira Azul da Europa) e dina-
mizado com a parceria da Câmara 
Municipal de Sintra.

Venha visitar e saborear a nova aposta, 
da afamada hamburgaria "A Gália", 

em Queluz junto ao Palácio Nacional.

"Gelados com todos By A Gália", uma gelataria que para 
além de gelados artesanais, serve crepes, waffes e bebi-

das quentes, tais como chocolate quente, chás, capuccino, 
entre outras deliciosas e saborosas opções.

A "Gelados com todos By A Gália" dispõe de uma esplanada 
ampla e bastante agradável, tanto de Verão como de Inver-
no nas traseiras do espaço, além de uma acolhedora sala no 

interior, onde se preservam as memórias.

Avenida da Republica nº 9 | Tel. 210188322

Em Agosto de 2019, Queluz ganhou um novo espaço...

Museu Ferreira de Castro
recebe novo acervo

também cartas iné-
ditas de Aquilino 
Ribeiro, Jorge Ama-
do, Ramon Gómez 
de la Serna, Stefan 
Zweig, entre outros.
O acervo será agora 
tratado e inventariado, e integrará o 
restante espólio documental do Museu 
Ferreira de Castro.
O Museu Ferreira de Castro abriu as 
suas portas em 1982. Por ordem crono-
lógica, é tratado o percurso vivencial 
do escritor, podendo ser apreciadas 
edições raras, manuscritos, objetos 
pessoais e ilustrações originais para as 
suas obras, entre outros objetos.

O Gabinete de Trabalho do escritor foi 
reconstituído de acordo com o que exis-
tia na sua casa de Lisboa. Para além dos 
objetos pessoais e de escrita, destacam-
-se os retratos da autoria de Eduardo 
Malta, Roberto Nobre e Stuart Carva-
lhais. O museu exibe ainda telas e de-
senhos de Bernardo Marques, Cândido 
Portinari, Elena Muriel, Jorge Barradas 
e Júlio Pomar e escultura de António 
Duarte, Anjos Teixeira e Júlio de Sousa.
O espólio documental de Ferreira de 
Castro é constituído por mais de 20 mil 
documentos de epistolografia, periódi-
cos, manuscritos, fotografias, estando 
acessível a investigadores.
Ferreira de Castro foi um dos escrito-
res portugueses mais traduzidos. “A 
Selva”, o seu mais conhecido romance, 
foi publicado em diversos países, assim 
como outras magníficas obras como 
“Emigrantes”, “Eternidade”, “Terra 
Fria” (Prémio Ricardo Malheiros), “A 
Lã e a Neve”, “A Curva da Estrada”, 
“A Missão” ou “O Instinto Supremo”.
Nascido numa aldeia do concelho de 
Oliveira de Azeméis, escreveu gran-
de parte da sua obra em Sintra, lugar 
onde se encontra sepultado, na Serra, 
numa vereda que conduz ao Castelo 
dos Mouros.

Sintra cria
projeto

ambiental

Páscoa Feliz
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Regimento
oferece tampinhas

Há 32 anos a servir com
 qualidade e simpatia 

Especialidades:
Lombo de bacalhau gratinado

 Arroz de garoupa com camarão
Posta Mirandesa
Carne de alguidar 

com migas de espargos

Telefone: 21 435 06 74
Consulte facebook: 
Restaurante D’el Rei

Boas raças de carne 
ganham no forno

 e nas brasas

(posta mirandesa)

Vitrina de exposição 
de peixe fresco 

recebido 
diariamente

Agora também com AL 
Suites de Charme

Em frente ao Palácio de Queluz

Páscoa 
Feliz

Feliz Páscoa

Feliz Páscoa

Largo do Mercado Nº9A
Î

Î

@multiserv.lda.9

Queluz apoia
população
sénior
A freguesia de Queluz e Belas con-
ta com uma população de mais de 
8000 idosos. Como tal, a União das 
Freguesias de Queluz e Belas tem vindo 
a promover várias iniciativas de apoio 
a esta faixa etária com vista à melhoria 
da sua qualidade de vida. “Ao longo 
dos anos fomos desenvolvendo respos-
tas centradas na pessoa idosa e nas suas 
necessidades e iniciámos um trabalho 
focando a nossa preocupação no isola-
mento a que muitos dos nossos sénio-
res, por diversas razões, estão sujeitos”, 
refere Ana Pacheco, vogal responsável 
pelo pelouro da Ação Social da Junta 

de Freguesia de Queluz e Belas. A di-
namização de passeios culturais – como 
a caminhada pela Boca do Inferno no 
dia 3 de Março e a visita ao Museu de 
História Natural e de Ciência no dia 11 
de Março - tem sido uma forte aposta 
como forma de promover a adaptação 
de estilos de vida saudáveis e a intera-
ção social de pares, criando-se assim re-
des de suporte informal. “Em 2016 fo-
mos mais longe, queríamos promover 

respostas adap-
tadas às necessi-
dades daqueles 
que designamos 
como idade maior. 
Nasceu, assim, a 
Rede de Apoio à 
Idade Maior que 
une mais de vinte 
parceiros sociais 
entre instituições 
sociais, esquadras 
da PSP, a Câmara 
Municipal de 
Sintra e o Instituto 
de Segurança 
Social”, explica a 

vogal Ana Pacheco. Pioneira no con-
celho de Sintra, esta rede desenvolve 
atividades e projetos que promovem a 
autonomia, o combate à solidão, a edu-
cação, a cultura e a atividade física des-
te segmento da população. 
De forma a apoiar os cuidadores infor-
mais foi criado um programa de sessões 
de esclarecimento, de caráter gratuito, 
que visam a passagem de informação 
e partilha acerca de temáticas consi-
deradas prementes no que respeita a 
cuidados a terceiros e que podem faci-
litar a vida diária dos cuidadores. Estas 
sessões ocorrem mensalmente – com 
exceção do mês de Agosto – na Sala 
Multiusos Fernando Ribeiro Leitão, 
entre as 14h00 e as 17h00. O calendário 
das sessões pode ser consultado no site 
da Junta de Freguesia. 
No ano passado foi também apro-
vado o Plano Municipal para o 
Envelhecimento Ativo, Saudável e 
Inclusivo 2019-2023 no âmbito do qual 
a freguesia de Queluz e Belas promo-
verá a execução de mais de 16 metas, 
algumas das quais espelham já o traba-
lho em curso.

O Regimento de Artilharia Antiaé-
rea nº1 (RAAA1) recebeu, no dia 
26 de Fevereiro, a Presidente da 
Junta de Freguesia de Queluz e Be-
las, Paula Alves, no âmbito de uma 
ação de solidariedade que culmi-
nou com a entrega de centenas de 
tampinhas de plástico. Esta ação 
foi uma iniciativa da equipa Char-
lie – responsável pela promoção 
e dinamização do Dia da Defesa 
Nacional no RAAA1 – e teve como 
objetivo alertar os jovens para as 
questões ambientais, bem como fo-
mentar o seu espírito solidário. As 
tampinhas recolhidas serão entre-
gues ao Rotary Club de Sintra de 
forma a alcançar uma tonelada de 
tampas para angariar uma cadeira 
de rodas para um cidadão da fre-
guesia. Esta campanha já propor-
cionou a recolha e entrega de duas 
cadeiras de rodas.
Para além da Presidente da Junta 
estiveram presentes o responsável 
de comunicação do Ministério da 
Defesa Nacional, Vítor Ascensão, 
e o Comandante do RAAA1, Co-
ronel Mariano Alves. Ao longo da 
visita à referida unidade militar, 
foram esclarecidos alguns proce-
dimentos militares e salientou-se a 
importância do Dia da Defesa Na-
cional, uma ação que acolhe anual-
mente jovens com o intuito de os 
sensibilizar para a importância da 
Defesa Nacional e para o papel da 
missão das Forças Armadas Portu-
guesas.
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ACECOA
Nesta Páscoa faça as suas 

compras no comércio local

Feliz Páscoa

Paço Real de Caxias vai
ser transformado em hotel
O Contrato de Concessão do Paço Real 
de Caxias, foi assinado no dia 2 de 
Março, na Quinta Real de Caxias, em 
Oeiras, por Miguel Marques dos Santos, 
subdiretor geral da Direção Geral do 
Tesouro e Finanças, em representação 
do Estado Português e Ricardo Martins, 
em representação da concessionária, o 
Grupo Hotéis Turimo.
Este grupo hoteleiro venceu o concur-
so para a reabilitação do Paço Real de 
Caxias, ao abrigo do Programa REVIVE 
e para a construção de um hotel com 
120 quartos, ficando a pagar uma renda 
anual de 216 mil euros ao Estado. 
Nesta cerimónia de assinatura, o 
Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Siza Vieira, no 
uso da palavra, começou por focar da 
importância do Programa REVIVE, por 
ter a capacidade de encontrar novas 
formas de tornar relevante, o importan-
te património existente no país, para as 
gerações futuras.
Considera que, se como neste Paço Real 
de Caxias, o património era no passado 

usado pelos soberanos, sendo hoje o so-
berano o povo, é bom que, este tipo de 
equipamentos, possam ser colocados 
ao serviço do povo.
Saudou o concessionário, já que este 
importante equipamento para ser co-
locado à disposição das gerações futu-
ras, precisou da aposta, do empenho e 
do sentido de risco do Grupo Turim, à 
semelhança de outros 14 investidores, 
que têm encontrado um tipo de inves-
timento que é sempre mais difícil do 
que o avançado de raiz, em destinos já 
consolidados.
O Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais começou a sua 
intervenção referindo como exemplo 
de recuperação de património pelo 
Município, a Fábrica da Pólvora de 
Barcarena, salientando que a Câmara 
de Oeiras tem, ao longo dos anos, luta-
do para que o património “riquíssimo” 
existente no concelho, seja recuperado e 
utilizado pelo público, quer em termos 
culturais quer no campo do Turismo. 
Considera que Portugal é um país rico, 

porque se dá ao luxo 
de ter património des-
prezado, mas que neste 
campo algo está a mu-
dar, e expressou o seu 
reconhecimento pela 
disponibilidade que está 
a verificar-se no sentido 
da recuperação do patri-
mónio.
Deu os parabéns pelo 
desenvolvimento deste 
processo de cedência, 
que entende, ter condi-
ções para ser um projeto 

de sucesso. 
O Representante do Grupo Turim, 
Ricardo Martins, começou por felicitar 
a criação do Programa REVIVE, por ele 

ser um modelo de gestão estratégica 
que permite a recuperação e valoriza-
ção do nosso património, criando em-
prego e gerando riqueza, sendo uma 
honra para o Grupo Turim participar 
nesta recuperação.
O Turim Paço Real de Caxias, será o 
vigésimo quatro hotel do Grupo Turim 
Hotéis e enquadra-se num produto ex-
clusivamente turístico, terá cerca 100 
postos de trabalho e tem previsto um 
prazo de construção de dois anos.
Esta cerimónia contou com a presença 
do Ministro de Estado, da Economia e 
da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, 
da secretária de Estado do Turismo, 
Rita Marques, do secretário de Estado 
Adjunto da Defesa Nacional, Jorge 
Seguro Sanches, do chefe do Estado-
Maior do Exército, José Nunes Fonseca, 
do presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, da vice-presidente do 
Turismo de Portugal, Tereza Monteiro 
e do representante do Grupo Hotéis 
Turim, Ricardo Martins.
O Grupo Turim Hotéls, foi fundado em 
1992, possui hotéis em Lisboa, Algarve, 

Azeitão, Porto, Madeira e 
Sintra. O Paço Real de Caxias 
foi construído em meados do 
século XVII, foi utilizado como 
residência de férias da família 
real. Além da zona do palácio 
a quinta tem jardins, que es-
tão ao cuidado da Câmara de 
Oeiras, inspirados nos jardins 
do Palácio de Versalhes, com 
uma cascata e um importan-
te conjunto de esculturas de 
Machado de Castro. 

Texto e Fotos: Alexandre Gonçalves
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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

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

Amadora

As lojas Teresa Silveira desejam uma Feliz Páscoa
a todos os clientes e amigos

Recreios da Amadora
vai ser reabilitado

Rotary Club Cascais-Estoril
homenageia antigo presidente

O emblemático e centenário edifício 
dos Recreios da Amadora está a ser 
alvo de uma reabilitação de forma a 
melhorar as condições de utilização 
deste espaço cultural que se apresenta 
como polo produtor e difusor de cul-
tura. Os trabalhos de requalificação do 
edifício consistem na substituição do 
revestimento de pavimento existente 
(incluindo a remoção de cadeiras e a 
sua remontagem), a implantação de 
sistema de iluminação para marcação 
de lugares, a remoção e substituição 
de teto falso, de elementos de ilumina-
ção e de equipamentos de ar condicio-
nado, a execução de forra de paredes e 
execução de novas paredes, o forneci-

mento e montagem de módulo frente 
de palco com novos degraus de acesso. 
É considerada igualmente a pintura 
exterior de todo o edifício, bem como 
o adequado tratamento de todos os pa-
ramentos e cantarias existentes. Tam-
bém o palco e as paredes e tetos dos 
camarins serão alvo de nova pintura. 
Será ainda colocado um elevador uni-
familiar, para as pessoas com mobili-
dade condicionada.
Esta obra representa um investimento 
de meio milhão de euros, acrescidos 
da tava de IVA em vigor, por parte da 
Câmara Municipal de Amadora estan-
do a sua conclusão prevista para finais 
de Março. 

O antigo coronel piloto-aviador Victor 
João Lopes de Brito, que ficará na 
História como um impulsionador da 
Aeronáutica Portuguesa, responsável 
por ter criado empresas inovadoras e 
ter colaborado no desenvolvimento do 
Aeródromo de Tires, foi homenageado 
no passado dia 3 de Março pelo Rotary 
Club Cascais-Estoril, do qual é associa-
do há mais de 25 anos.
A cerimónia de homenagem, que de-
correu durante um jantar realizado 
na Messe dos Oficiais da Marinha, no 
Palácio Seixas, em Cascais, contou com 
a presença de vários companheiros ro-
tários do Club, incluindo o Governador 
Eleito de Rotary, membros do Lions 
Club, militares e familiares do home-
nageado.
Actualmente com 90 anos de idade, fes-
tejados muito recentemente (5 Março), 
Victor João Lopes de Brito detém um 
vasto percurso como militar 
e como piloto-aviador, tendo 
cumprido mais de 20 mil ho-
ras de voo aos comandos de 
dezenas de aviões e helicópte-
ros militares e civis, ao longo 
da sua longa carreira de 68 
anos a voar.
Licenciado em Ciências 
Aeronáuticas pela Academia 
Militar, Victor João Lopes 
de Brito construiu uma car-
reira de vulto, na qual se 
destaca ter sido presidente 
de companhias de aviação e 
presidente do Rotary Club 
Cascais-Estoril em 2000/2001, 
Governador Assistente de 
Rotary International em 
2001/2002 e presidente da 
International Flying Fellows 
Rotarians Portugal.
O Rotary Internacional é uma 
associação de clubes de servi-
ços que reúne uma rede glo-
bal de líderes profissionais, 
empresariais e comunitários 
que tem por objectivo unir 
voluntários para servir o pró-
ximo, difundir a integridade e promo-
ver a boa vontade, paz e compreensão 
mundial, com o lema “Dar de Si antes 
de Pensar em Si”.
Existem mais de 35 mil clubes Rotary 
em todo o Mundo, com cerca de 1,2 
milhões de associados, que procuram 
encontrar soluções para muitos pro-
blemas, trabalhando em conjunto para 
combater doenças, fornecer água limpa 
e saneamento, cuidar da saúde de mães 
e filhos, apoiar a educação e favorecer 

o desenvolvimento económico, entre 
outras causas.
A sede do Rotary Internacional está ins-
talada em Evanston (EUA), sendo que 
em Portugal conta com cerca de qua-
tro mil associados distribuídos por 159 
Clubes, um dos quais, localizado em 
Cascais, decidiu a homenagem presta-
da a Victor João Lopes de Brito, “uma 
pessoa solidária com ética acima de 
toda a prova, que muito ao longo dos 
anos tem ajudado a comunidade”.

Páscoa Feliz

Restaurante Churrasqueira

Especialidades:
Peixes e Carnes 

grelhados no carvão
• Açorda de Gambas

Ambiente Acolhedor
Ar Condicionado

• Pernil Assado no 
forno (3ª Feira)

• Cozido à portuguesa
(5ª feira)

Rua José Afonso, 6 – 2745-136 Queluz (Junto à PSP) Tel. 21 436 06 81
Encerra ao Sábado

Desejamos Páscoa Feliz  
a todos os clientes,  

amigos 
e fornecedores

Feliz
      Páscoa
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Professores de Oeiras com
casa nova

   Dizem...                carta de leitor

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, inaugurou no dia 4 
de Março, a primeira Casa 
Temporária para Professores, 
num plano municipal que 
pretende dar resposta aos do-
centes deslocados para esco-
las do concelho.
“Queremos ter os melhores 
alunos do país e para isso pre-
cisamos também de dar condições aos 
professores para que se sintam moti-
vados, por isso estamos a desenvolver 
este plano de apoio”, disse Isaltino Mo-
rais.
“É uma grande ajuda para nós porque 
o alojamento nesta zona é muito dis-
pendioso e os nossos salários são bai-
xos”, disse uma das professoras, vinda 
da Trofa, colocada no Agrupamento 
Escolas São Julião da Barra.
“Eu só aceitei a colocação em Oeiras 
porque soube deste apoio do Municí-
pio, senão não tinha vindo. Estou muito 
contente porque a casa é agradável, lu-
minosa e acolhedora”, acrescentou ou-
tra professora vinda de Campo Maior e 
a lecionar na Escola Noronha Feio.
Estão previstas duas novas residên-
cias, uma em Linda-a-Pastora e outra 
que está a ser projetada para a Fábrica 
da Pólvora, em Barcarena, que deverá 
estar concluída dentro de dois anos e 
meio e que terá uma quota de 40 quar-

tos destinados a professores desloca-
dos.
Atento à problemática da colocação de 
professores, muitas vezes longe da sua 
área de residência e que enfrentam pre-
ços de arrendamento privado demasia-
do altos para os seus rendimentos, o 
Município de Oeiras está a desenvolver 
um plano de apoio no alojamento dos 
docentes, bem como de outros profis-
sionais que enfrentem as mesmas di-
ficuldades, como é o caso dos polícias 
e médicos.No Município de Oeiras há, 
em média, aproximadamente 100 do-
centes deslocados anualmente, prove-
nientes maioritariamente do Norte do 
país, existindo poucas alternativas de 
alojamento, o que faz subir o valor das 
casas e/ou quartos. Este Novo Ciclo de 
Desenvolvimento continua firmemente 
apostado na criação de todas as condi-
ções necessárias para que todos os alu-
nos do concelho possam ter desempe-
nhos de excelência.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

COMEMORAMOS 35 ANOS

FERRAGENS |FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉCTRICAS
TINTAS | TORNEIRAS | LAVA-LOIÇAS | FECHADURAS - 

PUXADORES DE PORTA E DOBRADIÇAS

Praceta D. Fernando II, n.º 7, loja — CACÉM | 2735-269 AGUALVA-CACÉM
Tel./Fax: 21 914 78 83

ferrageira.cacem@gmail.com | www.ferrageiracacem.pt

Dizem que são limpezas para redu-
zir o risco de incêndio. Dizem que 
estão a ser cortadas as espécies infes-
tantes. Dizem que venceram um con-
curso público. Dizem que só cortam 
espécies invasoras e árvores doentes. 
Dizem que o valor a receber pelas 
limpezas é baixo. Dizem que estão 
a fazer a gestão do que é necessário 
limpar. Dizem que estão a ser aplica-
dos herbicidas para impedir o avan-
ço das espécies invasoras. Dizem que 
é preciso limpar os eucaliptos que 
crescem na serra. Dizem que estão a 
trabalhar com o Município de Cascais. 
Dizem que uma fábrica em Setúbal só 
recebe cinco cargas por dia de biomas-
sa e que recolhem muito mais. Dizem 
que já limparam várias zonas da serra. 
Dizem que estão a fazer o seu trabalho.
Vimos muitos pinheiros de grande 
porte abatidos, caídos no chão, limpos, 
cortados em pedaços. Vimos muitos 
menos eucaliptos cortados, à espera 
certamente de uma melhor oportu-
nidade. Vimos limpezas serem feitas 
junto a estradões que atravessam a ser-
ra, sobretudo em zonas de mais fácil 
acesso. Vimos bidões com herbicidas 
abandonados, sem vigilância e perigo-
samente acessíveis. Vimos uma serra 
esquartejada em várias zonas, onde de-
sapareceram muitas árvores de grande 
porte, cujos troncos foram levados para 
fora da serra. Vimos trabalhadores que 
pararam o seu trabalho de corte de ár-
vores quando nos viram de máquina 
fotográfica na mão. Vimos troncos em-
pilhados prontos para seguir viagem, 
não sabemos para onde.
Não vimos técnicos superiores a acom-
panhar a operação de limpeza. Não vi-

mos árvores identificadas para abate e/
ou marcadas por estarem doentes. Não 
vimos avisos dos abates de árvores que 
estão a ser executados em zonas de par-
ques acessíveis a quem os deseje visi-
tar, tirando um pequeno no lado oposto 
da estrada que dá acesso à entrada do 
Parque da Pedra Amarela. Não vimos 
alertas sobre a aplicação de herbicidas 
na serra. Não vimos uma paisagem que 
nos agradasse ver. Não vimos a exten-
são total das feridas infligidas na serra, 
mas são cada vez mais. Não vimos as 
árvores frondosas que antes existiam 
no acesso à Barragem do Rio da Mula, 
que pura e simplesmente desaparece-
ram para dar lugar a uma paisagem 
árida, desoladora. E tudo isto é triste!

A Ferrageira do Cacém
Desejamos Páscoa Feliz
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Bruna Coelho formou-se em Direito, 
pela Universidade Católica, mas a gi-
nástica fez parte da sua vida desde 
tenra idade. Atualmente ocupa o cargo 
de vice-presidente da União Recreativa 
do Dafundo (URD) e é treinadora da 
modalidade de ginástica aeróbica do 
clube. O Correio da Linha esteve à con-
versa com a dirigente para saber mais 
sobre esta classe e perceber quais os 
seus objetivos para a URD.
Correio da Linha (C.L.) – Como foi o 
seu percurso enquanto ginasta?

Bruna Coelho (B.C.) – Comecei a pra-
ticar ginástica aos 6 anos e, sendo de 
Loulé, fiz toda a minha formação no 
Algarve. Na altura, fazia ginástica acro-
bática que é uma modalidade praticada 
em equipa. Como não gostava de de-
pender dos outros, aos 15 anos desisti 
da ginástica. Entretanto, recebi um con-
vite da Seleção Nacional de Ginástica 
Aeróbica para experimentar a modali-
dade,  uma vez  que era uma disciplina 
individual. Aceitei e aos 17 anos vim 
para a Central de Alto Rendimento do 

Jamor. Ao início não gostei muito mas 
a paixão foi surgindo e é engraçado 
porque naquele tempo – e atualmente 
também – a seleção treinava na URD.
C.L. – Enquanto ginasta quais foram as 
suas principais conquistas?
B.C. – Alcancei o 9º lugar num campeo-
nato da Europa em trio, tenho vários 
segundos lugares em pares mistos e 
em 2012 fui ao campeonato do mundo 
como segunda melhor portuguesa. Em 
2017, ano em que engravidei, estava 
apurada para ir aos campeonatos da 
Europa e do mundo. 
C.L. – O que a fascina nesta modalida-
de?
B.C. – Confesso que de todas as disci-
plinas da ginástica, a aeróbica é a me-
nos agradável de se ver. Mas praticá-la 
é um autêntico desafio porque qual-
quer ginasta de aeróbica pensa sempre 
que quando começa uma coreografia 
não vai conseguir terminá-la. Então, há 
uma superação diária para nos provar-
mos que nada é impossível. 
C.L. – Realizou-se recentemente a Gala 
do Desporto. O que achou desta ceri-
mónia?
B.C. – Surpreendeu-me pela positiva. 
Tivemos 13 ginastas home-
nageadas na gala e, fiquei 
extremamente feliz por, 
numa gala que decorreu 
ao longo de 2 horas, não se 
ter falado uma única vez 
em futebol. Acho que em 
Portugal, está na hora de se 
começar a perceber que não 
existe apenas futebol. 

DE GINASTA 
A TREINADORA

C.L. – Como chegou a trei-
nadora da classe de ginás-

tica aeróbica da União Recreativa do 
Dafundo?
B.C. – Eu vinha treinar à URD com a 
seleção e em 2016 a direção propôs-
-me começar a dar treinos de formação. 
Na altura o clube tinha muito poucos 
ginastas. Comecei os treinos com cerca 
de 8 meninas. O trabalho desenvolvi-

- Bruna Coelho

"Temos na URD o futuro
da ginástica aeróbica"
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do deixou a direção do clube e os pais 
bastante satisfeitos e no final desse ano 
convidaram-me para assumir o cargo 
de coordenadora da escola de ginás-
tica do clube, a GYMNOACADEMY. 
Aceitei o convite, deixei de ser ginasta 

e dediquei-me a 100 por cen-
to aos treinos. É importante 
que se tenha em conta que 
nem todos os bons ginastas 
são bons treinadores. Isto 
implica um grande inves-
timento pessoal e técnico, 
além de uma constante von-
tade de aprender. Até che-

garmos onde estamos hoje foi um longo 
e duro caminho. 
C.L. – Em que consistem os treinos de 
formação?
B.C. – A ginástica divide-se em cinco 
disciplinas: os trampolins, a acrobática, 

a rítmica, a artística 
e a aeróbica. Acho 
que uma criança 
de 6 ou 7 anos não 
sabe qual a melhor 
opção sem as ter 
experimentado a 
todas. Então, todas 
as ginastas que en-
tram na URD fazem 
um ano de forma-
ção base geral. No 
final desse ano, a 
treinadora faz uma 
recomendação por 
escrito com base 

nas características 
de personalidade 
e físicas da ginas-
ta indicando qual 
a classe pela qual 
deve enveredar.  
Assim, quando es-
colhe, a criança tem 
plena noção daquilo 
que está a escolher. 
Quem me dera ter 
tido esta oportuni-
dade. É de salientar 
que a URD é dos 

poucos clubes no país a ter disponíveis 
todas as disciplinas da ginástica e em 
Oeiras somos o único clube com ginás-
tica artística. 
C.L – Quantas são as ginastas de aeró-
bica e entre que idades?
B.C. – Atualmente temos 25 
crianças entre os 6 e os 15 
anos. Treinamos todos os 
dias - à exceção da quinta-
-feira - durante 3 horas. Aos 
fins-de-semana fazemos 
treinos bi-diários. 
C.L. –O que fazem nos trei-
nos?
B.C. - Os treinos variam 
consoante os ciclos que te-
mos. Por exemplo, se esta-
mos em Setembro/Outubro fazemos 
muita preparação física e algum traba-
lho de execução. Se for altura de com-
petições treinamos sobretudo coreo-
grafias. Os treinos estão divididos em 
dois níveis: o B e o A e cada treinadora 
dá aulas ao seu nível, ou seja, cada pro-
fessora treina pouco mais de 10 alunas. 
Isto é um luxo. Além disso, como a gi-
nástica aeróbica vai beber a todas as ou-
tras disciplinas da ginástica conto sem-
pre com o apoio das minhas colegas. É 
um grande trabalho de equipa. 
C.L. – Foram campeãs nacionais em 
iniciados. O que significa para si esta 
conquista?
B.C. -  Só pode significar muito orgulho 
na equipa e refiro-me tanto às ginastas 
como às treinadoras. Além disso, isto 
só releva uma coisa: se elas são cam-
peãs em iniciados, significa que temos 
na URD o futuro da modalidade. Daqui 
a alguns anos elas vão ser as campeãs 
juniores ou séniores de Portugal e quiçá 
do mundo. 
C.L. – Como é que as ginastas conciliam 
os treinos com os estudos?
B.C. – Eu digo-lhes muitas vezes que as 
meninas que querem passar da classe 

B para a A – composta pelas meninas 
que treinam mais horas e que partici-
pam nas competições mais importantes 
– têm de ter duas coisas: boas notas e 
espírito de equipa e de sacrifício. Tenho 
por hábito pedir-lhes no final de cada 
período a pauta de avaliação e orgulho-
-me de dizer que todas as ginastas que 
treinam comigo são excelentes alunas. 
Acredito que é tudo uma questão de or-
ganização. Quando era ginasta não me 
lembro de ir ao café com os amigos ou 
chegar a casa e ir ver televisão. Não, eu 
sabia que o meu tempo estava todo con-
tado. Além disso, de forma a aliarmos a 
componente escolar à ginástica surgiu 
a ideia de fazermos os nossos saraus a 
partir de contos escritos pelos ginastas 
do clube. Assim, qualquer ginasta até 
aos 18 anos pode participar e, depois 
do júri avaliar os textos, o vencedor vê 
o seu conto adaptado a um sarau. 

COMPETIÇÕES  FUTURAS

C.L. – Em 2020 em que competições vão 
participar?
B.C. – Em Abril, tenho esperança de 
conseguir o apoio da Câmara Municipal 

de Oeiras para participar-
mos numa prova interna-
cional muito importante 
no Japão, a prova Suzuki. 
É uma competição com 30 
anos de história e é a taça 
do mundo mais antiga da 
ginástica aeróbica. Isto se-
ria uma forma de prepa-
ração para o Campeonato 
do Mundo por Idades que 
terá lugar em Baku, no 
Azerbaijão, entre os dias 
8 e 10 de Maio. Falo de 
preparação não só a nível 

1° lugar de campeãs nacionais

Tânia Almeida

Ines Neves�

Atletas de Ginástica aeróbica
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técnico mas também psicológico pois, 
no Campeonato do Mundo as meninas 
vão deparar-se com um palco 20x20 em 
que os holofotes estão todos apontados 
para elas e tudo à volta é escuro. 
C.L. – Quais são as suas expetativas 
para o Campeonato do Mundo?
B.C. – Eu costumo ser muito realista. Na 
camada juvenil acho que vai ser uma 
luta muito difícil porque competimos 
contra países como a China e a Rússia 
que têm uma perspetiva do desporto 
que, infelizmente, em Portugal ainda 
não temos. Treinam muito mais horas 
que nós e têm apoios com os quais nós 
não contamos. Tendo isto em mente, 
a minha expetativa para as juvenis da 
URD será o meio da tabela. Acho que se 
conseguirmos isto já é um bom resulta-
do. No que toca ao par misto composto 
pela melhor júnior portuguesa que é 
a nossa ginasta Tânia Almeida e pelo 
melhor júnior português, Luís Rosas 
da Associação Gímnica de Águeda, 
acho que é garantidamente uma ida 
à final. Medalhas talvez seja difícil de 
conquistarmos porque aqui entra a po-
lítica e Portugal em termos políticos na 
ginástica precisa de lutar mais um bo-
cadinho, mas talvez um 4º lugar. Para a 
nossa júnior individual, também acre-
dito numa ida à final.

APOIOS E PROJETOS

C.L. – Com que apoios têm contado?
B.C. – A atual direção - da qual faço 
parte - tomou posse em Fevereiro 2019 
e desde então o clube tem passado por 

uma grande reestrutura-
ção financeira porque a 
direção anterior deixou-
-nos uma série de dívi-
das. A Câmara Municipal 
de Oeiras tem vindo a 
relevar-se um grande 
aliado e  considero que 
é bastante justa na atri-
buição de verbas aos vá-
rios clubes do concelho 
porque para tal solicita a 
elaboração de propostas 
devidamente estrutura-
das nas quais constem 
orçamentos, previsões, 
calendários, etc. No ano 

passado, por exemplo, a CMO ajudou-
-nos a recuperar toda a fachada exterior 
do clube que estava em avançada fase 
de degradação e que era, inclusive, um 
perigo para a saúde pública pois estava 
em risco de ruir. A Junta de Freguesia 
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-
Quebrada Dafundo também nos apoia 
com bens como cadeiras, plantas, águas 
e tudo o mais que seja necessário para 
os nossos saraus incluindo o transporte 
deste material com a sua carrinha que 
nos é emprestada a custo zero. Como 
somos uma instituição de utilidade pú-
blica de vez em quando também rece-
bemos donativos de algumas empresas 
como a Star Quality e a BOL. 
Fora isso, fazemos saraus, 
festas e galas onde cobramos 
bilhetes explicando sempre 
para que reverte aquele va-
lor. Os nossos saraus já têm 
uma grande dimensão. O do 
ano passado foi no Museu 
dos Coches para um pú-
blico de 500 pessoas. Este 
ano já apresentei proposta 
à Câmara para realizarmos 
o sarau aqui no concelho, 
mais concretamente nos jar-
dins do Palácio Marquês do Pombal. 
Estamos a aguardar resposta. 
C.L. – Quais são as principais dificulda-
des que enfrentam atualmente?
B.C. – Sem dúvida que a aquisição de 
material próprio para o desenvolvi-
mento da atividade é a nossa principal 
dificuldade. Isto porque temos vários 
acordos com a Federação de Ginástica 

de Portugal mas, ape-
sar da sua boa vontade, 
estes protocolos por 
um ou por outro mo-
tivo podem não ser re-
novados, que foi o que 
aconteceu o ano passa-
do e o material gímni-
co é bastante caro. Por 
isso é que considero 
uma prioridade tornar 
o clube autónomo a 
nível financeiro. Se os 
projetos que apresentei 

à Câmara forem aprovados conto que 
daqui a 2 ou 3 anos o clube tenha gran-
de autonomia.
C.L – E que projetos são esses?
B.C. – Propus a realização de um trai-
ning camp aqui na URD com a duração 
de uma semana para o qual convidei 
os 4 últimos campeões do mundo de 
ginástica aeróbica. A minha perspetiva 
é receber aqui cerca de 100 atletas. Isto 
é um projeto perfeito pois não implica 

qualquer investimento a nível de infra 
estruturas: temos a URD com ótimas 
condições gímnicas, temos o Jamor 
com ótimas condições desportivas no 
geral e temos o centro de estágio onde 
posso reservar as dormidas e as comi-
das. Temos aqui autêntica aldeia gím-
nica. Para este projeto solicitei o apoio 
da Sara Sardinha que foi minha cole-
ga na seleção nacional e é atualmente 
a treinadora do outro clube de Oeiras 
onde se pratica ginástica aeróbica, o 
Grupo Desportivo Unidos Caxienses. 
Acho fundamental a união dos clubes 
em prol da modalidade e do concelho. 
Outros dois projetos que apresentei fo-
ram a criação de uma escola de ginás-
tica com ensino articulado entre aulas 
práticas e teóricas e a criação de uma 
mini escola de ginástica artística para 
os mais pequeninos.  

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues e arquivo URD

• Fabrico diário de pastelaria 
• Pão cozido em forno de lenha  
• Bolos de baptizados e casamento
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Páscoa Feliz

- Alexandre Vilar

"Há anos que me dedico
a construir peças com Legos"

Alexandre Vilar, bombeiro na corpora-
ção de Voluntários de Cascais, alimen-
ta desde tenra idade uma paixão por 
construções em Lego, um brinquedo 
que tem utilizado para abordar temas 
bastante sérios. Nos últimos tempos, 
este motorista dos bombeiros e funcio-
nário da Câmara Municipal de Cascais, 
de 53 anos, tem participado em eventos 
onde expõe as suas peças habitualmen-
te subordinadas a temáticas relaciona-
das com os Bombeiros e a Protecção 
Civil. Desde exposições realizadas em 
centros comerciais a mostras efectua-
das nas instalações da corporação onde 
desempenha funções, tem feito de tudo 
um pouco para divulgar a causa dos 
bombeiros e dar a conhecer as activida-
des desenvolvidas pela Protecção Civil, 
sobretudo junto dos mais jovens. 
Em resultado desta dedicação a um 
passatempo que tem vindo a tornar-
-se cada vez mais sério, este ‘soldado 
da Paz’ natural de Cascais tem ideali-
zado autênticas cidades construídas 

com as pequenas peças de plástico 
fabricadas pela multinacional di-
namarquesa fundada por Ole Kirk 
Christiansen (1891-1958) em tempos de 
crise. Recentemente, Alexandre Vilar 
participou numa exposição que esteve 
patente ao público durante a Semana 
da Protecção Civil 2020, que decorreu, 
entre 2 e 8 de Março, no centro comer-

cial Cascais Shopping. Além das cons-
truções em Lego, outro dos passatem-
pos deste bombeiro voluntário gira em 
torno de uma colecção de miniaturas 
de viaturas em metal dos bombeiros à 
escala, que já conta com mais de 600 pe-
ças diferentes e não pára de aumentar.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - Como 
surgiu esta paixão pelas construções 
com peças de Lego sobre temáticas dos 
Bombeiros e da Protecção Civil?  
Alexandre Vilar (AV) – O meu inte-
resse pelas construções com peças de 
Lego começou na infância. Em relação 
às construções inspiradas nos temas 
dos Bombeiros e Protecção Civil sur-
giram mais tarde. Sempre gostei dos 
Bombeiros, e há anos que me dedico a 
construir peças com Legos inspiradas 
neste tema. A maioria das viaturas e ce-
nários são concebidos por mim próprio 
fora de qualquer catálogo. Tudo come-
çou com uma colecção de miniaturas de 
veículos automóveis 
em metal, que depois 
evoluiu para as cons-
truções de Lego.
CL - Lembra-se qual 
foi a primeira peça 
de Lego que recebeu? 
Com que idade?
AV – Foi um bar-
co, tinha uns 10/11 
anos. Foi no Natal e 
esse brinquedo em 
Lego foi-me dado 
pela antiga Portugal 
Telecom, que na al-
tura oferecia prendas 
aos filhos dos funcionários na quadra 
natalícia.

CL - Qual foi a peça 
mais complicada que 
já construiu?
AV – Foram várias, 
mas recordo especial-
mente uma, que me 
deu muito gozo cons-
truir, que foi um quar-
tel dos bombeiros que 
tinha para cima de 300 
peças de Lego.
CL - Quais foram os 
maiores eventos em 
que participou no âm-
bito destas constru-
ções em Lego?
AV – A principal 

foi uma exposição realizada nas ins-
talações dos Bombeiros Voluntários 
de Cascais, em 2017. Na altura, numa 
iniciativa associada ao 130.º aniver-
sário da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Cascais, 
concebi uma cidade na qual apresentei 
muitas das minhas peças. E também já 
expus os meus trabalhos nas instalações 
da própria Protecção Civil de Cascais.

SENSIBILIZAR PARA CAUSAS DOS 
BOMBEIROS E PROTECÇÃO CIVIL 

CL - Estas exposições em que tem par-
ticipado são importantes para sensi-
bilizar as pessoas, nomeadamente os 
mais jovens, para o trabalho desenvol-
vido pelos Bombeiros e pela 
Protecção Civil no seio da 
comunidade?
AV – Sim, sinto que estas 
exposições têm sido im-
portantes para sensibilizar 
a população, tento sempre 
mostrar vários cenários de 
acidentes em que as diver-
sas forças da Protecção Civil 
actuam, nomeadamente na 
temática bombeiros e salva-
mento. 
CL - Tem efectuado exposi-
ções nas escolas do conce-
lho? Alguma vez foi contac-

tado nesse sentido?
AV – Não, até hoje isso nunca aconte-
ceu.
CL - Sendo um apaixonado pelas cons-
truções em Lego, está aberto a aceitar 
convites para desenvolver outros tipos 
de assuntos para além das temáticas 
dos Bombeiros e da Protecção Civil?
AV – Sim, claro que sim.
CL - Mais ou menos quantas peças de 
Lego é que possui?
AV - Não faço ideia, mas posso dizer 
que são mais de... muitas!
CL - Como concilia a sua actividade 
profissional com esta paixão pelos 
Legos?
AV – Dedico-me a este passatempo nos 
meus poucos tempos livres, sobretudo 
à noite, depois de jantar.
CL - Alguma vez visitou o Parque 
Legoland Billund, na Dinamarca, onde 
está localizada a fábrica original da 
Lego?
AV – Não, mas ambiciono um dia fazer 
essa visita, se o conseguir.

“GOSTAVA DE TER ESPAÇO PARA 
TER UMA CIDADE MONTADA”

CL - Qual o maior sonho que tem em 
termos de realizar uma construção em 
Lego que ainda não tenha feito?
AV - Não tenho grandes ambições, faço 
isto por puro divertimento, é uma ma-
neira de espairecer depois de um dia 
intenso de trabalho. Gostava, talvez, 
de poder ter um espaço onde pudesse 

BODYCONCEPT QUELUZ

Rua D. Pedro IV, Nº8 Loja C
Tel. 938 928 091
Email. queluz@bodyconcept.pt

Q E
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ter a minha cidade toda montada, com 
tudo o que tenho, mas isso é uma coisa 
lá muito longe, lá muito ao fundo do 
túnel. Talvez um dia...  
CL - É também coleccionador de minia-
turas de viaturas dos bombeiros à esca-
la. Quantas peças tem a sua colecção?
AV – Tenho muitas, são mais de 600 e 
estão constantemente a chegar novas 
peças para a colecção. 
CL - Onde guarda as peças de Lego e a 
sua colecção de miniaturas de viaturas 
dos Bombeiros? É possível visitar esta 
colecção? Está exposta em algum lugar 
acessível ao público?
AV - Tenho tudo em minha casa, arma-
zenado na garagem. As peças não estão 
acessíveis ao público. Costumo mostrar 
apenas a amigos e a familiares.
CL – Em 2017, o Presidente da Câmara 
Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, 
anunciou a criação de “um grande 
centro de Lego na baixa de Cascais”. 
Chegou alguma vez a ser contactado 

para participar neste projecto?
AV – Não. Só ouvi falar disso uma úni-
ca vez pelo Sr. Presidente aquando da 
minha exposição nas instalações dos 

Bombeiros Voluntários de Cascais. 

“SEMPRE GOSTEI DOS BOMBEIROS 
DESDE MIÚDO”

CL - O que significa para si ser bombei-
ro?
AV - Foi uma coisa que eu sempre 
gostei desde miúdo. Gostava de ir 
para o quartel. Passava as tardes nos 
Bombeiros do Estoril e acabei por optar 
por esta actividade, como voluntário. 
Entrei para os Bombeiros Voluntários 
de Cascais em 1994.
CL - Qual o episódio mais dramático a 
que assistiu enquanto bombeiro?
AV – Durante um transporte das 
Fontaínhas para o hospital velho de 
Cascais tivemos de parar durante o 
trajecto para fazer um parto. A inter-
venção acabou por correr bem com o 
nascimento de um menino.
CL - Qual o episódio mais feliz a que 
assistiu enquanto bombeiro?
AV – Foi no Norte, nos combates a in-
cêndios florestais, fomos destacados 

para proteger algumas aldeias. Em 
Celorico da Beira conseguimos salvar 
uma dessas aldeias. Levámos muita 
porradinha, mas conseguimos desviar 
as chamas. Ficámos felizes com isso. 
CL - Tem outra profissão/ocupação 
para além da que desempenha na cor-
poração?
AV – Na corporação, além de ser mo-
torista, também ajudo na mecânica, so-
bretudo nos pesados e em alguns ligei-
ros. Colaboro na manutenção das via-
turas. Fora da corporação, sou encarre-
gado no departamento de Mecânica da 
Câmara Municipal de Cascais (CMC) 
há cerca de dois anos. Entrei há 35 anos 
para a CMC, na altura comecei nos jar-
dins, mas cinco anos depois passei para 
as oficinas.

 Texto: Luís Curado
Fotos: P.R. e Marques Valentim
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a sua roupa 
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Páscoa Feliz

A AJUDE, sedeada na Cruz Quebrada, 
no Concelho de Oeiras, foi fundada em 
2003, é uma associação sem fins lucra-
tivos, trabalha com crianças e jovens, 
no sentido de combater ao insucesso 
escolar e promover a sua integração 
social, tem ATL para os mais novos e 
também atividades dirigidas aos mais 
idosos, através de um projeto designa-
do, “Clube do Jamor”, promovendo o 
combate ao isolamento, a atividade físi-
ca, a saúde e o bem-estar. 
Catarina Oliveira, responsável pela as-
sociação, deu a conhecer ao “O Correio 
da Linha”, o novo projeto que a AJUDE 
está a desenvolver. Com a designação 
“O Padrinho”, está integrado no pro-
jeto “Clube do Jamor”, no sentido do 
combate ao isolamento, tendo por base 
o facto de hoje as rendas de casa serem 
muito elevadas e os jovens, que vêm 
frequentar as universidades, terem di-

ficuldade em fazer face a essa despesa, 
assim, é intenção da AJUDE, dar a pos-

sibilidade a esses jovens de, em troca 
de rendas mais acessíveis em quartos 
alugados em casa de idosos que vivam 
sozinhos, proporcionarem acompanha-
mento e fazerem alguns serviços a esses 
idosos, como colocar o lixo nos conten-
tores ou fazerem compras.
A AJUDE conta, neste projeto, com o 
apoio da PSP, do Centro de Saúde, da 
União de Freguesias de Algés, Cruz-
Quebrada Dafundo e Linda-a-Velha, 
de faculdades, de associações de es-
tudantes, do Instituto Português do 
Desporto e Juventude e da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, o projeto 
está ainda numa fase de prospeção, 
para saberem onde estão e quantos são 
os idosos isolados e as suas necessida-
des.
Neste momento a perceção relativa-
mente à recetividade dos jovens a este 
projeto é de que há interesse, sobretudo 
dos jovens oriundos de outros países, 
através do programa Erasmus, no que 
se refere a estudantes nacionais, só será 
possível ter uma ideia da quantidade 
de interessados, com as inscrições para 
as faculdades, em junho, ocasião em 

que será divulgado o 
projeto junto desses 
jovens. 
A média prevista para 
as rendas a praticar, 
será de 150 euros, o 
que está muito abaixo 
do que atualmente se 
pratica no mercado

OS PROJETOS EM 
FUNCIONAMENTO

A viver sobretudo 
do voluntariado, a 

Páscoa 
Feliz

Associação AJUDE promove
a integração social

Páscoa Feliz
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Sintra reforça segurança
nas redes viárias

AJUDE trabalha com cerca de 160 
crianças, onde se integram crianças 
oriundas de famílias com dificuldades 
económicas e também crianças com 
necessidades especiais, proporciona ao 
longo do ano, estudo acompanhado, 
aulas de inglês e atividades desportivas 
dadas pela SIMEQ. Tem Colónias de 
Férias em todos os períodos de inter-
rupção escolar, para crianças entre os 
seis e os 12 anos, cujo plano é sempre 
apresentado aos pais das crianças, sen-
do uma das atividades previstas para 
as próximas férias da Pascoa, dia oito 
de abril, a visita às ruinas de Troia, na 
Península de Setúbal.   

A Câmara Municipal de Sintra investe 
960 mil euros na recuperação de vias 
rodoviárias na união de freguesias de 
Massamá e Monte Abraão, melhorando 
assim a segurança e conforto dos mu-
nícipes. O programa de recuperação 
de vias rodoviárias, que em 2019/2020 
tem um investimento de 8 milhões e 
380 mil euros, visa melhorar as condi-
ções de segurança da circulação rodo-
viária, manter a sinalização horizontal, 
vertical e marcações rodoviárias, criar 
percursos de circulação pedonal ade-
quados a pessoas com mobilidade con-
dicionada, aumentar a segurança nos 
atravessamentos em passadeiras para 
peões e reforçar a drenagem de águas 
pluviais superficiais. Em Massamá e 
Monte Abraão, no ano de 2019, foram 
investidos 494 mil euros em trabalhos 
que estão em execução e para 2020 o 

valor adjudicado é de 466 mil euros. 
O presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, sublinhou que 
“a requalificação do espaço público, 
dos nossos parques, passeios ou vias 
rodoviárias fazem parte do nosso ca-
minho para aprofundar a qualidade 
de vida nos nossos lugares”, o que se 
“traduz na melhoria das condições de 
circulação, da qualidade de vida dos 
munícipes, promovendo a mobilidade 
para quem se desloca de transportes 
públicos, de carro ou a pé”. As referi-
das empreitadas pretendem, também, 
tornar os revestimentos mais confortá-
veis, seguros e diferenciadores, a sinali-
zação rodoviária mais eficiente, visível 
e com elementos guia, os passeios mais 
confortáveis e sem barreiras e as pas-
sadeiras para peões rebaixadas e com 
elementos tácteis e de guia.

O “Clube do 
Jamor”, direcio-
nado para a po-
pulação sénior, 
faz apoio social, 
acompanhamen-
to personaliza-
do e atividades 
como, ginástica, 
caminhada, ras-
treios de saúde, 
excursões, visitas 
a museus e expo-
sições, idas a con-
certos e realizam 

festas nas datas comemorativas, como 
no Carnaval. Rita Miguel, que faz apoio 
psicológico, diz haver bastantes casos 
com necessidade de ajuda, que são si-
nalizados pela União de Freguesias, 
uma vez que na maioria dos casos é 
necessário ir ao encontro das pessoas, 
cujos problemas têm muito a ver com 
o isolamento.
São realizados encontros intergeracio-
nais ao longo do ano, que juntam as 
crianças com os mais velhos, o que, se-
gundo Catarina Oliveira, tem sido um 
sucesso, “um momento de alegria”, “as 
crianças gostam”. 
O projeto Entre Portas, tem por finali-
dade a angariação de roupas e brinque-
dos. Quem quiser fazer doações poderá 
faze-lo dirigindo-se às instalações da 
AJUDE ou contactando para que seja 
feita a recolha. 
Sendo o voluntariado a sua força de tra-
balho, é desejável que de acordo com as 
aptidões e o seu tempo livre, haja quem 
reforce a equipa da AJUDE, para isso 
basta fazer o contacto por e-mail, tele-
fone ou presencialmente.

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

Comemoramos 
32 anos
a informar

www.ocorreiodalinha.pt
geral@ocorreiodalinha.pt

CDE

Desejamos Páscoa Feliz
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Arte escondida em
fábricas abandonadas
As cores parecem saltar das paredes 
decoradas por silêncios que gritam 
mensagens mudas. Os destroços das 
fábricas guardam graffitis que poucos 
olhos testemunham. Há que penetrar 
nas instalações pulverizadas por pal-
cos de desordem para ser surpreendi-
do pela arte pintada nas paredes por 
jovens que enfrentam frequentemente 
riscos elevados, mesmo sem o saberem, 
para deixarem os seus testemunhos 
artísticos em instalações fabris aban-
donadas e acessíveis a quem as deseje 
visitar.
Muitas destas fábricas encerraram por-
tas há décadas. Em consequência disso, 
inúmeras vidas entraram em modo de 
suspensão. Reencaminharam os seus 
percursos. As unidades fabris encer-
raram portas e a realidade saltou para 
outra dimensão. As paredes acabaram 

por ser dominadas por 
um tom pardacento, des-
coloridas pela erosão do 
tempo. Até que as insta-
lações voltaram a ser visi-
tadas. Não por operários, 
mas por jovens pintores 
de graffitis, que devolve-
ram gritos de cor às pare-
des empoeiradas por anos de silêncios 
tristes.
Inconscientes aos perigos existentes 
em muitas destas fábricas, algumas 
das quais ainda guardam resíduos pe-
rigosos, químicos, restos de placas de 
amianto, sem esquecer a degradação 
das instalações, algumas a ameaçar 
ruir, os jovens artistas deixam testemu-
nhos da sua arte nas paredes. Há exce-
lentes trabalhos votados praticamente 
ao anonimato no interior de mui-
tas destas instalações abandonadas. 
Juntam-se, assim, ao desperdício dos 
materiais abandonados nas fábricas en-
cerradas as manifestações artísticas ali 
escondidas.

GRAFFITERS ENFRENTAM PERIGOS 
DESCONHECIDOS

As fotografias publicadas a acompa-
nhar este texto foram registadas em 
unidades fabris localizadas dentro dos 
limites do concelho de Sintra, mas a 
verdade é que outras intervenções ar-
tísticas semelhantes podem ser teste-
munhadas em instalações existentes em 
outros concelhos, como Cascais, Oeiras 
e Amadora, por exemplo. A crise en-
frentada no País durante os últimos 
anos levou ao encerramento de muitas 

fábricas, que acabaram por ficar aban-
donadas à sua sorte, habitualmente a 
um destino sem futuro. 
Com o passar do tempo, a degradação 
acaba por tomar conta das instalações 
abandonadas, que são frequentemente 
visitadas por jovens artistas sem palco 
para as suas criações. Estas aventuras 
artísticas, resultantes de incursões em 
unidades fabris desactivadas e mal pro-
tegidas, correm o risco de terminar mal, 
pois os perigos existentes dentro destes 
espaços são bem visíveis e muito reais. 
No entanto, isto não impede os jovens 
graffiters de darem liberdade às suas 
formas de expressão artística.
Seria bom que entidades responsáveis, 
eventualmente autárquicas, avaliassem 
a possibilidade de fazer um levanta-
mento desta arte escondida, por forma 
a divulgá-la, apostando na valorização 
dos talentos que tantas vezes perma-
necem anónimos. Talvez fosse mesmo 
possível requalificar algumas das ins-
talações fabris abandonadas e torná-las 
palcos dignos destes artistas de rua. Há 
muita arte escondida dentro das pa-
redes das fábricas abandonadas e, em 
alguns casos, seria gratificante que não 
se perdesse nas teias do esquecimento.

Texto e Fotos: Luís Curado

ESTANTE

Os primeiros dois títulos da fa-
mosa colecção Os Cinco, de Enid 
Blyton  chegou às livrarias portu-
guesas a 25 de fevereiro, pela Ofi-
cina do Livro são Os Cinco e a Ilha 
do Tesouro (volume 1) e Os Cinco 
e a Passagem Secreta (volume2). 
Os dois volumes foram adapta-
dos pela dupla de franceses Béja 
e Nataël que não deixaram que se 
perdessem as emoções que a obra 
tem transmitido a várias gerações 
desde os anos 40.

Os Cinco e a Ilha do Tesouro

Pela primeira vez, o Júlio, o David 
e a Ana vão passar férias a casa da 
tia Clara, onde conhecem a prima 
Zé, uma verdadeira maria-rapaz. 
Acompanhados pelo fiel cão Tim, 
partem à descoberta de um tesouro 
indicado num velho mapa que en-
contraram na ilha de Kirrin. 

Os Cinco e a Passagem Secreta

As férias no Casal Kirrin não pa-
recem boas para Os Cinco. A Zé 
e os primos estão presos em casa: 
tiveram más notas e o Sr. Roland, 
o precetor, está lá para fazê-los tra-
balhar. Mas os quatro jovens dete-
tives e o seu cão, Tim, estão alerta. 
Acabam de descobrir uma passa-
gem secreta sob a casa...
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Sintra cuida 
do Ambiente

O Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais,  inaugurou o 
novo Centro de Formação Desportiva 
(CFD) em Atividades Náuticas, no dia 
13 de março,na Praia Velha de Paço de 
Arcos.
Este novo Centro de Formação Despor-
tiva surge de uma aposta do Município 
na promoção e no incremento das ati-
vidades náuticas no concelho, pelo que 
associou-se ao Agrupamento de Esco-
las de Paço de Arcos (AEPA) para a sua 
criação. Neste Centro de Desporto Es-
colar, aprovado pela Direção Geral de 
Educação, estão disponíveis atividades 
de iniciação, experimentação e aperfei-
çoamento, com o objetivo da melhoria 
qualitativa e alargamento da prática 
desportiva. Sob gestão do AEPA, todos 
os alunos das escolas dos 2º e 3º ciclos 
e secundário do concelho podem aqui 
praticar Canoagem, Surf e Vela, gratui-
tamente. As inscrições terão de ser fei-
tas junto dos respetivos Agrupamentos 

 COMUNICADO DE IMPRENSA 

Novo Edifício dos Serviços Técnicos dos SIMAS 

Os SIMAS de Oeiras e Amadora informam os seus clientes, que todas as suas áreas técnicas e 
operacionais passaram a estar disponibilizadas num novo edifício, sito em Leceia. 

Estas novas instalações permitem reunir, num único edifício, um conjunto de serviços, 
propiciando um funcionamento centralizado e mais eficiente, bem como o cumprimento dos 
critérios de conforto, segurança e economia de exploração.  

Desta forma, na secretaria técnica deste novo espaço poderá solicitar: 

- Pedidos de vistoria a projetos de redes prediais e redes públicas;
- Análise de projetos de rede de intervenção pública e privada;
- Informações relativas a plantas de localização de águas e esgotos;
- Pedidos de consulta e/ou entrega de projetos de licenciamento das redes prediais;
- Pedidos de contadores de uso exclusivo de rega;
- Pedido de ramais de obra e ramais definitivos.

Esta obra, reveste-se assim de grande importância para esta organização, quer em termos da 
melhoria das condições de trabalho para os funcionários quer no atendimento dos nossos 
clientes. 

Para mais informações, consulte: https://www.simas-oeiras-amadora.pt/#/contactos 

Sintra é uma das três cidades portugue-
sas que integram a lista de 105 cidades 
de todo o Mundo que mais acções têm 
tomado para limitar as alterações cli-
máticas, como por exemplo reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa, 
e com mais transparência nos processos 
desencadeados nesse sentido.
A lista foi divulgada pela Carbon 
Disclosure Project (CDP), uma organi-
zação sem fins lucrativos com sede no 
Reino Unido, que ajuda investidores, 
empresas e governos a encontrar solu-
ções para gerir melhor e limitar os im-
pactos ambientais que mais influência 
têm sobre as alterações climáticas.
Além de Sintra, as outras duas cidades 
portuguesas que figuram entre os 34 
casos de boas práticas ambientais na 
Europa são Lisboa e Guimarães. A lis-
ta do Velho Continente inclui também 
Barcelona (Espanha), Paris (França), 
Atenas (Grécia), Berlim (Alemanha), 
Estocolmo (Suécia) e Oslo (Noruega).
A lista elaborada pela CDP das regiões 
com maior número de cidades envol-
vidas em acções climáticas e com mais 
transparência é liderada pela América 
do Norte, com 41 casos identificados em 
2019, seguida da Europa (34), Sudeste 
Asiático e Oceânia (10), América Latina 
(9), Ásia Oriental (9) e África (2).

Novo Centro de Formação em Oeiras
Escolares/Desporto Escolar.
Para a criação deste novo Centro Des-
portivo, a Câmara Municipal de Oeiras 
disponibilizou um edifício localizado 
na Praia Velha de Paço de Arcos, rea-
lizou as obras de requalificação (13.000 
euros) e financiou a aquisição do ma-
terial e equipamento desportivo (20.000 
euros). Por sua vez, a União das Fre-
guesias de Oeiras e São Julião da Bar-
ra, Caxias e Paço de Arcos garantiu o 
mobiliário do centro (2.000 euros de 
investimento). Tratou-se, de um inves-
timento total de 35.000 euros.
Refira-se que ao referido apoio dispo-
nibilizado pelo Município ao AEPA 
acresce a atribuição de uma comparti-
cipação financeira no montante de mil 
euros destinada ao desenvolvimento 
do Projeto “Centro de Formação Des-
portiva AEPA - Atividades Náuticas” 
durante o ano letivo 2019/2020. Este 
valor é para apoio à manutenção dos 
equipamentos utilizados e à gestão cor-

rente do Projeto.
O CFD AEPA pretende desenvolver a  
atividade na área, das tutorias aos Gru-
pos/Equipa (G/E) de Canoagem, Surf 
e Vela e estágios de formação despor-
tiva especializada, durante o ano letivo 
e durante as interrupções letivas. Além 
do mais, ali serão promovidas ativida-
des de desenvolvimento curricular do 
AEPA no âmbito dos Cursos Profissio-
nais de Gestão Desportiva e Técnico 
de Desporto e, também, será prestado 
apoio às estruturas do Desporto Esco-

lar, na realização dos quadros competi-
tivos e na formação de juízes/árbitros e 
professores, em parceria com o CDPA e 
as respetivas federações das modalida-
des náuticas
A criação do Centro de Formação Des-
portiva em Atividades Náuticas enqua-
dra-se no Programa Nacional Escola 
Azul, ao qual o Município de Oeiras 
está associado e numa estratégia mais 
vasta da Câmara Municipal de Oeiras 
para promover o incremento das ativi-
dades náuticas no concelho.
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Pescadores de Portugal apresentam
candidatura à UNESCO

Cascais sempre foi uma terra de pesca-
dores. O rei D. Carlos, cuja estátua vi-
gia a baía, era um monarca fortemente 
apaixonado pelo mar, que apoiava a 
investigação científica no domínio da 
Biologia Marinha e realizava expedi-
ções oceânicas com alguma frequência. 
Em 1896, chegou mesmo a mandar ins-
talar na Cidadela de Cascais o primei-
ro laboratório de Biologia Marinha em 
Portugal. O carácter piscatório da vila 
integra-se na paisagem, também pela 
presença dos apetrechos de pesca junto 
ao paredão e pelos barcos fundeados 
em frente à Praia dos Pescadores, tam-
bém conhecida como Praia da Ribeira, 
Praia do Peixe e Praia da Baía. 
A Associação de Armadores e 
Pescadores de Cascais (AAPC), atra-
vés do Presidente da Direcção da ins-
tituição, Manuel Caçoa Lorigo, decidiu 
avançar para um projecto que pre-
tende realçar a importância dos ‘ho-
mens do mar’ no quotidiano do País, 
de forma a promover a salvaguarda 
das suas tradições, usos, costumes, 
artes de pesca e particularidades de 
cada região. O jornal ‘O Correio da 
Linha’ foi ouvir as explicações dadas 
pelo coordenador da candidatura dos 
Pescadores de Portugal à classificação 
como Património Cultural Imaterial 
da Humanidade pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO).
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - 
Em que consiste a candidatura dos 
Pescadores de Portugal a Património 

Cultural Imaterial da 
Humanidade? 
Manuel Lorigo (ML) – Esta 
candidatura consiste tão so-
mente em fazer justiça aos 
Pescadores de Portugal, visto 
que foram eles que passaram 
os tormentos e as agruras no 
dia-a-dia em que se dedica-
ram à pesca, desde a fome à 
repressão existente no sec-
tor, que lhes era feita. Só por 
si, este cenário bastava para 
candidatar os Pescadores 
de Portugal a Património 
Cultural Imaterial da 
Humanidade. Acresce que, 
em 1 de Dezembro de 1947, 
morreram 179 pescadores 
durante uma tempestade 
ocorrida subitamente. Estas 
e muitas outras histórias, 
que terei oportunidade de 
narrar na candidatura, são 

razões mais do que suficientes para que 
a mesma seja considerada.
CL - Quais os argumentos apresenta-
dos para oficializar esta candidatura?
ML – Para além dos aspectos já refe-
ridos, acresce-se a ancestralidade da 
actividade da pesca, os ex-votos, as 
músicas e tradições, os trajes e a for-
ma única de se vestirem, se bem que o 
acento tónico prioritário está nos nau-
frágios ocorridos ao longo da nossa 
costa, no Canadá, na Gronelândia, no 
Cabo Branco e em outras longínquas 
paragens. Sem rigor absoluto, creio que 
nos últimos 100 anos morreram afoga-
dos no mar mais de 1.500 pescadores 
portugueses.

CL - Quando é que a candi-
datura vai ser apresentada 
à UNESCO?
ML – A candidatura será 
apresentada quando estiver 
devidamente formaliza-
da. Embora esteja bastante 
adiantada, ainda há reto-
ques a considerar para que 
seja um modelo exemplar.
CL - O que falta fazer para 
avançar com a candidatu-
ra?
ML – Falta fazer o levanta-
mento exaustivo da zona da Figueira 
da Foz para Norte.

 
PESCADORES DE CASCAIS 

COORDENAM CANDIDATURA

CL - Quem está a coordenar esta can-
didatura?
ML - A coordenação da candidatura é 
da responsabilidade da Associação dos 
Armadores e Pescadores de Cascais, 
sendo eu responsável pelas pesquisas 
realizadas.
CL - Com que apoios oficiais contam 
para poder apresentar a candidatura?
ML - Como previamente tivemos o 
cuidado de comunicar a nossa inten-
ção a todas as Câmaras Municipais 
Ribeirinhas, que por coincidência nos 
fizeram chegar documentos de interes-
se para análise, pensamos que o apoio 
poderá ser das mesmas.
CL - O que levou a AAPC a lançar esta 
iniciativa?
ML - Esta iniciativa é estritamente 
de pensamento pessoal da parte do 

autor. Tomei conhecimento que os 
Caretos são considerados Património 
Cultural Imaterial da Humanidade, os 
Campinos também apresentaram uma 
candidatura à UNESCO, bem como 
o Fado e o Cante Alentejano. Tudo 
isso mexeu comigo e entendi que os 
Pescadores de Portugal mereciam tam-
bém esta candidatura.
CL - O que esperam conseguir com esta 
candidatura?
ML - Primeiro, esperamos conseguir 
que a candidatura seja aprovada. 
Segundo, queremos consagrar os ‘ho-
mens do mar’ com a classificação atri-
buída pela UNESCO. Terceiro, consa-
grar princípios que daí possam advir, 
os pescadores deixam de ser de a, b ou 
c e passam a ser Património Cultural 
Imaterial da Humanidade.
CL - Os Pescadores de Cascais têm o 
futuro assegurado?
ML - Penso que o futuro vai estar as-
segurado e vai ser certamente risonho.
CL - O que está a ser feito para pre-
servar a memória dos Pescadores de 
Cascais?
ML – A preservação do Património 
existente encontra-se espalhada em di-
versos museus de Portugal, como por 
exemplo o Museu do Mar, onde estão 
amplamente preservados os trajes e as 
tradições ancestrais. Esse trabalho tem 
vindo a ser desenvolvido pela Dra. 
Maria Fernanda, que está sempre em 
contacto comigo.
CL - Falta em Cascais um museu exclu-
sivamente dedicado aos Pescadores?  
Os Pescadores de Cascais merecem 
esse reconhecimento?
ML - Não é imperativo que tenha de 
existir um museu, visto que já existe o 
Museu do Mar, no qual já estão perpe-
tuadas as memórias dos pescadores de 
há muitos anos atrás.

Texto: Luis Curado 
Fotos: Paulo Rodrigues
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ORÇAMENTOS 

GRÁTIS

Páscoa Feliz

- José Lima

"De Cascais ao Vaticano
de bicicleta por uma boa causa"

José Lima decidiu festejar os seus 55 
anos de forma bem diferente do habi-
tual, protagonizando uma aventura 
que promete fazer com que a data fique 
para sempre gravada na sua memória. 
Vai partir de Cascais no dia 1 de Maio 
montado na sua bicicleta e pedalar até 
ao Vaticano, Roma (Itália), onde espera 
chegar no dia 16 do mesmo mês. Este 
ciclista amador amante das grandes 
viagens pretende cumprir um percurso 
com mais de 2.800 quilómetros. A aven-
tura, que o levará a atravessar Espanha, 
o Sul de França e o Norte de Itália, para 
descer depois até à capital italiana, não 
é para todos. Pelo meio, vai ter de atra-

vessar os Pirinéus e os Alpes, duas 
cadeias montanhosas de meter res-
peito a qualquer um. 
Para além da vertente da aventura, 
que estará certamente presente ao 
longo deste difícil percurso, a via-
gem ciclística, a que deu o nome de 
‘Rumo à Gália e mais Além’, ficará 
também ligada a uma importante 
causa solidária, que resultará na 
obtenção de fundos destinados a 
apoiar o movimento ‘Juntos pelo 
Santiago’, uma criança portado-
ra de uma doença genética muito 
rara conhecida como Síndrome da 
Duplicação MECP2. Diagnosticado 
também com autismo, este menino 
apresenta atrasos no desenvolvi-
mento motor e cognitivo, lutando 
com graves problemas de saúde 

que limitam significativamente a sua 
qualidade de vida e obrigam os pais a 
um esforço de superação para contor-
nar as dificuldades com que se depa-
ram.
Não é a primeira vez que José Lima 
parte numa aventura de longa duração, 
movido pela força de vontade e pela re-
siliência de um ciclista-aventureiro que 
nunca desiste de chegar à meta e con-
cretizar os objectivos a que se propõe. 
Fazem parte do seu currículo ciclístico 
participações no ‘Marathon des Sables’, 
no deserto do Sahara (Marrocos), em 
2017, no ‘The Ancient Khmer Path’ 
(Camboja), em 2018, e no ‘Jordan 

Adventure Race’ (Jordânia), em 2019. 
Além de estas e outras viagens reali-
zadas no estrangeiro, tem participado 
também em inúmeras provas em terri-
tório nacional, nomeadamente na ‘Rota 
dos Baleeiros’ (Açores), no ‘Triângulo 
dos Açores’ e nos ‘Caminhos do Tejo’.

UMA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA 
MEIO ATRIBULADA

Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - 
Desde quando alimenta esta paixão 
pela bicicleta?
José Lima (JL) – Desde pequenino que 
gosto de andar de bicicleta. Quando me 
deram a minha primeira bicicleta, que 
era de um primo, saí de casa sem auto-
rização para ir testar o brinquedo novo. 
Mas não me tinham ensinado a usar 
os travões, por isso 
acabou por ser uma 
experiência meio... 
atribulada.
CL - De entre todas 
as viagens de bici-
cleta que já fez, qual 
é aquela que recorda 
com mais prazer?
JL - A primeira vez 
que fui a Fátima de 
bicicleta sozinho. 
Tinha resolvido 
ir a seguir ao Dia 
de Natal, na altu-
ra havia um alerta 

vermelho, mas não quis deixar de ir. 
Acabei por ter um dia espectacular com 
imenso sol. 
CL - Qual a viagem de bicicleta que 
gostaria de fazer e que ainda não teve 
oportunidade de concretizar?
JL – Gostava de efectuar o percurso 
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GRELHADOS 
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E-mail: keluzfer@hotmail.com

Keluzfer

Feliz
      Páscoa

PERCURSO CASCAIS - VATICANO

Partida Cascais (Largo da Câmara de 
Cascais)
1 Maio: Cascais - Ponte de Sor, 180 Km
2 Maio: Ponte de Sor - Cáceres, 190 Km
3 Maio: Cáceres - Talavera de la Reina, 
190 Km
4 Maio: Talavera de la Reina – Guada-
lajara, 190 Km
5 Maio: Guadalajara – Calatayud, 190 
Km
6 Maio: Calatayud – Candasnos, 190 
Km
7 Maio: Candasnos – Vila Franca del 
Penedes, 170 Km
8 Maio: Vila Franca del Penedes – Fí-
gueres, 190 Km
9 Maio: Fígueres – Narbona, 130 Km
10 Maio: Narbona – Arles, 170 Km
11 Maio: Arles – Provença, 170 Km
12 Maio: Provença – Nice, 130Km
13 Maio: Nice – Arezano, 180 Km
14 Maio: Arezano – Massa, 160 Km
15 Maio: Massa – Grosseto, 200 Km
16 Maio: Grosseto – Roma, 190 Km
Chegada: Vaticano (Roma)
TOTAL: 2.820 Km

Cascais/Moscovo, que está previsto 
realizar quando fizer 60 anos.
CL - Pode contar-nos um episódio mais 
curioso, ou situação complicada, que 
tenha vivido durante uma das suas via-
gens de bicicleta?
JL - Um dia, tinha saído de Baiona para 
Bordéus, no Sul de França, faltavam aí 
uns 30 quilómetros para chegar, tinha 
parado num café e a corrente da bici-
cleta rebentou. Não tinha maneira de 
resolver o problema e pensei: “Bem 
vou calçar os ténis e vou andando”. 
Nisto parou um carro, saiu um senhor 
francês, que me perguntou se precisava 
de ajuda. Contei-lhe o que se passava 
e em menos de cinco minutos ele vol-
tou com a máquina de cravar correntes 
e lá consegui seguir viagem. Por outro 
lado, o cúmulo do desespero foi estar a 
fazer o percurso de Caminha a Sagres 
seguido, chegar à Cavaleira (cerca de 
600 quilómetros), ficar sem luzes e sem 
bateria no telemóvel e, para tentar ligar 
à minha mulher, ter procurado parar aí 
uns 50 carros. Finalmente, uma senhora 
inglesa parou o carro que conduzia e 
deixou-me fazer a chamada para casa.

“É PRECISO ACREDITAR 
SEMPRE EM NÓS”

CL - Que conselhos daria a alguém que 
esteja a pensar realizar uma aventura 
deste tipo?
JL – A planificação é muito importante, 
definir um destino, decidir a quantida-
de de quilómetros a fazer por dia, es-

colher os locais onde 
pernoitar e, claro, 
acreditar sempre em 
nós. 
CL - Para além dos 
treinos e das provas 
que realiza, costuma 
utilizar a bicicleta no 
seu dia-a-dia para 
deslocações?
JL - Não, a minha 
vida profissional 
obriga-me a andar de 
carrinha comercial. A 
bicicleta para mim é 
lazer e divertimento.
CL - Em média, quan-
tos quilómetros anda 

de bicicleta por mês?
JL - Depende muito dos ‘picanços’ dos 
amigos. Por exemplo: “Ó Lima, va-
mos pedalar este fim-de-semana até à 
Nazaré”. Respondo logo: “Embora, a 
que horas na bomba?”. Posso dizer que, 
desde Janeiro, já fiz uns bons mil quiló-
metros só em ‘voltinhas por aí’. 
CL - Qual foi a viagem mais longa que 
realizou, que demorou mais tempo a 
terminar?
JL – Foi Cascais/Paris, cerca de 2.300 
quilómetros, que fiz sozinho no ano 
em que celebrei os 
meus 50 anos. Tinha 
planeado fazer em 
15 dias, mas a minha 
mulher e a minha fi-
lha iam ter comigo a 
Paris de avião, e como 
chegaram mais cedo, 
decidi ‘esticar a cor-
da’ para chegar mais 
rápido e aproveitar 
para visitar Paris com 
elas. Foi uma das via-
gens que me deu mais 
gozo realizar. Foi bru-
tal, era eu e a estrada. 
Neste tipo de viagens 
temos tempo para 
pensar em tudo. É um 
bom exercício retrospectivo.
CL - O que o levou a escolher o Vaticano 
como destino desta nova aventura que 
vai realizar?
JL - Queria experimentar uma nova 
aventura e tinha que ser mais longa do 

que a primeira, que me levou 
até Paris. Também já tinha 
ido a Roma com a minha fa-
mília e adorámos. Agora, no 
ano em que celebro 55 anos 
de idade, decidi ir ver o Papa 
ao Vaticano. Na verdade, 
durante as minhas viagens 
já me cruzei com dois papas 
em Fátima. Falta-me viver o 
mesmo tipo de experiência, 
mas no Vaticano, onde conto 
chegar dia 16 de Maio.
CL - Quais os principais ob-

jectivos desta viagem? 
JL – Os meus principais objecti-
vos são divertir-me e superar-me. 
E se com isso puder também aju-
dar alguém, óptimo. 

APOIO A MOVIMENTO 
‘JUNTOS PELO SANTIAGO’

CL - O que o fez decidir apoiar 
o movimento ‘Juntos pelo 
Santiago’?
JL – Foi uma sugestão feita pela 
minha filha. Há muito tempo que 
ela segue a causa do Santiago e 
fica enternecida pela superação 
daquela família. 
CL - Que expectativas de recolha 
de fundos tem? Quanto espera 
concretizar?
JL - Seria fantástico conseguir re-
colher mais de 5.600 euros.
CL - Com que apoios conta para a reali-
zação desta viagem?
JL – De momento, não conto com 
apoios nenhuns, mas se alguém quiser 
colaborar, estou aberto a sugestões.
CL - Vai ter alguma equipa de apoio 
durante o percurso a acompanhá-lo ou 
vai fazer esta viagem completamente 
sozinho?

JL - Vou fazer a viagem sozinho, tal 
como fiz Cascais/Paris. Contudo, se 
alguém tiver a audácia de se juntar, po-
derá acompanhar-me nesta aventura.
CL - Quanto tempo demorou a planear 
e a preparar esta aventura?
JL - Duas noites. O destino estava es-
colhido, foi só dividir os quilómetros a 
percorrer em parcelas de 200 quilóme-
tros (mais ou menos) em função dos sí-
tios com mais população e alojamento. 
CL - Onde vai ficar alojado durante a 
viagem?
JL – Vou ficar alojado em pequenos alo-
jamentos rurais, hostéis e hóteis.
CL - Como vai ser feito o regresso, tam-
bém de bicicleta ou por outro meio?
JL - Em princípio, estou a prever regres-
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Papelaria  
ESTUDANTINA
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• Livros e diverso  
material escolar  

• Tabacaria 
• Livraria

• Pay-Shop A Uniao das Freguesias de Massama

e Monte Abraao deseja a todos os moradores, comerciantes, trabalhadores 

e aos que diariamente frequentam a nossa freguesia, uma Santa pascoa.

Freguesia
Massamá e Monte Abraão

PERFIL

Natural de Lisboa e residente em 
Cascais, José Lima tem 54 anos e é 
jardineiro de profissão. É gerente 
da empresa de jardinagem ‘Jasmim 
Mágico’ e os seus passatempos de 
eleição são: Corrida de Estrada, Trail, 
Bicicleta de Estrada, BTT, Caminhadas 
e Motociclos. 

FORMA DE COLABORAR 

Quem estiver interessado pode colaborar nesta iniciativa solidária destinada a an-
gariar fundos para apoiar o movimento ‘Juntos pelo Santiago’, através da compra 
dos quilómetros que José Lima vai ter de cumprir a pedalar para realizar a aventu-
ra sobre duas rodas entre Cascais e o Vaticano. Estes quilómetros serão ‘vendidos’ 
em ‘blocos’ compostos por 10 Km cada, pelo que serão vendidos 282 blocos (num 
total de 2.820 km). Cada bloco custará 20 euros, o que permitirá arrecadar uma 
verba final esperada de 5.640 euros.

sar de avião.
CL - Quanto custa fazer uma viagem 

deste tipo? Que orçamento tem pre-
visto gastar?
JL – Tenho previsto gastar 50 a 70 
euros por dia, entre hospedagem e 
alimentação.
CL – É possível seguir a sua aventu-
ra em directo?
JL – Sim, quem estiver interessado 
pode acompanhar o evoluir des-
ta viagem em directo. Temos uma 
página no Facebook, a que demos 
o nome de ‘Rumo à Gália e mais 
Além’, onde pode ser seguida a mi-
nha aventura e onde serão lançadas 
em breve todas as nossas acções. 
No dia 1 de Maio, contamos fazer 
a partida em frente ao edifício da 
Câmara Municipal de Cascais e 
gostaríamos de poder juntar pelo 
menos 100 ciclistas no local para me 
acompanharem nos primeiros quiló-
metros. 

“GOSTAMOS DE SALTAR DO SOFÁ 
POR BOAS CAUSAS”

CL - É a primeira vez que organiza uma 
viagem solidária, aliada a uma causa?
JL – Em termos de organização é, mas 
também já participei em diversas ini-
ciativas defensoras de causas. Cá em 
casa, gostamos de saltar do sofá por 
boas causas.
CL - Depois desta viagem, já tem mais 
alguma em mente? Para quando?

JL – Como já referi, conto fazer 
Cascais/Moscovo daqui a uns anos, 
mas primeiro quero concluir o Canal 
do Midi (um curso de água navegá-
vel entre o Oceano Atlântico e o Mar 
Mediterrâneo, no Sul de França) de bi-
cicleta com a minha filha. 
CL – Em quantas provas já participou?

Rua de Goa, 25 r/c Dtº | 2745 Massamá | Tel: 21 437 51 27 | Fax: 21 437 51 44

APOIO À GESTÃO
EXECUÇÃO DE ESCRITAS

PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS
SEGURANÇA SOCIAL

IMPOSTOS - SEGUROS
ASSURFINANCE

credezaldo@gmail.com | jpedrocardoso@net.novis.pt
Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.

Crede ZALDO
Páscoa Feliz

JL – Estou sempre à procura de novos 
desafios. Ao todo, já participei em mais 
de 150 provas, sejam elas corridas de 10 
quilómetros, meias-maratonas, trails, 
ultramaratonas, corridas de bicicleta de 
estrada e de BTT. 
  Texto: Luís Curado 

Fotos: Arquivo

Feliz Páscoa
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Feliz
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Amadora homenageia jornalista

Clube Desportivo do Arneiro
 assinala Dia da Mulher

O Clube Desportivo do Arneiro assina-
lou o Dia da Mulher, no dia 8 de Março, 
que ao contrário do que mais vezes se 
verifica, foi num domingo e a festa rea-
lizada durante a tarde. Esta iniciativa 
já se realiza há 26 anos, mantendo a 
tradição com baile e a música a cargo 
do conjunto “Ténis Bar”, que pela sua 
participação ao longo dos anos, faz já 

parte desta celebração. Também foi 
oferecida, como é tradição, uma flor a 
cada mulher e no final do baile, partido 
o bolo. 
O presidente da Direção do Clube 
Desportivo do Arneiro, José Magalhães, 
assinala a grande adesão das mulheres 
a este evento que atinge normalmen-
te cerca de duas centenas, a presen-
ça da presidente da Freguesia de São 
Domingos de Rana, Maria Fernanda 
Gonçalves, do presidente da União 
de Freguesias de Carcavelos e Parede, 
Nuno Alves e do vereador Frederico 
Almeida, da Câmara de Cascais.
O Clube Desportivo do Arneiro, vai 
realizar no dia quatro de abril, uma 
noite de Fados, e no dia 17 de maio, o 
grande prémio de atletismo. Mantém 
a sua atividade desportiva, com Tiro, 
Atletismo, Karaté e Snooker.

O auditório da Biblioteca Municipal 
Fernando Piteira Santos, na Amadora 
designa-se agora Auditório Rogério 
Rodrigues, em homenagem ao escritor, 
jornalista e professor Rogério Augusto 
Rodrigues, falecido a 8 de Outubro de 

2019. A cerimónia de des-
cerramento da placa com 
o seu nome teve lugar no 
dia 17 de Fevereiro, dia 
em que comemoraria 73 
anos. Estiveram presentes 
no evento vários membros 
da Câmara Municipal da 
Amadora (CMA), assim 
como familiares e amigos 
de Rogério Rodrigues. 
Embora tenha nascido 
em Trás-os-Montes, foi na 
Amadora que o jornalista 
“construiu o seu percurso 
familiar e a partir de certa 

altura, também profissional. Era um 
amadorense convicto, por escolha”, 
referiu Tiago Rodrigues, filho de 
Rogério Rodrigues e diretor artístico 
do Teatro Nacional D.Maria II. Embora 
sempre se tenha esforçado para se 
manter afastado do “reconhecimento 
público, com o seu pudor desmesu-
rado e o seu receio constante de não 
ser merecedor de tal, estou certo de 
que seria uma honra para o meu pai 
estar, não só na Biblioteca Municipal 
da Amadora mas na Biblioteca Piteira 
Santos, figura por quem ele nutria 
uma grande admiração, de quem 
foi amigo e com quem trabalhou no 
Diário de Lisboa”, acrescentou Tiago 
Rodrigues. Também o vereador da 
CMA, José Agostinho Marques, re-
lembrou Rogério Rodrigues como 
uma pessoa que procurava manter-
-se afastada dos aplausos mas cujo 
percurso profissional e os valores são 
dignos de tal. 
Desta forma, a autarquia perpetua o 
nome de um dos maiores vultos da 

literatura e da cultura portuguesas. 
Rogério Augusto Rodrigues nas-
ceu em Peredo dos Castelhanos, no 
concelho de Torre de Moncorvo, em 
Bragança, a 17 de Fevereiro de 1947, 
tendo falecido a 8 de Outubro de 
2019, na Amadora, cidade onde re-
sidia. Antes de enveredar pelo jorna-
lismo, deu aulas na Escola Industrial 
e Comercial de Torre de Moncorvo. 
Como jornalista trabalhou no Diário 
de Lisboa, foi um dos criadores da 
revista Visão e do jornal O Público, 
foi Diretor-adjunto do jornal A Capital 
e fundou e dirigiu o jornal Grande 
Amadora, entre outros projetos jor-
nalísticos. Foi também um reconhe-
cido escritor dos quais se destacam 

as obras “Vida e mortes de Faustino 
Cavaco” e “A outra face da morte”, e, 
em poesia, “Livro de Visitas” e “(Re)
Cantos d’Amar Morto”. 
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Bombeiros do Dafundo
comemoram aniversário

Páscoa Feliz
Telm: 910 337 519

Email: ortopedixqueluz@gmail.com 
Av. António Ennes, Nº36 Queluz (junto à CP) 

O seu novo espaço 
de saúde

Dispomos de servicos de 
Fisioterapia e Enfermagem

Casa Ortopédica
- Polimeros
- Material Anti-Escaras
- Cadeiras de Rodas 
- Auxiliares de Marcha
-Meias de Descanço

-Palmilhas
- Faixas Abdominais
- Gravidez
- Calçado Ortopédico

As lojas Teresa Silveira desejam uma Feliz Páscoa
a todos os clientes e amigos

Linda-a-Velha

A Associação dos Bombeiros 
Voluntários do Dafundo comemorou 
a 11 de Março o seu 108º aniversário. 
Para assinalar a efeméride realizou-se 
no quartel o tradicional hastear das 
bandeiras que contou com a presença 
do presidente da Associação, Armando 
Soares, do comandante da corporação, 
Carlos Jaime, e de vários elementos do 
corpo de bombeiros. Dado o recente 
falecimento de um elemento da corpo-
ração, este ano, a Associação optou por 
realizar apenas a romagem ao cemité-
rio com missa campal, seguindo-se um 
almoço convívio com os bombeiros no 
quartel, ambas no dia 21 de Março. 
O presidente da Associação aprovei-
tou a ocasião para fazer votos de que 
a situação atual de pandemia seja ul-
trapassada rapidamente, uma vez que 
será uma época bastante exigente para 
os bombeiros que, juntamente com mé-

dicos e enfermeiros, se encontram na li-
nha da frente. Para o futuro, Armando 
Soares, revelou ter sido apresentado à 
Câmara Municipal de Oeiras um pro-
jeto para a edificação de uma nova 
estrutura cujo “primeiro piso serviria 
para ampliar o museu do automóvel da 
Associação - uma vez que estão a ser re-
cuperadas várias viaturas que já não ca-
bem no atual museu. O piso térreo seria 
ocupado por uma escola com as valên-
cias de berçário, creche e infantário que 
teria um horário ampliado como forma 
de incentivo à natalidade”. Estando 
afeta a um corpo de bombeiros, nesta 
escola as crianças aprenderiam desde 
tenra idade primeiros socorros e outras 
medidas não só para a sua própria pro-
teção mas também para proteção dos 
que as rodeiam. 
No que respeita aos apoios dados à cor-
poração, o comandante Carlos Jaime é 

perentório: “A CMO é imprescindível 
não só para o trabalho desta corporação 
como de todas as do concelho. E não me 
refiro apenas de auxílio financeiro mas 
também de apoio ao nível de viaturas, 
por exemplo. Já a administração cen-
tral não nos presta praticamente apoio 
nenhum. Aliás, o primeiro-ministro 
quer acabar com os bombeiros volun-
tários em Portugal mantendo apenas 

a Autoridade Nacional de Proteção 
Civil”, afirmou. O comandante relem-
brou ainda que um “bombeiro está 
constantemente ao serviço da popula-
ção e que presta todo o tipo de serviços 
desde o salvamento de um cão ou de 
um passarinho, a um fecho de água, até 
ao transporte de alguém o para o hospi-
tal”. Com 108 bombeiros e 39 ambulân-
cias, esta corporação foi a primeira no 
país e é a única no concelho de Oeiras, 
a ter um veículo adaptado para socorro 
e transporte de animais, a ambulância 
SOS Pet. De igual modo, foi também a 
primeira corporação a nível nacional 
a ter um drone com espia de busca e 
salvamento e a ter uma moto de água 
com resgate. Os bombeiros do Dafundo 
são também das poucas associações de 
bombeiros europeias a ter um museu 
de viaturas antigas, todas elas opera-
cionais, participando inclusive em vá-
rios desfiles. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues
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- Rui Pais de Amaral

"Memórias de uma vila
que alimenta paixões"

Cascais é uma vila com um passado 
rico, recheado com muitas histórias 
para contar. Por aqui passaram reis 
destituídos, príncipes exilados, artis-
tas mal-amados, refugiados fugidos da 
guerra, escritores incómodos, espiões 
ousados e sempre muita, muita gen-
te do jet-set... Também o património 
arquitectónico revela aspectos fasci-
nantes, dados históricos que merecem 
ser revelados. Em alguns casos a ima-
ginação sobe de tom com a criação de 
lendas, superstições assustadoras, re-
latos de fantasmas perdidos no tempo, 
estórias que têm conquistado espíritos 
curiosos. 
‘Histórias da História de Cascais – 
H2C’ é uma página do Facebook cria-
da em Julho de 2017 em resultado de 
um hobby desenvolvido por Rui Pais 
de Amaral ao longo dos últimos anos 
que depressa conquistou um universo 
fiel de seguidores, actualmente mais 
de 10.500. O seu autor, um arquitecto 
de 58 anos natural de Mangualde, tem 
dado a conhecer informações valiosas 
relacionadas com a História de Cascais. 
Diariamente, alimenta a sua página 
com publicações cujo conteúdo tem 
merecido a atenção dos internautas. O 
que o levou a avançar com esta inicia-
tiva?
“Ao longo dos anos tenho tido o pri-
vilégio de ir ouvindo histórias das vi-
vências de Cascais, nas tertúlias com 
cascalenses de gema, jovens octoge-
nários, que, de uma forma divertida, 
recordam o passado comentando e 
criticando as situações por que pas-
saram. Em comum têm todos a boa-
-disposição e o amor por Cascais. Por 
motivos profissionais também tive que 
efectuar muitas pesquisas históricas 
para perceber e enquadrar algumas in-

tervenções urbanísticas do concelho”, 
começa por explicar este arquitecto de 
formação licenciado pela Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Técnica 
de Lisboa.
“Esta necessidade de obter informações 
sobre tantos assuntos fez com que fosse 
recolhendo apontamentos e notas sobre 
a História de Cascais, encontrando, de 
quando em vez, episódios que não se 
ajustavam, com rigor, nas datas repor-
tadas e/ou com os personagens evoca-
dos. A riqueza bibliográfica existente 
permitiu desfazer muitas dúvidas e 
comecei a comentar com amigos e co-
legas várias histórias da História de 
Cascais. Rapidamente começaram os 
desafios para publicar um livro ou um 
blog, mas, não sendo historiador, prefe-
ri começar a publicar algumas histórias 
no Facebook. Trata-se, por conseguinte, 
meramente da publicação no Facebook 
de um hobby pessoal”, acaba por escla-
recer.

O JUDEU, O MARQUÊS E OS FIGOS

Jornal O Correio da Linha (CL) - Quais 
foram as histórias que obtiveram mais 
visualizações?
Rui Pais de Amaral (RPA) - As histó-
rias que têm mais visualizações são, 
sem dúvida, as que, pertencendo ao 
passado, têm recordações de situações 
vividas na primeira pessoa. Refiro-
me, por exemplo, a publicações so-
bre o Coconuts, o Hotel Estoril-Sol, o 
Santini, a Casa das Pedras na Marginal, 
a Maternidade do Monte Estoril, etc..
CL- Qual foi a história mais estranha 
que já divulgou na sua página?
RPA - A história mais estranha que li 
e publiquei passa-se na primeira meta-
de do século XVII. Refere-se a um rico 

judeu que aqui residia e que 
ofereceu figos ao Marquês de 
Cascais (a D. Luís ou even-
tualmente a seu pai) numa 
bandeja de ouro. O Marquês 
espantava-se com o odor di-
ferente daqueles figos que 
realçavam o seu excelente 
sabor.  O Judeu, no entan-
to, não perdera o rancor aos 
portugueses que desde D. 
Manuel haviam persegui-
do os seguidores de Israel. 
Assim, logo nos primeiros 
figos que enviou, passou-os 
primeiro pelo “imundo ilhó 

da rabadilha”. Como o Marquês 
elogiara o tal odor, o judeu nunca 
mais parou aquela prática.
Entretanto, por outros motivos 
desconhecidos, o Judeu acabou 
preso pela Inquisição. O Marquês 
de Cascais preparava-se para 
testemunhar a favor do vizinho 
quando um dos seus criados, 
também preso, divulgou a estra-
nha história. Tendo o Judeu sido 
condenado à fogueira, como era 
costume na época, o Marquês de 
Cascais acompanhou o rei ao auto 
de fé. Na igreja de São Domingos, 
em Lisboa, o Marquês, que não 
cria na história, perguntou-lhe se 
a mesma era verdadeira. O Judeu, 
fiel à sua fé, confirmou alto e bom 
som a veracidade da história.
A partir deste episódio a expres-
são ‘Figos de Cascais’ entrou no 
léxico português, querendo refe-
rir o travo da ironia envenenando 
a doçura de uma gentileza. Esta 
expressão perdeu-se, no entanto, 
no tempo.
CL- Com que 
apoios conta?
RPA - Nenhuns. 
Trata-se mera-
mente de um ho-
bby pessoal que 
decidi partilhar.
CL- Qual foi a 
história que mais 
trabalho deu di-
vulgar?
RPA - Todas as 
histórias têm tra-
balho que as pre-
cedem. Todas as 
publicações, refe-
rentes a edifícios 
mais ou menos 
antigos ou peda-
ços de história do concelho, são sempre 
resultado de estudo e todos são com-
provados por bibliografia. O trabalho 
consiste também em sintetizar o mais 
possível cada história para que não seja 
fastidiosa a sua leitura. Impus a mim 
próprio que nenhuma história ultra-
passasse os 300 carateres e serão muito 
poucas as que excederam este número.
Acresce que muitas das fotografias 
são também minhas o que aumenta o 
tempo que dedico a cada publicação. 
Também procuro responder a todos os 
que colocam questões, quer publica-
mente quer através de mensagens pri-
vadas. Naturalmente muitas das ques-
tões que são colocadas implicam novas 
pesquisas.
CL- Quais são as fontes que costuma 
usar para recolher elementos para as 
suas histórias?
RPA - As fontes são quase exclusiva-
mente bibliográficas, que posso divul-
gar sempre que mo solicitem. Não o 
faço em cada publicação só para não se 
tornar fastidioso. Mas claro que estou 
atento a todos os media, blogs e outras 
páginas de redes sociais. Neste último 
caso normalmente servem para me 
aguçar o apetite de pesquisa e só depois 
disso publico.
CL- Quantas pessoas colaboram no 
projecto?
RPA - Como já referi trata-se de um 
hobby pessoal e, por conseguinte, sou 
só eu.

INCENTIVOS E PEDIDOS
 DE AMIZADE

CL- Quando foi criada a página no 
Facebook?
RPA - Comecei a publicar na minha 
página pessoal em Fevereiro de 2017, 
mas comecei a receber tantos incentivos 
e pedidos de amizade de pessoas que 

não conhecia que decidi criar uma pá-
gina específica para estas publicações. 
A página ‘H2C-Histórias da História de 
Cascais’ nasceu em 16 julho de 2017.
CL- A receptividade ao projecto tem 
sido boa?
RPA - Actualmente tem mais de 10.500 
seguidores o que, tendo em conta que 
se trata de uma página com um tema 
muito limitado geograficamente, e que 
o universo dos cascalenses é de 120 mil 
pessoas, considero muito lisonjeador.
CL- Cascais está na moda?
RPA - Portugal está na moda. Mas os 
conteúdos desta página nada têm a 
ver com essa realidade. Os inúmeros 
comentários diários que recebo (e que 
leio) indiciam que os interessados são 
pessoas que aqui vivem, portugueses e 
estrangeiros. Não são turistas. Também 
há pessoas que já aqui viveram e se-
guem a página por nostalgia.
CL- Qual a história que mais gostaria 
de contar sobre Cascais?
RPA - Não tenho limite. A página vive 
também de imagens (uma fotografia 
diária com um pedaço de história de 
Cascais) e por isso, se é fotografável e 
tem história, se considerar interessante, 
publicarei. As mais curiosas têm sido 
aquelas em que relato a história de um 
imóvel e aparecem vários comentários 
de pessoas a contarem as suas peripé-
cias naquele lugar. Ou quando publico 
uma fotografia antiga e alguém reco-
nhece a mãe na mesma e partilha o con-
texto da fotografia, por exemplo.
CL- Qual a história que menos gostaria 
de contar sobre Cascais?
RPA - Como já referi, não tenho limi-
tes. Naturalmente não publico acon-
tecimentos recentes para que não ha-
jam conotações sejam de que espécie 
forem. Reconheço uma exceção: fiz 
uma publicação sobre a inauguração 
da Universidade Nova, mas essa, in-
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dubitavelmente já faz parte da nossa 
História. E retiro da página comentá-
rios ofensivos ou partidários embora 
não haja muitos, felizmente.
CL- Cascais tem muitas histórias para 
contar?
RPA - Claro que sim. A História de 
Cascais é riquíssima pelo que não fal-
tam motivos. Publico diariamente há já 
três anos e não são muitas as histórias 
repetidas. E mesmo essas, geralmente 
são enriquecidas com informações no-
vas que muitas vezes me são indicadas 
pelos fantásticos comentários dos se-
guidores.

APAIXONADO POR CASCAIS 

CL- Quem é o mentor da página 
‘Histórias da História de Cascais – 
H2C’? 
RPA – É um apaixonado por Cascais, 
leitor compulsivo de obras que ver-
sem Cascais (e não só), e não prescin-
do de uma vida social intensa nem dos 
meus passeios de bicicleta e de jogos de 
Padel.
CL- O que mais gosta em Cascais?
RPA- Cascais é uma vila fantástica. 
Tenho o enorme privilégio de aqui vi-

ver e trabalhar, o que me confere uma 
qualidade de vida imensa. Para ir tra-
balhar passo todos os dias na baía de 
Cascais e aquela paisagem, luz, cheiros, 
pessoas com quem me cruzo, são rea-
lidades que me transmitem uma ener-
gia e me provocam um sentimento de 
enorme satisfação.
É deveras interessante que Cascais 
seja uma terra muito cosmopolita (li 
que aqui residem representantes de 
mais de 180 países) e, simultaneamente 
com uma noção de comunidade 
muito intrínseca. O sucesso da página 
H2C é disso prova inequívoca. Uma 
comunidade coesa conhece as suas 
raízes e a sua História, e eu tenho a pro-
va que os cascalenses conhecem e que-
rem conhecer a sua História. É curioso 
receber comentários em línguas que 
não conheço (o tradutor instantâneo é 
fantástico).
CL- O que gosta menos em Cascais?
RPA - Posso afirmar que conheço bem 
o concelho e temos zonas menos fa-
vorecidas fruto de políticas de época 
que nem sempre foram correctas. Mas, 
sendo realista, não encontro qualquer 
concelho em Portugal que objectiva-
mente possa afirmar que é melhor que 

Cascais, em nenhum sec-
tor.
CL- O que gostaria que 
fosse feito em Cascais?
RPA - Cascais tem vindo 
a apostar muito na ju-
ventude, estratégia com a 
qual estou completamen-
te de acordo. Em 2018 
fomos a Capital Europeia 
da Juventude. A vinda de 
unidades de ensino supe-
rior ajuda a combater o 
envelhecimento da popu-
lação, com sangue novo 
que nos trará novas ideias 

e novas vivências.

‘CASCAIS TEM UM PASSADO 
MUITO RICO’

CL- O que gostaria que Cascais 
viesse a ser no futuro? Cascais 
tem futuro?
RPA - Cascais tem um passado 
muito rico que aponta certa-
mente para um futuro notável. 
A qualidade de vida é inques-
tionável, o que tem trazido gen-
te de todo o Mundo, e o conce-
lho tem sabido recebê-los com 
tolerância e sem colocar a nossa 
História e identidade em risco. 
Cascais tem-se igualmente man-
tido na vanguarda da inovação 
tecnológica a vários níveis, asse-
gurando o seu lugar no futuro.
CL- Há algo em Cascais que já 
tenha desaparecido e de que sin-
ta saudades?
RPA - Não sou um saudosista. 
Tenho consciência que a evolu-
ção condena algumas vivências, 
e marcos históricos, mas é ne-
cessária e importante. Se assim não fos-
se ainda seríamos uma aldeia piscatória 
na dependência de Sintra.
CL- Cascais é diferente? Tem particula-
ridades únicas?
RPA - Claro que sim. A sua localiza-
ção geográfica foi, desde sempre, pri-
mordial para que todos olhassem para 
Cascais com olhos diferentes. Temos 
um clima mais ameno que Lisboa e 
uma quantidade de horas de sol supe-
rior a Sintra. Sempre fomos o último 
local onde os barcos se abasteciam e o 
primeiro a dar abrigo aos que chega-
vam. Um local onde diversas culturas 
se encontram há vários séculos e temos 
sabido tirar partido dessa circunstân-
cia.

CL- Se tivesse de pensar num desejo 
para Cascais, qual seria?
RPA - O maior desejo é que continue 
a apostar na tolerância. Neste Mundo 
global em que vivemos é uma das nos-
sas maiores riquezas.
CL- O que poderemos esperar da pá-
gina ‘Histórias da História de Cascais 
– H2C’?
RPA - Enquanto tiver histórias novas, 
vou continuando a divulgar. Vou conti-
nuar a publicar histórias e a desafiar os 
cascalenses a enriquecê-las partilhando 
as suas. Tenho recebido desafios para 
publicar um livro. Um dia, quem sabe?

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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