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Nova Atena dá aulas
com 'ferramenta' inovadora
A Nova Atena, Universidade Sénior
de Linda-a-Velha, associação para a
inclusão e bem-estar da pessoa sénior
pela cultura e arte, tem 12 anos de existência, conta com 1125 associados, dos
quais cerca de 650 ativos, com uma média de idades de 66 anos. Todos os professores e coordenadores de atividades
exercem a sua atividade em regime de
voluntariado, ninguém é remunerado
pelo seu trabalho.
Para além das aulas e atividades artísticas, como o coro, grupos instrumentais
e de música popular portuguesa, grupo
de teatro, jograis e dança, a Nova Atena
leva a cabo visitas de estudo e de carácter geral/cultural. Participa ativamente em ações de solidariedade, em colaboração com a União de Freguesias,
em programas de animação em lares de
idosos e em festas de carácter sociocul-

tural. Organiza e participa em festivais
anuais de música, dança, teatro e encontros de poesia.
Em declarações ao Correio da Linha,
Luís Filipe Santos, presidente da Nova
Atena, esclareceu que, quando em
Março foi declarado o estado de pandemia e em consequência disso, a Nova
Atena foi obrigada a encerrar as instalações, ficando os responsáveis desta
Universidade Sénior muito preocupados com o isolamento forçado a que os
seus associados foram sujeitos.
Correio da Linha – Que medidas tomaram para minimizar esse problema?
Luís Santos - Começámos imediatamente a planear a forma de mitigar esse
isolamento, de continuar a operacionalizar o nosso lema, “saber e bem-estar”,
junto dos nossos associados. Para tal,

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA,
PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

Festas de Paço de Arcos e de Caxias canceladas este Verão
Perante a constatação de que o País continua a lidar com a pandemia do
novo coronavírus Covid-19, e na sequência das orientações da Direção
Geral da Saúde, não se devem promover nem organizar eventos que
possam maximizar possíveis linhas de contágio, pondo em risco a saúde
pública da população da União de Freguesias, o Executivo deliberou
por unanimidade na reunião de 21 de maio de 2020, que não se irão
realizar as Festas de Paço de Arcos, nem as Festas de Laveiras - Caxias,
que tradicionalmente se realizam no fim do mês de agosto e o mês de
setembro, respetivamente.
As verbas alocadas para as Festas no orçamento de 2020 serão destinadas
para apoiar as Instituições da UFOPAC, que prestam apoio alimentar às
famílias em situação de vulnerabilidade económica e social.

Madalena Castro
Presidente da União de Freguesias

CL-Junho-2020

Estes dois eventos que mobilizam milhares de pessoas em Paço de
Arcos e Caxias, irão regressar no próximo ano com mais força e vigor,
celebrando as nossas tradições.

implementámos aulas à distância, utilizando uma das plataformas existentes.
Mas... Como fazer para motivar alunos
e professores? Como ultrapassar dificuldades naturais
no domínio informático?
Então, convidámos os colegas de informática para dar
formação a todos e, através
do nosso canal de comunicação habitual, o email, divulgámos os nossos intentos,
a nossa vontade firme de
ultrapassar todas as dificuldades e continuar a funcionar com aulas, ainda que à
distância.
CL – Tiveram muita adesão?
LS - Durante duas semanas,
os nossos colegas deram formação a todos os que a solicitaram, ensinaram a trabalhar com a plataforma,
quer em grupo, quer individualmente.
A adesão foi fantástica! Foram dias de
uma azáfama enorme!
Assim, no dia 14 de Abril, data do início do 3º período, tínhamos os horários
feitos, as aulas prontas a começar, toda
a gente motivadíssima para a nova ferramenta de ensino!
CL – Como é que está a funcionar?
LS - Temos 52 aulas por semana a funcionar, cerca de 40 professores, alunos
que participam ativamente nas aulas,
em grande número, 30, 40, 50 e mais
alunos! Todos gostam deste ensino à
distância, todos apreciam esta experiência, as pessoas vêem-se, conversam, quebram o isolamento, vivem
momentos de amizade, partilham até
sorrisos, e assistem às aulas ministradas por professores competentes que
também se sentem motivados e confortados com o agrado com que o seu
trabalho é recebido pelos seus alunos.

Para além das aulas estamos a realizar
exposições virtuais, para mantermos
os associados em contacto connosco.
Penso tratar-se de uma boa iniciativa,
pois tal como aulas on-line, também
as exposições virtuais têm muito bom
acolhimento da parte dos associados.
CL – Esta experiência pode considerar-se um sucesso?
LS - Sem dúvida que podemos dizer
que as aulas à distância na Nova Atena
são um sucesso e sobretudo, nestas
condições de isolamento, um instrumento muito importante para mitigar
o isolamento, para a Nova Atena estar
junto dos associados, nas suas casas,
fazendo-lhes companhia, ocupando o
seu tempo de forma agradável e produtiva.
Sabemos que alguns associados não
puderam acompanhar as aulas, ou por
não conseguirem encontrar os recursos necessários ou por terem receios
na utilização dos meios informáticos.
Lamentamos a situação e ficamos à espera de que possam ultrapassar esses
constrangimentos.
CL - Como é que vão organizar o funcionamento no futuro?
LS - Estamos já a preparar o próximo
ano letivo e vamos incluir nele aulas
presenciais e aulas à distância, única
forma de podermos funcionar cumprindo as regras de distanciamento
determinadas pela Direção Geral de
Saúde e também de implementarmos
as aulas de Educação Física, Futebol,
Dança, Artes Plásticas e Música. Deste
modo rentabilizaremos os espaços
tornando possível o nosso funcionamento na totalidade das disciplinas. E
continuaremos a proporcionar a todos
os associados momentos de convívio e
aprendizagem. É esse o nosso objetivo!
Texto: Alexandre Gonçalves

Horta em Rio de Mouro
A Câmara Municipal de Sintra tem em
curso a empreitada de execução da horta solidária de Rio de Mouro, que será
implementada na área limítrofe com a
Rua Escoteiros de Portugal/Avenida
Infante D. Henrique, na localidade das
Mercês, freguesia de Rio de Mouro.
Depois da execução das vedações, desmatações e limpeza do terreno teve
lugar a recente conclusão da rede de
rega e está neste momento em curso a
montagem dos troncos de madeira que
fazem a delimitação dos caminhos a
criar.
Inserida na ARU (Área de Reabilitação
Urbana) de Rio de Mouro, a parcela

de terreno tem uma área aproximada
de 11.7000 m², dos quais cerca de 5000
m2 serão destinados a área de cultura e
1400 m2 a caminhos. Na área destinada a hortas pretende-se criar cerca de
100 talhões, variando entre os 55 e os 38
m2 por talhão. Estes talhões dividem-se em 7 unidades de partilha de recursos, cada uma equipada com um abrigo
para armazenagem de ferramentas e
rede de distribuição de água.
A horta solidária de Rio de Mouro visa
proporcionar recursos de produção
hortícola que permitam complementar
os meios de subsistência da população
local.
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Nirvana Studios apresentou
'Limbus Infinitus'
“Nirvana Studios” está localizado na
designada, Estrada Militar, que liga
Valejas a Queijas, no Concelho de
Oeiras, apresentou, nos dias 23 e 24 de
maio, a exposição “Limbus Infinitus”,
que segundo Rui Pedro Gago, um dos
responsáveis da “Nirvana Studios”,
seria a exposição que se seguiria à
temporada do espetáculo da “Custom
Circus”, “Diesel Punk”, que devia ter
sido iniciado em abril mas teve que ser
cancelado devido à pandemia.
A apresentação da exposição foi
uma forma de dizer ao público que a
“Nirvana Studios” está viva e a seu
tempo retomará a atividade.
Nesta exposição, com entrada gratuita, foram mostrados grande parte dos
adereços, roupas e meios técnicos, num
total que ultrapassa as três mil peças,
criadas para o espetáculo, que coloca a
questão sobre o que são as máquinas e
a sua relação com o ser humano, sendo
de certa forma uma coincidência, nesta
fase de pandemia, uma vez que também fala sobre a nossa sobrevivência.
A apresentação do espetáculo neste
momento ainda não é viável, uma vez
que, refere Rui Pedro Gago, as limitações quanto à lotação das pessoas nas
salas de espetáculo, que é definida nas
diretrizes da DGS, torna isso inviável,
por essa lotação não pagar os custos de
produção, espera por isso que venham
a ser aliviadas estas restrições.
Esta exposição que foi um sucesso na

Moinho das Antas

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

forma como o
público aderiu, e poderá
vir a ser de
novo aberta ao
público.
A
“Nirvana
Studios”,
está
instalada num antigo complexo militar,
que foi adquirido e feita a recuperação dos edifícios, pela companhia de
teatro “Custom Circus”, para alojar a
companhia, que ao fim de alguns anos
de digressões pelo País e pela Europa,
sentiram a necessidade de ter um lugar
fixo, uma sede.

Oeiras Vila

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

Nesta propriedade, o “Custom
Circus” criou o primeiro “Centro
Cultural Alternativo Português”, um
espaço onde a arte é olhada sem barreiras, sem ideias pré-concebidas, tendo o
mesmo valor como artista, uma bailarina clássica ou um “graffiter”.
Este centro cultural tem dado acesso a
muitos artistas, que ali
trabalham, tem sido
acarinhado pelo público, e tem marcado a
diferença no panorama
artístico nacional.
Ao longo dos anos,
desde 2004 quando foram abertas estas instalações, sempre têm
conseguido levar a
cabo novas iniciativas
e ultrapassar as dificuldades, desta vez tudo
parou, mas, Rui Pedro
Gago, espera que, a
partir de setembro,
possam dar continuidade ao seu trabalho.

Paço de Arcos

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

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

Eléctrico de
Sintra regressa
O eléctrico de Sintra voltou a circular a partir do dia 1 de junho.
Este regresso foi acompanhado
pela implementação de medidas
de salvaguarda das condições de
segurança para colaboradores e
passageiros, de acordo com as diretivas das autoridades sanitárias
no âmbito da prevenção e combate
ao surto da COVID-19.
As medidas de segurança passam
pelo cumprimento do distanciamento físico de 2 metros entre
passageiros enquanto aguardam o
acesso às carruagens nas paragens.
No interior do eléctrico será obrigatório o uso de máscara, a higienização das mãos e cumprimento
da sinalização existente.
A admissão dos passageiros em
cada carruagem será condicionada a 50% da capacidade máxima e
será feita através da porta traseira,
de modo a reduzir o contato com
os tripulantes.
Os colaboradores do eléctrico de
Sintra passam atender ao público
de máscara e ou com outros equipamentos de proteção individual.
A Câmara Municipal de Sintra
garante a higienização necessária
para evitar o risco de contágio e a
aplicação dos procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas, com repercussões tanto ao nível de visitantes,
como de colaboradores, seguindo
as recomendações da Direção Geral da Saúde.

Oeiras Fórum

Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916
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Câmara da Amadora
incentiva empresas
Como forma de combate à propagação
da Covid-19, a Câmara Municipal da
Amadora (CMA) deu início, no dia 1
de Junho, à distribuição de máscaras
comunitárias pela população. Para
requerem o seu kit - constituído por
duas máscaras e um folheto informativo - os munícipes devem apresentar
o seu cartão de cidadão e um comprovativo de morada. É possível fazer o
levantamento na Câmara Municipal,
na Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, na Divisão de Intervenção Social, no Complexo Desportivo
Monte da Galega, no Departamento
de Educação e Desenvolvimento Sócio
Cultural e em todas as Juntas de Freguesia do concelho. A distribuição de
máscaras à população tem sido uma
das prioridades do concelho, tendo
sido feita, desde a primeira hora, de
forma priorizada. Numa primeira fase,
este equipamento de proteção individual foi – e continua a ser – distribuído pela CMA às entidades de saúde
pública, à PSP, aos Bombeiros Voluntários da Amadora, à Cruz Vermelha
Portuguesa, às Juntas de Freguesia, às
Instituições de Solidariedade Social e
outras instituições municipais. Também foram já distribuídas máscaras
a pessoas em isolamento por infeção
de Covid-19, a escolas e outros grupos considerados de risco. Os cerca de
4500 utilizadores do Cartão Municipal
65+ receberam igualmente o seu kit

através de correio.
Ainda no âmbito das medidas levadas a cabo pela CMA no panorama da
atual pandemia, destaca-se a criação
– em conjunto com a Amadora Inova - de uma plataforma digital com
o objetivo de dinamizar, promover e
incentivar os negócios do concelho.
Através desta plataforma, qualquer
negócio ou empresa poderá conhecer
as medidas de apoio a que tem direito
no âmbito da mitigação dos impactos
da Covid-19, acedendo para tal a um
simulador de enquadramento, que lhe
permitirá identificar quais as linhas de
apoio e incentivos disponíveis para a
sua situação especifica. A qualquer
altura poderá também entrar em contacto direto com a equipa da Amadora
Inova que está disponível para prestar
o seu apoio. Além destas funcionalidades, as empresas podem também
registar-se, de forma gratuita, num
Market Place, onde podem divulgar
os seus serviços e produtos, gerir reservas e marcações e interagir com
outros empresários da sua localidade
e potenciais clientes. Para aceder a esta
plataforma basta aceder ao site www.
amadoramaisempresas.pt. O concelho da Amadora aumentou ainda a
sua capacidade de testes à população,
apostando sobretudo no rastreio de
trabalhadores em empresas e locais de
trabalho com casos diagnosticados ou
com fatores de risco associados.

Cascais convida
Chegou a hora de voltar a pensar nas escapadelas de verão e a Associação Turismo de Cascais tem a resposta para quem
sonha com novos cenários e sensações.
‘Cascais, um mundo por descobrir’ é o
mote da campanha, destinada ao mercado interno, que procura mostrar aos
turistas nacionais que, neste verão atípico, tudo o que procuram existe mesmo
aqui ao lado. Características de todo o
mundo juntam-se assim num destino
bem nacional. Das praias à gastronomia,
da natureza à cultura, Cascais apresenta
o cenário perfeito para os short-breaks
que os portugueses tanto anseiam. A

oferta é variada e a promessa é só uma:
visitar os mais idílicos destinos internacionais, sem sair de “casa”."Na Associação Turismo de Cascais soubemos desde
o início que este seria um verão diferente no qual todos teríamos de nos adaptar
a uma nova realidade. Em Cascais, essa
realidade partilha inúmeras semelhanças com os nossos sonhos de verão e, em
conjunto com os nossos parceiros, estamos mais prontos do que nunca para
receber todos aqueles que nos queiram
agora visitar" afirma Duarte Nobre Guedes, Presidente da Associação Turismo
de Cascais

68 anos sempre a bem servir
FABRICO
PRÓPRIO

Especialidades em:
Sticks
Os Amigos
(queijadas especiais)
Trouxas de Ovos
Russos Folhados
e Lampreia de Ovos

Parabéns
O Palmeiras
Shopping
agradece
a todos
a preferência
ao longo dos
nossos 34 anos
Rua Quinta das Palmeiras, 91-C | 2780-154 Oeiras
Tel. 214 575 216 - 962 711 029 | Email: ccpalmeiras4@gmail.com
Parque de estacionamento gratuito

Pastelaria Fina Diversa

Encomende
o seu bolo
de aniversário

Delícia Oceania
(Villa de Oeiras)
AGENTES TOTOLOTO
E TOTOBOLA

Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-A • Paço de Arcos - Oeiras • Tel.: 21 443 23 03
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Oeiras comemora 10 de Junho
O dia 10 de junho, em Oeiras, ficou
marcado por uma homenagem aos Militares mortos na Guerra do Ultramar,
cerimónia que contou, para além, dos
discursos, deposição de flores e com a
actuação da Banda do CCD.
Foi inaugurada a requalificação urbana do cruzamento da Rua Oeiras do
Piauí com a Av. Dr. Francisco Sá Carneiro e Av. do Ultramar. A alteração da
configuração do anterior cruzamento,
por uma solução de rotunda, teve por
objetivo melhorar as condições de circulação no local, entre os bairros da Figueirinha e do Moinho das Antas. Esta
obra, que representou um investimento
de €440.178,40+ IVA, incluiu o reforço
da arborização da zona.
A libertação dos presos políticos da
Prisão de Caxias é o tema da peça escultórica, a obra, assinada pelo escultor
Sérgio Vicente, é num material resistente de aço corten, lembrando uma
chama viva, a “da Liberdade”, ficando
implantada em zona ajardinada junto à
entrada da Quinta Real de Caxias, em
frente à estação de caminho-de-ferro
de Caxias, onde, diz-se, as pessoas que
iam visitar os familiares detidos, eram
esperados pela polícia política provida
de cães, com a intenção de os amedrontar.

32 anos a informar

32 páginas em tempo de pandemia
Também estamos na linha da frente

A todos os que nos apoiam o nosso
OBRIGADO
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Aulas por vídeoconferência

Rua de
Oeiras
requalificada
disse ser esta obra, que custou cerca de
340 mil euros, um bom exemplo do que
se pretende fazer por todo o concelho,
para melhorar o conforto das pessoas
na utilização dos espaços públicos.
O presidente da Câmara a propósito
desta inauguração, referiu que há neste momento no concelho jardins que já
não são tratados há seis meses e corre-se o risco da completa degradação
destes espaços se o problema não for
resolvido a tempo.
Esclareceu, Isaltino Morais, que esta
situação é resultado de o concurso público, para adjudicação da manutenção dos jardins, ter sido suspenso,
devido a uma reclamação de uma
empresa concorrente e está parado
há seis meses, aguardando a decisão
do tribunal.
Ora, refere o presidente da Câmara,
“como os tribunais decidem muito
rapidamente”, há seis meses que este
processo aguarda e os munícipes
precisam saber que os jardins estão
em mau estado devido a esta situação, mas assim que haja uma decisão
do tribunal arrancará em força o tratamento destes espaços públicos.

bano da água, nomeadamente a recolha
e tratamento de águas residuais, bem
como o seu contributo para a preservação dos recursos hídricos dos 23 municípios servidos pelo sistema.
Os interessados em agendar uma sessão de sensibilização/aula por videoconferência devem contactar a empresa
(através do e-mail visitas.adta@adp.pt),
identificando o estabelecimento de ensino e o concelho a que pertence, bem
como o nível de escolaridade e os contactos para confirmar a realização destas iniciativas destinadas a sensibilizar
os jovens para a adopção de comportamentos mais sustentáveis. A empresa
Águas do Tejo Atlântico S.A. promove
outras iniciativas com o propósito de
sensibilizar as camadas mais jovens
da população para a preservação do
Ambiente. A empresa disponibiliza
informações sobre estas temáticas na
sua página da Internet (https://www.
aguasdotejoatlantico.adp.pt/content/
recursos-pedagogicos), onde podem
ser consultados suportes de educação
ambiental adequados a várias idades.

Actividades desportivas
vão começar
O Município de Oeiras está a preparar a retoma segura e gradual
da prática desportiva e o regresso dos praticantes dos clubes
desportivos do concelho às instalações desportivas. Para o efeito
realizou, nos dias 3 e 4 de junho,
um conjunto de reuniões com o
tecido associativo concelhio e a
empresa municipal Oeiras Viva
(concessionária de instalações desportivas municipais), que incidiram sobre
as responsabilidades individuais e os
procedimentos e medidas a adotar para
a retoma segura da prática desportiva
em instalações desportivas. Outro ponto em debate foi o auxílio do Município
de Oeiras às coletividades desportivas
nesta nova realidade.
Para Pedro Patacho, Vereador do Pelouro do Desporto de Oeiras, “as palavras de ordem serão responsabilidade
e método, baseados nas evidências que
permitam otimizar a segurança de toda
a comunidade, cabendo ao Município
de Oeiras o papel de prestar o apoio
possível e necessário nesta circunstância”. Ainda nas palavras do autarca,
«para prepararmos uma eficiente intervenção nesta matéria, torna-se fundamental auscultar as coletividades
desportivas, ouvir as suas dificuldades
e necessidades, mas também, respon-

sabilizá-las, através da realização de
um Plano de Retoma de Atividades
Desportivas, que contenha as medidas
de mitigação do risco de contágio da
doença COVID 19, para que se possa
avaliar, racionalmente, as necessidades de cada uma das coletividades e
atuar em conformidade, apoiando, com
base num princípio de racionalidade e
proporcionalidade de atividade desportiva, para que o regresso seguro da
atividade desportiva seja, de facto, uma
realidade próxima.» O Município de
Oeiras irá prestar todo o auxílio técnico
e material à concretização dos Planos
de Retoma de Atividades Desportivas
das Coletividades, estando em curso a
preparação de um conjunto amplo de
outros apoios para o arranque da próxima época desportiva, no plano material, logístico e financeiro, que ajudem a
suprir as necessidades reportadas pelos
clubes.

Agência de Viagens e Turismo

QueluzTur

Viaje connosco
em boa companhia
Consulte os nossos programas
CL-Junho-2020

A Rua Salette Tavares, na Vila de
Oeiras, foi alvo de trabalhos de requalificação, numa área de cerca de sete mil
metros quadrados, com criação de estacionamento para veículos, modelação
do terreno procurando a adaptação à
topografia existente, criação de espaços
verdes mantendo, sempre que possível,
todos os exemplares de vegetação arbórea em boas condições, e foi dada preferência à utilização de materiais construtivos permeáveis ou semipermeáveis.
Na inauguração desta requalificação o
presidente da Câmara, Isaltino Morais,

Em alternativa às visitas de estudo
que se encontram suspensas devido ao
contexto extraordinário causado pela
pandemia de COVID-19 que o Mundo
enfrenta, a empresa Águas do Tejo
Atlântico S.A., que integra o Grupo
Águas de Portugal, está a promover
aulas temáticas de Educação Ambiental
destinadas a alunos e professores, através do recurso ao sistema de videoconferência. Este programa, gratuito,
procura complementar as matérias curriculares dos diversos níveis de Ensino,
integrando-as sempre que possível nas
temáticas do Referencial de Educação
Ambiental para a Sustentabilidade e
nos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável, no seguimento das metas e objectivos definidos no âmbito
da Estratégia Nacional de Educação
Ambiental (ENEA 2020).
O programa de Educação Ambiental
promovido pela empresa alerta para a
importância do uso eficiente da água,
partilhando e disponibilizando informação sobre o papel das suas Fábricas
de Água (ETAR) na gestão do ciclo ur-

Sede: Rua Direita de Massamá, 100 A 2745 - 751 -Massamá
T. 214 300 860 TM: 918 669 602
Filial: Av. José Elias Garcia, 98 A | 2745 -142
Queluz | T. 211 982 222 TM: 916 143 870
e-mail: geral@queluztur.pt • web site: www.queluztur.pt • RNAVT 2156
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Hospital
CUF Sintra
tem novas
valências
O
Hospital
CUF
Sintra,
está prestes a
disponibilizar
à
população
novos serviços
de saúde, recebeu no dia 4 de junho a
visita do Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, e do Presidente do
Conselho Estratégico Empresarial de
Sintra, Jorge Coelho. A unidade hospitalar encontra-se na reta final da segunda fase de expansão, que vai aumentar
a oferta e diferenciação dos serviços de
saúde na região.
Internamento, com capacidade para 55
camas, Unidade de Cuidados Intermédios, com 15 camas, Bloco Operatório
com três salas, vão completar a oferta
de cuidados de saúde do Hospital CUF
Sintra. As obras de expansão, permitiram, ainda, criar áreas de Exames Especiais de Gastrenterologia, Ginecologia, Urologia e Pneumologia - com
recobro dedicado -, Medicina Física e
Reabilitação, com disponibilização de
ginásio, Medicina Dentária e Hospital
de Dia Oncológico, com 4 cadeirões e
um quarto.
Estas novas áreas clínicas fizeram parte
do percurso da visita realizada pela comitiva da Câmara Municipal de Sintra,
que em primeira mão conheceu todos
os novos espaços desta segunda fase
de expansão. As áreas clínicas, que se
encontram equipadas e preparadas
para iniciar a prestação de cuidados de
saúde e que irão aumentar a complexidade dos cuidados
prestados à população do concelho e
zonas limítrofes, entrarão em funcionamento assim que seja
atribuído o licenciamento de da Entidade
Reguladora da Saúde.
O investimento efetuado no Hospital CUF
Sintra, que substituiu
a Clínica CUF Sintra
que iniciou atividade
em 2014, permitirá
realizar, num ano de
atividade, 190 mil

consultas de especialidade, mais de 10
mil cirurgias e mais de 10 500 diárias de
internamento.
A unidade hospitalar, que disponibiliza, ainda, Atendimento Médico Não
Programado de Adultos e Pediátrico,
estima que passará a garantir 52 mil
episódios de atendimentos nestes dois
serviços.
O Hospital CUF Sintra, com mais de
450 colaboradores, consolida, desta
forma, a visão de crescimento da rede
CUF, fortalecendo a presença no concelho de Sintra.
No final da visita, a comitiva da Câmara Municipal de Sintra, recebida pelo
Presidente do Conselho de Administração da José de Mello Saúde, Salvador
de Mello, reconheceu a importância do
investimento feito pela CUF, que permite disponibilizar cuidados diferenciados e de excelência à população.
Para além dos Presidentes da Câmara
e do Conselho Estratégico Empresarial,
estiveram, ainda presentes, da Câmara
Municipal de Sintra, a vereadora Ana
Duarte, o vereador Eduardo Quinta
Nova, a Coordenadora do Gabinete de
Apoio Empresarial, Rita Pinto e a Coordenadora do Gabinete de Relações
Internacionais, Públicas e Protocolo,
Marta Castelo Branco.
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Oeiras comemora 261 anos

O Dia do Município de Oeiras foi assinalado no dia 7 de junho, com um
programa que se iniciou às 9h00, com o
hastear das bandeiras, frente à sede do
Município, seguindo-se Missa Solene,
nos Jardins do Palácio Marquês de
Pombal, onde foi possível respeitar os
distanciamentos impostos pela DGS,
após o que se realizou, no mesmo espa-

Marquês de Pombal”.
“Estamos
certos
que Sebastião José
de Carvalho Melo,
o
primeiro
dos
“Oeirenses”,
teria
imenso orgulho no
modo como soubemos
enfrentar estes últimos meses onde, desde o primeiro momento, apoiámos os nossos
munícipes, o Serviço
Nacional de Saúde e
todas as instituições
do concelho”.
Referindo
também
que “o município,
numa perspetiva de
equidade social, garantiu o equipamento
tecnológico necessário viabilizando assim
aulas à distância para
todos os alunos”.
“Durante estes difíceis
meses de governação,
tudo quanto nos importou foi, de facto, o
bem-estar dos nossos
munícipes”.
Destacou depois os
247 projetos que estão atualmente a
ser desenvolvidos pelo Município
e os grandes investimentos em diversas áreas, como a Mobilidade, as
Acessibilidades, a Qualidade de Vida,
o Ambiente, o Património Cultural e a
Educação. “Todo este vasto programa
de investimento será promovido com
recurso a capitais próprios, resultado
de um modelo de desenvolvimento
com forte capacidade de gerar riqueza
e robustez financeira”.
Expressou o seu agradecimento a todos quantos foram agraciados com as
Medalha de Mérito Municipal, pelo
contributo dado para levar o nome do
Concelho de Oeiras a todos os cantos
do mundo, mas também a quantos se
destacaram durante a fase mais crítica
da pandemia, pessoal de saúde, bombeiros, IPSS, forças de segurança, pessoal operacional, técnico e dirigentes
da CMO e ainda aos empresários e empresárias que generosamente quiseram
participar do esforço coletivo.
Agradecimento também para os
Oeirenses pela confiança depositada
nas decisões deste executivo dizendo
que, “valeu a pena toda a dedicação
posta na prestação deste serviço público”. Deixando a promessa de, antes do

ço, a Sessão Solene comemorativa dos
261 anos deste Município.
Este dia foi também assinalado com a
atribuição de 26 novas viaturas a forças de Segurança, nomeadamente à
Polícia de Segurança Pública, Polícia
Municipal e Proteção Civil e a serviços municipais, num investimento que
rondou os 700 mil euros, e ainda com
a entrega de 19 fogos de Habitação
Jovem e inauguração mais dois edifícios deste programa.
A sessão solene abriu com um momento musical, com os jovens que integram
o projeto social “Novos Horizontes
A Orquestra da Câmara Portuguesa
Solidária no Bairro dos Navegadores”,
que atuaram pela primeira vez, seguindo-se o habitual discurso do Presidente
da Câmara, Isaltino Morais, que começou por dizer que, “nada mais apropriado do que este local para glorificarmos a memória de quem, em 1759, elevou o até então modestíssimo lugar de
Oeiras à prestigiada condição de Vila,
Sebastião José de Carvalho e Melo, o
1º Conde de Oeiras e mais tarde o 1º
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fim do ano, ser realizada uma sessão
especial de agradecimento e reconhecimento a pessoas e instituições que se
distinguiram no combate à pandemia e
apoio aos mais fragilizados económica
ou socialmente.
Depois da intervenção do presidente da
Câmara foram homenageados cerca de
quatro dezenas individualidades e entidades, com medalhas de mérito Grau
Ouro, Prata e Cobre, como, Rui Anjos
(médico - Hospital Santa Cruz), Matias
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poeta, a Título póstumo), Luís Filipe Araújo
(Subcomissário
da
PSP), Joaquim Pereira
(Federação Portuguesa de
Rugby, atleta), Irmã Maria
Izabel Ferreira, (superiora, Irmãs Canossianas
Queluz
de
Baixo),
LG,
MOVIELIGHT,
P R O D R O N E ,
Johnson&Johnson
e
Samsung.

Damásio (músico), Clube Recreativo
Leões de Porto Salvo, Marcelino Sambé
(bailarino), Pedro Barroso (músico/

Habitação Jovem
Já durante a tarde depois da entrega
dos 19 fogos de Habitação Jovem, localizados na União de Freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias, na União de Freguesias
de Algés, Lindaa-Velha e CruzQuebrada/Dafundo,
foram
inaugurados na Freguesia
de Barcarena e na
Freguesia de Porto
Salvo, dois novos
edifícios no âmbito do Programa
Habitação Jovem nos
Centros Históricos.
Foram criados quatro fogos T1 e um
fogo T3, num investimento de 590 mil
euros para aquisição
e reabilitação destes
imóveis.
De realçar que o Município de Oeiras já
investiu mais de 19 milhões de euros na
compra e reabilitação de edifícios para
Habitação Jovem, num total de 26 edifícios, dos quais 14 já foram reabilitados,
dois estão em fase de obras de reabilitação e 10 imóveis em fase de projeto.
Teve lugar ainda uma visita guiada à
Quinta de Cima, com o historiador José
Meco, que foi transmitida online no
Facebook do Município.
Com a Casa da Pesca como palco, as
comemorações do Dia do Município
de Oeiras terminaram com o concerto
online “Aqui Está-se Sossegado” com
Camané e Mário Laginha.
Texto e Fotos: Alexandre Gonçalves

Novos Horizontes
Os jovens que atuaram no início da Sessão Solene fazem parte
do projeto “Novos Horizontes,
A OCP Solidária no Bairro dos
Navegadores”, da Orquestra de
Câmara Portuguesa (OCP), no
âmbito dos Contratos Locais de
Segurança de Oeiras.
Segundo Teresa Simas, diretora
dos Projetos Sociais e Inovação
da OCP, estiveram nesta apresentação crianças das escolas Pedro
Alvares Cabral, Porto Salvo e
Aquilino Ribeiro, que fazem parte
deste projeto, que dura há cerca de
ano e meio, e está a ser desenvolvido nestas escolas e na sede da OCP
em Algés, sob a direção artística
do maestro Pedro Carneiro, com
uma equipa de professores que se
deslocam às escolas para fazer formação musical.
Não é um projeto que pretenda
criar uma escola dentro da OCP,
mas é um projeto social cujo objetivo e dar acesso à cultura e criar
novos públicos. Inicialmente foi
um pouco complicado conseguir
a presença destas crianças, a disciplina, o respeito entre eles e ultrapassar preconceitos, mas, refere
Tersa Simas, neste momento estão
muitos satisfeitos com os resultados.
Ao fim de vários meses de ensaios,
as crianças e jovens músicos que
compõem este projeto solidário
puderam mostrar o resultado da
sua dedicação, num momento musical.
A OCP tem também, há cerca
de 10 anos, um projeto ligado à
CERCIOEIRAS.
Os Contratos Locais de Segurança
de Oeiras são um projeto articulado com o Ministério da
Administração Interna que visam
reduzir as vulnerabilidades sociais
e prevenir a delinquência infantil,
reforçando da visibilidade policial
e integrando programas de policiamento de proximidade no plano de intervenção.

-ORTODÔNTIA
FIXA E REMOVÍVEL
-DENTISTERIA GERAL
- PRÓTESE FIXA DE

CLÍNICA DENTÁRIA ORTODÔNTICA
AV. COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 130 - 1º ESQ 1495-036 ALGÉS
TELS.: 21 410 38 15 | 96 207 85 78
www.clinicasmedicasoliviodias.pt Email: alges@clinicasmedicasoliviodias.com

ZIRCÓNIO E CERÂMICA
-BLOCO CIRÚRGICO
COM SEDAÇÃO GERAL
-IMPLANTOLOGIA
- URGÊNCIAS
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA,
PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

EDITAL N.º 9/2020
Hasta Pública n.º 1/2020 para adjudicação da Loja N.º 7 do Mercado Municipal de Caxias
MADALENA CASTRO, Presidente da União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias,
FAZ PÚBLICO que, de acordo com a Deliberação do Executivo n.º 50/2020, de 4 de junho, proceder-se-á
no dia 7 de julho de 2020, pelas 15:00 horas, nas instalações da Delegação desta União de Freguesias, em
Caxias, e perante o Júri para o efeito nomeado, à realização de uma Hasta Pública para a atribuição do
direito de exploração da Loja n.º 7 existente no Mercado Municipal de Caxias.
A Hasta Pública irá regular-se pelas condições gerais abaixo mencionadas:
Condições Gerais
1ª
(Objeto)
A hasta pública tem por objeto a atribuição do direito de exploração da Loja n.º 7 existente no Mercado
Municipal de Caxias.
2ª
(Destinação)
A Loja n.º 7 tem por finalidade a atividade de Comércio ou Serviços.
a)
aAs alterações de ramo de atividade comercial dos ocupantes fica sujeita a prévia autorização
expressa da Presidente da Junta de Freguesia.
b)
O licitante deverá comunicar à Junta de Freguesia a lista nominativa de trabalhadores que
pretenda contratar para a prossecução dos fins previstos na alínea a), devendo atualizá-la sempre que
haja alterações à sua composição.
3ª
(Tipo contratual e foro competente)
a)
O contrato a celebrar na sequência da hasta pública é o de cedência onerosa de exploração, com
o objeto previsto na cláusula 1ª.
b)
O contrato será celebrado com o adjudicatário nos oito dias seguintes ao pagamento do valor
da arrematação.
c)
O contrato reveste a natureza administrativa e o foro competente é o do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Sintra.
4ª
(Poder de direção da UFOPAC)
a)
A UFOPAC fiscalizará o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações emergentes do
contrato a celebrar mediante inspeções em qualquer momento.
b)
As inspeções referidas na alínea anterior referem-se às instalações e documentos e trabalhadores
a ela afetos, os quais deverão ser facultados imediatamente à entidade fiscalizadora que lhos solicitar,
relacionados com o funcionamento dos serviços.
5ª
(Responsabilidade civil administrativa)
A UFOPAC não se responsabiliza por quaisquer acidentes que afetem as pessoas e bens que possam
ocorrer na loja n.º 7.
6ª
(Duração)
O contrato tem a duração de um ano, sendo renovável por iguais períodos de tempo, podendo no entanto
ser denunciado por qualquer uma das partes outorgantes com a antecedência mínima de 60 dias contados
da data da sua renovação.
7ª
(Cedência a terceiros)
É proibida a transmissão da posição contratual a terceiros bem como a não utilização ou exploração do
respetivo espaço por prazo superior a 30 dias seguidos ou 60 interpolados.

TIO apresenta nova peça
'Os Impagáveis'
Após paragem devido à pandemia, O
TIO (Teatro Independente de Oeiras),
está de regresso com o musical “Os
Impagáveis”, da autoria de Teresa
Frota, com representações até 1 de agosto.
“Os Impagáveis” é uma comédia musical cuja ação decorre nos loucos anos
20, fez a sua estreia no Rio de Janeiro
e entre os vários prémios que ganhou
destaca-se o prémio, MEC (Ministério
da Educação e Cultura), Troféu
Mambembe, de Melhor Espetáculo.
Com produção do TIO, tem encenação
de Henri Pagnoncelli e interpretação de
Ana Sofia, Carlos d’Almeida Ribeiro,
Jaime Soares, Lourenço Henriques,
Luís Viegas, Paula Marcelo e Pedro

Rodrigues. As músicas originais são de
Cacau Ferreira Castro.
Com muita dança, esta comédia de gangsters faz divertidas homenagens ao
cinema, com citações a filmes como “E
Tudo o Vento Levou”, “Casablanca”,
“A Rosa púrpura do Cairo”, “O Pátio
das Cantigas”, “Os Dois Ladrões”, e
a grandes comediantes como Bucha
e Estica, Vasco Santana, Oscarito e
Grande Otelo, Os Três Patetas, Jerry
Lewis e Dean Martin.
A história gira em torno de dois vilões,
Luxúria e Carcaça, donos do mais famoso cabaré de Lisboa, o Lulu’s Club.
Eles desafiam o Inspetor da Polícia,
inspirado no detetive Sam Spade, com
um plano diabólico para desestabilizar

8ª
(Impedimentos)
Não poderão habilitar-se à hasta pública ou celebrar o contrato de cedência onerosa de exploração as
pessoas jurídicas que não tenham a situação tributária ou contributiva regularizada.

11ª
(Base de licitação e valor dos lanços)
a)
A base de licitação da arrematação da loja n.º 7 é de €320,00 (trezentos e vinte euros) e o valor
de cada lanço é de €50,00 (cinquenta euros);
b)
A adjudicação será efetuada a quem oferecer o maior lanço sobre o valor base da licitação;
c)
A taxa devida pela atribuição do direito será paga no mês anterior àquele a que disser respeito,
impreterivelmente até ao dia 8 de cada mês.
d)
Até dezembro de 2020 será pago o valor mensal da arrematação, sendo a taxa objeto de
atualização anual nos termos legais a partir de janeiro de 2021.
e)
O licitante que oferecer maior lanço deverá efetuar o pagamento referido na alínea a) nos dois
dias seguintes à realização da hasta pública, junto da tesouraria da Junta de Freguesia.
12ª
(Sanções pelo incumprimento)
A UFOPAC pode aplicar sanções pecuniárias, em caso de incumprimento imputável ao adjudicatário,
decorrente da violação culposa das suas obrigações contratuais.
13ª
(Publicidade)
A hasta pública e respetivas condições gerais serão publicitadas em edital a afixar nos locais públicos
habituais, bem como na página da internet da União de Freguesias, e ainda em jornal de expansão
regional.
______________________________________________________________________
E, para constar, se passou o presente e outros, de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos
habituais.

CL-Junho-2020

9ª
(Ato Público)
O ato público terá lugar no dia 7 de julho de 2020 às 15:00 horas nas instalações da Delegação desta União
de Freguesias, em Caxias.
10ª
(Júri)
O Júri será constituído pelos seguintes elementos: Mónica Alexandra Chambel (que preside), José
António Cunha (que substitui o presidente nas faltas e impedimentos), e Ana Maria Vilar (2º vogal). São
suplentes: Ana Cristina Carvalho (1º vogal) e Maria Teresa Coimbra (2º vogal).

DELICIE-SE
COM OS SONS
DA VIDA
- Harmoniosos
- Naturais
- Simples
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a economia do país.
Carlos d’ Almeida Ribeiro, em declarações ao “Correio da Linha” na apresentação desta peça, referiu-se ao tempo de paragem, como não tendo sido
uma situação fácil, mas que aproveitaram para fazer algumas obras no teatro.
No princípio de maio decidiram recomeçar com os ensaios, apesar de não
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haver ainda informação quanto a data
de reabertura, mas tendo a ideia de que
esse dia havia de chegar.
Esta peça tinha estreia prevista para o
dia 12 de março, mas no dia 10 tiveram
que parar e a retoma dos ensaios foi feita com algumas restrições, mas, refere
Carlos d’ Almeida Ribeiro, foram pagos os “cachês” a todos os atores, não
sendo prejudicados com esta paragem.
No que se refere às condições da reabertura, elas não são muito favoráveis, porque a lotação prevista para a sala
espetáculos não compensa as despesas,
mas considera que é preferível esta
abertura do que ficarem parados.
Esta ano o TIO faz 30 anos, as comemorações tiveram que ser adiadas, provavelmente, para setembro. A Câmara
de Oeiras decidiu premiar a companhia
com um subsídio, para apoio na realização da Gala dos 30 anos e no lançamento de um livro, e esse subsídio,
segundo Carlos d’ Almeida Ribeiro,
ajudou a superar esta situação que se

está a viver, mas não falta vontade de
trabalhar e esperança no futuro.
FICHA TÉCNICA
Texto, Teresa Frota. Encenação e
direção de atores, Henri Pagnoncelli.
Assistência de encenação, Teresa Frota
e Manuela Moog. Coreografia original, Marcello Caridad. Coreografa residente, Catarina Ribeiro. Produção,
TIO. Produtores executivos, Carlos
d’ Almeida Ribeiro e Teresa Frota.
Música original, Cacau Ferreira
Castro. Produção musical, Miguel
Teixeira. Direção musical, Pedro A.
Rodrigues.
Execução
cenográfica,
Carlos d’ Almeida Ribeiro, Maycon
Guane e Giovani Valada. Figurinos,

Teresa Frota. Design gráfico, Silvana
Mattievich e José Pedro Ramos,
Captação de vídeo, realização e edição
de imagens, José Correia. Fotografia,
Nuno Fernandes. Operação de luz,
Maycon Guane. Sonoplastia e operação de som, Marcelle Souza. Direção
de cena, Tânia Monteiro. Assistentes
de palco, Mariana Goldani Rosa,
Catarina Ribeiro, Solange Brás e Milena
Vasconcelos. Assistente técnico, Nuno
Vilarinho
Os Impagáveis, classificado para M12,
está em cena às sextas e sábados, às
21:30h, até 1 de agosto.
Texto e Fotos: Alexandre Gonçalves

Restaurante
PONTO VERDE
R. João Pires Correia, 229
Alcabideche - Estoril
Tel.: 21 460 21 23

Algumas das nossas
especialidades

Com segurança mas com os
mesmos profissionais e a
boa gastronomia

Agora todos os dias

Cabrito assado no forno
Arroz de Tamboril
Pataniscas de bacalhau
com arroz de grelos
Cataplana de marisco
e de mexilhão
Espeto de medalhões com bacon
Rogões à bairrada
e os nossos saborosos
Doces conventuais
Sala para
Casamentos - Baptizados
Festas de aniversário
Com distanciamento social
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Sintra investe mais
de 1,2 milhões em escolas
A Câmara Municipal de Sintra continua a investir na requalificação das escolas do
concelho, melhorando a qualidade dos estabelecimentos
de ensino para milhares de
crianças.
Em reunião de executivo,
realizada a 2 de junho, a autarquia aprovou a adjudicação e a abertura do concurso
público para a conservação,
reabilitação e arranjos exteriores de escolas básicas do
concelho de Sintra e a aquisição de salas de aulas em edifícios pré-fabricados, dando
lugar a um investimento de
mais 1 milhão e 200 mil euros.
Para o presidente da autarquia, Basílio
Horta, “investir nas escolas continua a
ser uma das nossas prioridades. Queremos que todos os alunos tenham as
condições desejáveis para a sua caminhada escolar e sintam que estamos a
fazer de tudo para que o conforto esteja
presente nesse processo”.
As intervenções para a Empreitada de
Conservação e Beneficiação das Escolas
Básicas da Quinta da Fidalga, Assafora, Várzea de Sintra e Eduardo Luna de
Carvalho, visam a pintura de paredes
interiores, a reparação de fendilhação
e dos elementos de betão armado das
estruturas dos edifícios, a colocação de
cortiça e a substituição de pavimentos
vinílicos.
Enquanto a Empreitada de Arranjos
Exteriores é referente às Escolas Básicas

de Massamá, Rio de Mouro 2, Tapada
das Mercês e de Galamares.
Foi também aprovada a abertura de
concurso público para a aquisição de
nove salas de aula em edifícios pré-fabricados metálicos e respetiva instalação, para as seguintes escolas: Escola
Básica da Xetaria; Rio de Mouro 1; Serras das Minas 1 e Mem Martins 2.
O plano de intervenção para as escolas
passa pela conservação e reabilitação
dos edifícios para inverter a trajetória
de décadas sem conservação, de forma
a garantir boas condições de funcionamento, garantido as condições de conforto dos mesmos.
O Plano de Investimentos nas Escolas
de Sintra foi apresentado em março de
2018 e prevê a intervenção em 98 estabelecimentos de ensino, compreendendo mais de 30 mil alunos.

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

Agora também com AL
Suites de Charme
Em frente ao Palácio de Queluz

(posta mirandesa)

Todos os bancos públicos na zona marginal da Praia da Parede, foram retirados.
Que sentido faz? Que razão? Que consequências sérias de saúde pública podem
daí advir?
As pessoas continuam a ir aos mesmos lugares, a circular pelos mesmos sítios.
Onde tiraram bancos há os muros e, enquanto antes se distribuíam pelos bancos e
pelos muros, agora só dispõem dos muros. Serão mais nos muros.
Parece ser uma medida mal pensada e inconsequente na prevenção da saúde pública, mas danosa para todos os que antes usavam os bancos e estão agora impedidos de o fazer.
Por outro lado, hão-de ser repostos, com o que se gastou mão de obra (dinheiro
dos contribuintes) para se retirarem os bancos e agora há-de gastar-se para os repôr no lugar. Entretanto, talvez se lembrem de os substituir (dinheiro dos contribuintes) por outros, talvez mais pseudo modernos, embora os que estavam fossem
recentes e bons.
Compensações dos prejuízos directos e indirectos é melhor nem falar nisso, por
inútil. Ninguém vai assumir.
Mas a autoridade que decidiu mandar retirar os bancos pode dar uma boa explicação das razões ou voltar a repô-los?
Três locais, todos adjacentes à Praia da Parede:

Aberto todos os dias

Boas raças de carne
ganham no forno
e nas brasas

Uma Carta....

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

Vitrina de exposição
de peixe fresco
recebido
diariamente

1. mesmo no cruzamento de entrada da marginal para a Parede, onde há bombas
de gasolina, havia bancos por cima do restaurante Adamastor, entre o parque de
estacionamento, o eco ponto e o muro sobre o mar;
2. frente às residências Montepio, saindo do túnel de acesso à praia e virando à
esquerda, havia bancos junto ao chuveiro e entre este e os apoios de praia do lado
esquerdo, por baixo da marginal;
3. saindo de restaurante Bérrio para a esquerda, no sentido do Estoril, pelo passeio
sobranceiro ao mar, havia uma correnteza de bancos.
Leitor devidamente identificado

Oeiras defende nova
travessia Algés/Trafaria
A Câmara Municipal de
Oeiras aprovou a participação do Município
no planeamento do corredor rodoviário Algés/
Trafaria, em conjunto
com outras entidades,
designadamente
da
Área Metropolitana de
Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Almada, quer na emissão
de pareceres, quer no
apoio a projetos que se venham a desenvolver para a construção desse corredor.
Perante a forte componente urbana do
concelho de Oeiras, assim como a sua
componente empresarial, que exige
uma forte conetividade intermunicipal,
verifica-se que a Travessia Rodoviária
do Tejo no corredor Algés/Trafaria é
de extrema importância para Oeiras e
para toda a área metropolitana de Lisboa, face à conjuntura de mobilidade
existente.
De acordo com um inquérito à mobilidade efetuado em 2017 pelo INE,
apurou-se que Oeiras é um concelho de
destino, ou seja, para o qual existe uma
grande atratividade por via do emprego com diversos polos empresariais.
Do mesmo estudo também decorre
que existe atratividade decorrente da
existência de polos universitários no
concelho, que justificam a necessidade
de se garantirem melhores níveis de
mobilidade.
Analisados os concelhos de origem das
viagens com destino em Oeiras, verifica-se que, para além dos seus concelhos
limítrofes, um dos principais é Almada. Verifica-se ainda que essa mesma
procura (com origem em Almada e na
margem sul) existe não só para o concelho de Oeiras, mas também para os
concelhos limítrofes ao mesmo: Lisboa,

Cascais, Amadora e Sintra.
A Ponte 25 de Abril e a Ponte Vasco da
Gama não são suficientes para o tráfico
que existe proveniente dos concelhos
de Almada, Seixal e Sesimbra, bem assim como o não são as soluções ferroviárias e fluviais existentes que se encontram saturadas.
Tendo em conta a afirmação de Oeiras
na região de Lisboa, em Portugal, na
Europa e no Mundo, a nova localização
proposta para o Aeroporto (Montijo)
e os resultados do Inquérito à Mobilidade AML de 2017, entende-se que a
nova travessia rodoviária do Tejo no
corredor Algés/Trafaria é uma peça
fundamental no contexto da acessibilidade regional à Área Metropolitana
de Lisboa, sendo indispensável não só
para contribuir para a resolução dos
problemas existentes (ex.: Ponte 25 de
Abril), como também para estruturar o
território de forma equilibrada, indutora de desenvolvimento e progresso.
Por outro lado, há a convicção de que
com o Aeroporto na margem sul esta
travessia (Algés/Trafaria) é fundamental e implicará também a resolução das
ligações da A5 à CRIL (parcialmente
inexistentes), à CREL (bastante constrangidas e inadequadas) numa coroa
mais alargada a norte assim como os
nós de acesso à A5 de um modo geral
(Carnaxide / CREL / Oeiras).
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Abertura da época balnear
na Praia de Paço de Arcos
No que respeita aos parques de
estacionamento formais, foram
limitados os dias de utilização,
como é o caso do estacionamento
do Jardim Municipal de Oeiras
que estará encerrado aos fins de
semana e feriados.
O acesso à praia de Paço de Arcos, em Oeiras, vai ser feito a partir de uma Cabine High Tech de
Desinfeção contra a Covid-19, que
permite descontaminar, de forma
rápida e segura, o corpo humano,
vestuário, sapatos e outros materiais. Esta tecnologia inovadora,
disponibilizada pela Câmara de
Oeiras, vai marcar a abertura da
época balnear no concelho.
Aos fins-de-semana e dias de
maior afluência, a Cabine vai
ser colocada nos acessos aos areais do
concelho. Durante a semana, vai também ser disponibilizada noutros locais,
como lares, mercados municipais, Taguspark, escolas e
serviços públicos
com maior afluência de munícipes.
A Cabine High
Tech foi desenvolvida para utilização em espaços
frequentados por
grupos elevados
de pessoas, como
sejam estádios de
futebol, aeroportos, festivais, escolas e lares, entre
outros.
A Cabine High

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

Tech possui o selo CE e é a única em
Portugal a utilizar um desinfetante homologado pela Direção Geral de Saúde.
A garantia de eficácia e segurança.

Fotos: Paulo Rodrigues

Para cumprimento da legislação em vigor e por forma a garantir as melhores
condições de segurança aos banhistas,
o Município de Oeiras realizou um investimento superior a 400 mil euros nas
seguintes medidas:
Assistência a banhistas, através da contratação de 22 nadadores-salvadores
e todos os equipamentos necessários
para o efeito;
Limpeza e desinfeção regular dos equipamentos e principais superfícies de
contacto (tampas dos ecopontos, chuveiros, lava-pés, instalações sanitárias,
papeleiras e corrimões);
Colocação de instalações sanitárias de
apoio à prática balnear na Praia de Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias;
Instalação de um conjunto de painéis
informativos nos parques de estacionamento e nas entradas das praias, onde
terá informação sobre as entradas e
saídas disponíveis, equipamentos de
apoio à prática balnear, corredores de
circulação e zonas reservadas a grupos
escolares e pessoas com mobilidade reduzida;
Sistema de semáforos e sinalética de
contagem da capacidade de carga de
cada praia. Este sistema estará ligado à
App Info Praia para consultar, a partir
de casa, a ocupação de cada praia, mesmo antes de sair de casa.
Foi definido pela Agência Portuguesa
do Ambiente a capacidade máxima em
cada praia de Oeiras:
Praia da Torre - Limite de 3.000 utilizadores; Santo Amaro de Oeiras - Limite
de 4.100 utilizadores; Paço de Arcos –
Limite de 1.000 utilizadores; Caxias –
Limite de 1.700 utilizadores
Para que seja possível respeitar a capacidade
máxima
de cada praia, que
garanta o distanciamento social de
segurança, foram limitadas as entradas
no areal através da
colocação de baias.
Por outro lado, os
parques de estacionamento informais,
foram também fechados, como é o
caso da Fontaínhas.

Fiel à sua matriz de índole cultural,
a Estoril Sol acaba de lançar uma
nova edição da revista “Egoísta”,
em plena época pandémica que
coloca ao País e ao Mundo novos
e decisivos desafios. Trata-se de
número especial que assinala, precisamente, os 20 anos da “Egoísta”,
uma revista de culto que se consolidou como a publicação mais premiada a nível europeu.
Na abertura do editorial “Valeu a
Pena?”, Mário Assis Ferreira, director da “Egoísta”, recorda: “Um
dia, algo distante, tive a incauta
tentação de editar um “Jornal de
Boas Notícias”. Arrojada façanha
essa, logo gorada por um fatídico
estudo económico que me ditava o
ónus de uma exígua circulação por
carência de leitores interessados,
bem mais ávidos de penumbras
noticiosas…
Lançada há 20 anos, a Revista
“Egoísta” foi já galardoada com
90 prémios nacionais e internacionais na área do jornalismo, design,
edição, criatividade e publicidade,
o que a torna na publicação mais
premiada a nível europeu.
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Qualidade
das praias
em Cascais

Oeiras protege linhas de água
Para proteger a biodiversidade e conservar os ecossistemas nativos dos impactes das invasões de espécies exóticas, que poderão causar alterações nos
ecossistemas e, no limite, problemas
de saúde e/ou de segurança pública,
o Município de Oeiras está a proceder
à limpeza e manutenção regular das
linhas de água do concelho, nomeadamente no que se refere ao controlo de
vegetação invasora.
Atendendo a que o problema da existência de colónias de espécies invasoras no território de Oeiras, localizadas
grandemente ao longo das linhas de
água e olhando à dimensão do problema (detetados cerca de 82 hectares), a Câmara Municipal entendeu
determinante reforçar a capacidade de
resposta, através do recurso a contratação externa de serviços. Esta prestação de serviços, na modalidade de

fornecimento contínuo, representa um
investimento municipal na ordem dos
550.000€.
Os trabalhos tiveram início, no passado
dia 19 de fevereiro, na Ribeira de Barcarena, por se tratar de um local com um
elevado grau de invasão por Arundo
donax – Cana comum. Além da desmatação foi realizada nesta ribeira a poda
de algumas árvores que se encontravam a impactar o normal fluxo do curso de água, feita a limpeza de resíduos
indiferenciados, efetuada a recolha,
destroçamento (no caso dos resíduos
vegetais) e ensacamento dos materiais
sobrantes das ações de desmatação. A
área desmatada desde o início da prestação do serviço é de 18 842m2, sendo
já possível disfrutar da beleza natural
da Ribeira de Barcarena, no troço entre
Fábricas no interior do Complexo da
Fábrica da Pólvora de Barcarena.

Criar uma ferramenta digital
que permita prever a qualidade da água das praias,
monitorizar as descargas e
sobrecargas nos sistemas
de saneamento, melhorar a
previsão de chuvas através
da integração de dados seja
por radar, por satélite, ou pelas estações terrestres e outros modelos de alta
resolução é um projeto que a Câmara
de Cascais e as Águas do Tejo Atlântico
estão a desenvolver em parceria.
O projeto designado iSEA foi anunciado no Dia Mundial dos Oceanos que se
celebrou a 8 de junho, e vai ser um instrumento de elevada precisão na gestão
ambiental e a proceder a simulações
de cenários climáticos para avaliar a
capacidade das infraestruturas de saneamento.
Esta ferramenta digital vai permitir
uma melhor gestão das zonas costeiras,
nomeadamente a previsão da qualidade da água das praias, com grandes
vantagens ambientais, para os banhistas e para a Saúde Pública”, considerou
António Frazão, presidente da empresa
Águas do Tejo Atlântico.
O sistema proposto neste projeto irá
aceder a fontes de dados multidisciplinares disponibilizando uma capacidade acrescida de agregar e processar
com eficiência as informações disponíveis adicionando inovadoras capacidades de previsão e alerta.

Para Carlos Carreiras, presidente da
Câmara de Cascais o iSEA é resultado
da estratégia do município de aumentar a qualidade ambiental e a capacidade de previsão como meio de decidir
sobre as políticas a adotar. Carreiras
sublinhou que o Atlântico “é a nossa
face para o mundo” por isso a eficiência em processar dados com capacidade de previsão e alerta são essenciais
na gestão municipal, recordando ainda
que Cascais foi o primeiro município a
nível nacional a constituir um Conselho
Municipal do Mar.
O projeto iSEA propõe-se responder
aos seguintes objetivos específicos:
melhoria das previsões de chuvas, previsão de sobrecarga dos sistemas de
saneamento, por meio da integração
de previsões de chuva, dados de udómetros e modelos das redes de águas
residuais, previsão da qualidade da
água nas praias, simulação de cenários
climáticos e integração destes recursos
numa plataforma de TI fácil de usar,
capaz de derivar adequadamente informação dos dados disponíveis e fornecer relatórios e alertas automáticos.

Ajude-nos a Ajudar

TELM 919398450
Entregue na Av. Comendador Nunes Correia No18
(Av. da Polícia Municipal) Carnaxide
ou através da conta
NIB 0007 0000 0012 6440 9562 3

Ajude a manter
as prateleiras
cheias para apoiar
400 famílias
carenciadas

Voluntários “Vizinhos à Janela”

Voluntários da Solfraterno
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"Temos que fazer tudo
ao nosso alcance para melhorar
a vida da nossa população"
- Inigo Pereira
Inigo Pereira assumiu a presidência
da União de Freguesias de Carnaxide
e Queijas em 2017 e tem-se mostrado,
desde então, empenhado na requalificação da freguesia de modo a torná-la num local de referência - não só no
concelho de Oeiras mas também a nível
nacional - e num espaço aprazível para
os que aí vivem e trabalham. O Correio
da Linha falou com o autarca sobre o
trabalho que tem levado a cabo e sobre
os desafios futuros, sobretudo no atual
contexto de pandemia.
O Correio da Linha (C.L.) - Está a
cumprir o terceiro ano do seu mandato como Presidente da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas. O
que mudou nestas freguesias desde
que assumiu o cargo?
Inigo Pereira (I.P.) - Logo que tomámos
posse, verificámos que, para realizarmos um trabalho de excelência em prol
da população que deu o seu voto de
confiança em nós, teríamos que apostar
nos colaboradores da nossa autarquia.
Tínhamos que motivá-los e muni-los
com todas as ferramentas necessárias
para desempenharem as suas funções
da melhor forma possível.
E foi isso que fizemos. Ao longo destes três anos, apostámos na modernização administrativa. Mudámos todo
o parque informático, adquirimos um
sistema de telecomunicações moderno,
proporcionámos aos nossos operários
os melhores equipamentos de trabalho
e de segurança.
Apostámos também na formação de
todos e garantimos todas as exigências
relativas à higiene e segurança no tra-

balho.
Atualmente, os nossos colaboradores
estão mais capacitados, têm melhores
condições de trabalho e dispõem da
formação necessária para desempenhar
as suas funções com êxito.
Para além das várias áreas de intervenção habituais de uma Junta de
Freguesia, temos como nossa responsabilidade a gestão de um Cemitério
Municipal, dois Mercados Municipais,
uma Universidade Sénior e um Centro
de Enfermagem.
Acredito que a União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas (UFCQ) é atualmente uma referência não só no concelho de Oeiras, mas também a nível
nacional.
C.L. - Quais têm sido as prioridades da
Junta de Freguesia?
I.P. - A grande prioridade da nossa
autarquia é ir ao encontro das necessidades da população. Todo o trabalho
que estamos a realizar desde o início do
mandato vai nesse sentido.
O Centro de Enfermagem de Queijas
é disso um exemplo. Há muito que a
população de Queijas ansiava por este
serviço mais perto de si. E conseguimos
concretizar esse desejo.
Mas há mais. Reforçámos a aposta na
Universidade Sénior, conseguimos
inaugurar um novo parque infantil em
Queijas e estamos diariamente a melhorar as condições nos passeios, ruas,
jardins, mercados, entre outros locais
da união de freguesias, e continuamos
a ajudar as famílias com maiores necessidades.
É também uma prioridade da UFCQ
ouvir a população. Foi também nesse
âmbito que desenvolvemos um
projeto inovador
– Cidadão Ativo.
Através
da
a p l i c a ç ã o
WhatsApp,
qualquer cidadão pode reportar à união de
freguesias alguma
ocorrência
que identifique
na via pública.
Recebida
essa
informação,
a
UFCQ inicia de
imediato a sinalização e a intervenção do problema, ou
encaminha para a autoridade competente, se esse for o
caso.
Trata-se de uma excelente
ferramenta para uma cidadania ativa e participativa,
algo que todos ansiamos
para Carnaxide e Queijas.
C.L. - A reabilitação dos
mercados das freguesias
foi sempre uma das suas
bandeiras. O que tem feito
neste sentido?
I.P. - Tal como mencionei
anteriormente, a UFCQ tem
a gestão de dois Mercados
Municipais e de um

Cemitério.
Logo no primeiro ano de mandato demos especial atenção ao Cemitério, realizando várias intervenções de melhoria, no exterior e interior.
No segundo ano de mandato iniciámos
as intervenções necessárias no Mercado
de Carnaxide e em Queijas, sendo a
nossa estratégia avançar com as reabilitações de forma faseada.
No Mercado de Queijas, realizámos no
ano passado as pinturas e limpeza dos
muros de acesso à garagem, nas traseiras do espaço. E, com o apoio financeiro
do Município de Oeiras, decorámos um
dos muros com “Pinturas Murais”, retratando vários elementos alusivos ao
mercado.
Neste ano, substituímos o teto do corredor central por um teto falso, retirando
estruturas que já não garantiam a segurança da população. Melhorámos também a iluminação.
As próximas intervenções vão ser a
mudança do piso,
pintura interior,
reabilitação
dos
WCs e, por fim, as
intervenções necessárias na zona
exterior.
No Mercado de
Carnaxide, demos
início este ano à
pintura do interior
e reforço da iluminação. A próxima
intervenção será a
pintura exterior.
Destaco ainda a
grande aposta na
divulgação deste
espaço, de forma a atrair mais comerciantes e clientes.
Queremos que o Mercado de
Carnaxide seja uma referência no
comércio local naquela área.
C.L. - Dada a situação de pandemia que se vive atualmente,
quais foram as medidas adotadas pela Junta no combate à
Covid19?
I.P. - Foram várias as medidas
adotadas devido à situação da
Covid-19. Estive desde o primeiro momento em permanente contacto com o presidente da
Câmara Municipal de Oeiras e
com os vereadores, e decidimos
seguir a mesma estratégia, ado-

tando
medidas
idênticas.
Por exemplo, a
Universidade
Sénior iniciou as
férias da Páscoa
mais
cedo.
Já
os
atendimentos na sede em
Carnaxide,
da
delegação
em
Queijas,
do
Gabinete de Ação
Social e do Centro
de
Enfermagem
passaram a ser
realizados apenas
por marcação prévia.
Definiu-se uma estratégia de funcionamento com a implementação do
tele-trabalho e mantivemos todos os
trabalhos de limpeza e manutenção do
espaço urbano.
De destacar que a nossa autarquia esteve logo à partida a trabalhar na plenitude desde o estado de emergência.
Conseguimos durante esse período realizar todas as tarefas de limpeza e desinfeção do espaço publico e, ao mesmo
tempo, prestar todo o apoio necessário
às famílias que foram alvo dos efeitos
económicos da pandemia, em concreto
nas situações de carência financeira e
alimentar.
Sublinho que todos os trabalhos foram
possíveis devido ao elevado espírito
de missão e profissionalismo de todos
os nossos colaboradores, mas também
dos vários incentivos do Município de
Oeiras.
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Oeiras na linha da frente no país, não
esquecendo o apoio a todas as entidades e serviços essenciais à população de
Oeiras.
C.L. - A crise sanitária conduziu muitas famílias a uma situação de carência económica. Ao nível da ação social
quais os desafios que a Junta enfrenta
atualmente?
I.P. - Após a declaração do Estado de
Emergência, tivemos a noção de que o
Gabinete de Ação Social (GAS) teria de
estar capacitado para dar resposta não
só às necessidades habituais de várias
famílias carenciadas da nossa União de
Freguesias, mas também reagir a novas
situações de Emergência Social.
Ao contrário de várias juntas de freguesia do país, que decidiram avançar
com medidas de forma independente,
entendemos que o melhor para a população de Carnaxide e Queijas seria unir
esforços com o Município de Oeiras e
levar a cabo uma estratégia municipal
nesta área.
Logo no inicio foram criados, para todo
o concelho, a Linha de Emergência
Social, a Linha de Apoio Psicológico

A Câmara Municipal de Oeiras tem
vindo a garantir refeições a todos os
colaboradores e voluntários de todas as
juntas e uniões de freguesias do nosso
concelho. Por outro lado tem ajudado
financeiramente e pago três horas extras a todos os assistentes operacionais
das obras e limpeza urbana, e garantido todos os materiais de higiene e proteção essenciais a quem trabalha.
Isaltino Morais demonstrou mais uma
vez a sua capacidade de liderança, adotando medidas essenciais, muitas delas
inéditas, posicionando uma vez mais

Fim da Suspensão de Pagamento
em ZEDL

A Parques Tejo, informa que desde o dia 1 de junho de 2020,
findou o período de suspensão do pagamento em ZEDL (Zonas
de Estacionamento de Duração Limitada / parquímetros).
Mais informa que, mesmo no período de suspensão do
pagamento das Taxas de estacionamento nas ZEDL os Agentes
de Fiscalização actuaram para garantir o cumprimento das regras
de estacionamento constantes do código da estrada, em especial
quando esse mesmo estacionamento prejudica terceiros, com
especial incidência nos seguintes casos:
- Nos lugares para uso exclusivo de deficientes; nas áreas
destinadas à paragem dos transportes públicos; em cima de
passeios; em segunda fila; frente a Ecopontos; frente aos acessos
a garagens, etc.
De referir que a empresa está a funcionar, mas o atendimento
presencial está condicionado, sendo de evitar; poderá acontecer,
mas só por marcação prévia. Podem e devem ser utilizadas as
vias alternativas, seja por telefone seja por mail. Assim, nenhum
assunto ficará por tratar.

e a Linha de
Voluntariado.
O que fizemos:
- Encaminhámos
voluntários
da
União
de
Freguesias
para o Banco
de
Voluntários
Municipal
para
darem apoio a
todo o território de Oeiras. Os
colaboradores
que estavam nos
atendimentos na
sede da UFCQ em
Carnaxide, e na delegação em Queijas,
passaram a apoiar o nosso GAS, realizando a triagem dos contactos e os
devidos encaminhamentos: alguns casos são encaminhados para a câmara
municipal, outras para o GAS da nossa
união de freguesias, outras ainda são
canalizadas para diferentes entidades.
De destacar os seguintes apoios:
- Apoio Financeiro
através do Fundo de
Emergência Social;
- Apoio com refeições;
- Apoio através de cabazes alimentares.
Ativámos o nosso
Atendimento
Psicológico
através
do contacto telefónico,
reforçando
desta forma a linha de apoio criada pelo Município.
Mantivemos a entrega mensal de cabazes alimentares a a
270 pessoas carenciadas. Reforçámos
a nossa Mercearia Social, com apoio financeiro da câmara municipal.
Através das várias medidas apresentadas, temos vindo a apoiar quem mais
precisa.
C.L. - A área da
cultura – fortemente promovida
pela Junta através da realização
de várias feiras e
outros
momentos de convívio
- tem sido especialmente afetada
pela pandemia.
Como fica a cultura em Carnaxide
e Queijas depois
disto?
I.P. - Infelizmente
não podemos pôr
em risco a saúde
da população. Nesse sentido não
prevemos a realização das habituais festividades na nossa união
de Freguesias este ano.
Felizmente, todas as associações
culturais e desportivas estão a
ter os habituais apoios financeiros por parte do Município de
Oeiras, para fazerem face a esta
situação.
Espero que tudo volte à normalidade com a maior brevidade
possível, para então retomarmos
todas as atividades, muito importantes para todos os setores
da nossa economia.
A cultura e todas as entidades
culturais assumem um papel
fundamental no nosso concelho,
principalmente numa altura em

que o Município de Oeiras prepara
a candidatura a Capital Europeia da
Cultura. É um trabalho no qual a UFCQ
também estará envolvida e que irá permitir alavancar este setor.
C.L. - Têm sido realizadas várias obras
de melhoramento do espaço público.
Quais os projetos futuros nesta área?
I.P. - As nossas equipas de intervenção
realizam vários trabalhos de manutenção e melhoramento do espaço público
da nossa União de Freguesias, em articulação com o Município de Oeiras.
Diariamente, as nossas equipas promovem a reabilitação de bancos de jardim
e de mesas, procedem ao tratamento de
caldeiras de árvores, realizam pinturas
em muros e em equipamentos municipais, garantem a lavagem de pisos, entre outras tarefas.
C.L. - E ao nível do ambiente?
I.P. - Ao nível do ambiente, trabalhamos em articulação com as equipas
do ambiente do Município de Oeiras
em várias ações. Varredura de ruas e
passeios, esvaziamento das papeleiras,
desentupimento de sarjetas e sumidouros, deservagem, manutenção de
jardins e fontes, recolha de lixo à volta
de eco-pontos e depósitos de lixos bem
como a sua respetiva desinfeção.
C.L. - No âmbito do projeto Jovem
+Ativo da Câmara Municipal de
Oeiras, há uma candidatura de jovens
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da União de Freguesias de Carnaxide
e Queijas que incide sobre o ambiente
e visa fomentar a reciclagem. Como é
que se sente ao ver estes jovens interessados em contribuir para a melhoria das suas freguesias?
I.P. - É um orgulho ver os jovens de
Carnaxide e Queijas demonstrar um
elevado sentido de cidadania. São
um forte exemplo da comunidade
que queremos para esta união de freguesias: determinada, participativa e
consciente do ambiente que lhe rodeia.
Com estes exemplos vemos que
o futuro desta união de freguesias será certamente de sucesso.
E podemos sentir nestas ações que a
grande aposta da Câmara Municipal de
Oeiras na educação está já a surtir efeito.
C.L. - A União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas conta com uma
Universidade Sénior. Quais as mais
valias deste serviço para a população?
I.P. - A Universidade Sénior de
Carnaxide e Queijas tem tido um papel
muito importante da vida dos professores e alunos envolvidos.
Atualmente, a USCQAL conta com cerca de 400 fregueses que, desta forma,
continuam ativos após a reforma e uma
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A USCQAL é um
espaço de referencia, de partilha
de conhecimento
e experiências, e
tem contribuído
de forma significativa contra o isolamento social.
Neste ano letivo,
e também devido
à abertura do polo
da universidade
em Queijas, tivemos um aumento significado de alunos e de disciplinas lecionadas.
Devido ao facto da comunidade da
USCQAL pertencer a um grupo de risco, e tal como já foi mencionado, antecipámos as férias da Páscoa.
No entanto, lancei o desafio à comissão
executiva da universidade sénior para
darmos inicio às aulas logo no arranque
do 3º período, através de uma plataforma online.
O desafio foi bem aceite e os professo-

res estudaram a
aplicação ZOOM
e criaram todas
as condições para
iniciar as aulas online.
Esta iniciativa tem
sido um enorme
sucesso e regista-se uma forte adesão por parte de
professores e alunos.
Cada dia que passa temos mais alunos a participarem
nas aulas sendo que, atualmente, contamos com cerca de 200 participantes.
C.L. - Foi anunciado recentemente
que, até ao final do ano, é esperado
que o COMBUS cubra todo o concelho
de Oeiras. Quais as vantagens que isto
trará a Carnaxide e Queijas?
I.P. - A mobilidade é um fator essencial
para o crescimento e desenvolvimento
de uma região. Será esse o nosso beneficio: uma maior oferta de transportes
públicos à população de toda a União
de Freguesias de Carnaxide e Queijas.
C.L. - Com que
apoios tem contado a Junta?
I.P. - Contamos
com o excelente
apoio de todos os
funcionários
da
nossa autarquia,
todos os membros
do nosso executivo, voluntários e
toda a estrutura
do Municipio de
Oeiras.
Para além dos
apoios
mencionados, contamos
com todas as as
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associações de cariz social, desportivo
e cultural e com a população.
O nosso trabalho só é eficaz se houver
a participação de todos!! Felizmente
é isso que acontece em Carnaxide e
Queijas.
- O que é que ainda lhe falta fazer pelas
freguesias de Carnaxide e Queijas?
Há muito trabalho realizado nos últimos anos.
Mas como digo sempre, há ainda muito por fazer! Não devemos vangloriar
pelo que fizemos no passado e viver
disso. Temos que ter a capacidade de
melhorar, de inovar e de fazer tudo o
que estiver ao nosso alcance para melhorar a vida da nossa população.
C.L. - Que mensagem que gostaria de
deixar aos fregueses?
I.P. - Gostaria de dar os parabéns a todos os nossos fregueses por todos os
esforços e sacrifícios que tiveram de
superar nos últimos tempos.
Deixo uma mensagem de esperança
de que vamos ultrapassar este período
muito difícil para todos. Acredito na
capacidade humana em quebrar as barreiras mais difíceis e superar.
É isso que irá acontecer!!
Texto: P.P.
Fotos: Paulo Rodrigues

18

18 Junho 2020

O CORREIO DA LINHA

Concelho de Oeiras
assegura cinco
Bandeiras Azuis

400 MIL EUROS NA SEGURANÇA
DAS PRAIAS
A Câmara Municipal de Oeiras (CMO)
tem previsto investir cerca de 400 mil
euros para tornar as praias mais seguras na presente época balnear. Uma
nova organização dos areais, a limpeza
e desinfecção diárias dos equipamentos
e a instalação de um sistema de semá-

foros e de sinalética são algumas das
medidas de combate ao COVID-19 que
vão ser implementadas pelo Município.
A autarquia presidida por Isaltino
Morais congratula-se com o facto de ter
mais 2 Bandeiras Azuis hasteadas comparativamente com o ano passado, com
as entradas das praias de Paço de Arcos
e de Caxias para a lista de galardões
hasteados na presente época balnear,
mas deseja proporcionar o máximo de
segurança e qualidade aos banhistas.
Actuando em consonância com as
orientações dadas pela Direcção-Geral
da Saúde e do Governo da República, o
município oeirense aderiu à utilização
de semáforos, tendo adquirido um total
de 12 sistemas de sinalética sobre a lotação dos areais para instalar junto das
entradas das quatro praias do concelho.

A actual situação de pandemia exigiu
também uma reorganização dos espa-

REGRAS ESPECIAIS
EM TEMPO
DE COVID-19
De acordo com as regras especiais decretadas pelo Governo para
a Época Balnear 2020,
que teve início no passado dia 6 de Junho e
está condicionada pela
pandemia
Covid-19,
os banhistas devem
respeitar um distanciamento físico no
areal de 1,5m entre utentes que não façam parte do mesmo grupo, sendo que
os chapéus de sol têm de estar afastados 3m uns dos outros.
Estão também interditas actividades
desportivas com 2 ou mais pessoas, exceptuando as actividades náuticas, aulas de surf e desportos similares. Outra
das principais novidades introduzidas
este ano é o anúncio do estado de ocupação das praias através de sinalética
própria para o efeito, com informação
em tempo real.
Os três códigos para o efeito são: o verde, que significa uma ocupação baixa,
cerca de 1/3 da praia; o amarelo, que
indica uma ocupação elevada, em torno dos 2/3, e o vermelho, que anuncia
uma ocupação plena da praia, ou seja
3/3. Esta informação pode ser consultada na aplicação da Internet ‘Info Praia’
ou na página da Agência Portuguesa
do Ambiente.
PRAIAS DE SINTRA SEM TOLDOS
E SEM BARRACAS
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No conjunto dos quatro concelhos
abrangidos pela cobertura noticiosa
do jornal ‘O Correio da Linha’, apenas Oeiras regista atribuições do símbolo ‘Bandeira Azul’, 5 no total, mais
2 que em 2019. Os locais galardoados
foram: as praias de Caxias, Paço de
Arcos, Torre e Santo Amaro e o Porto
de Recreio de Oeiras.
Os concelhos de Cascais e Sintra, a
exemplo do que já aconteceu em anos
anteriores, não apresentaram quaisquer candidaturas para o galardão que
atesta, entre outros itens, a qualidade
ambiental das zonas balneares (praias
costeiras, fluviais e lacustres) e de portos de recreio e marinas espalhados de
Norte a Sul de Portugal Continental e
Ilhas.

ços nos areais, bem como a limpeza
e desinfecção diárias das praias, dos
espaços públicos e dos equipamentos
de apoio, como passadiços e contentores de depósito de resíduos e outros.
Foram também instalados painéis informativos, com a planta da praia e as
novas regras de utilização.
Além destes investimentos, a CMO
decidiu, a título excepcional, assumir
igualmente as despesas salariais com os
22 nadadores-salvadores contratados
para garantir a vigilância das praias,
de modo a incentivar economicamente
os concessionários e a garantir a segurança dos banhistas na presente época
balnear.
De referir ainda que as pessoas com
mobilidade condicionada vão poder continuar a tomar banhos de mar
em segurança, já que o projecto Praia
Acessível será mantido na praia de
Santo Amaro de Oeiras, em Julho e
Agosto. Em cena vão estar também os
Jovens em Movimento,
que ajudarão a manter
a limpeza das praias e
a dar apoio aos utilizadores.

Com o objectivo de aumentar o espaço
disponível nos areais, numa altura em
que a pandemia Covid-19 obriga os banhistas a cumprirem regras especiais
para minimizar o risco de contágio, a
Câmara Municipal de Sintra conseguiu
chegar a acordo com os concessionários
das zonas balneares para não serem
instalados toldos e barracas nas praias
do concelho.
“É um gesto muito relevante e de grande solidariedade”, comentou o presidente da Câmara Municipal de Sintra,
Basílio Horta, a propósito do acordo
alcançado para a presente época balnear, sublinhando que deste modo vai
ser possível que mais pessoas possam
desfutar das praias sintrenses.
Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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Edificio Multiusos
Cultural de Belas
O antigo edifício do Rossio de Belas, localizado na
zona histórica, está a ser
alvo de reabilitação para
dar lugar à instalação do
Edifício Multiusos Cultural de Belas, num investimento de 468 mil euros.
Até ao momento, foram
realizados trabalhos de
limpeza do pavimento
de modo a permitir o trabalho de catalogação dos
vestígios arqueológicos
existentes. Nos locais de
inexistência de vestígios arqueológicos
sem necessidade de catalogação, foram
executadas valas para lintéis de fundação.Com uma área de construção de
351 metros2 e prazo de execução de 7
meses, esta empreitada pretende transformar este espaço num equipamento
de utilização coletiva de iniciativa municipal, em articulação com a União das
Freguesias de Queluz e Belas.
O edifício está incluído na "Área de
Reabilitação Urbana de Queluz-Belas"
e na área definida para intervenção
no âmbito do “Projeto Estruturante da
Centralidade de Belas”. Os trabalhos
visam a recuperação do edifício, que se
encontra em avançado estado de degradação, e a sua dotação com condições
que permitam o seu funcionamento enquanto espaço polivalente.

A intervenção consiste na manutenção
e conservação de elementos construtivos/decorativos originais - incluindo
acompanhamento arqueológico, reforço das paredes exteriores, remoção
total das coberturas e reconstrução das
mesmas e a reformulação de todo o espaço interior para o adequar a espaço
multiusos de cariz cultural, de forma a
permitir a realização de eventos de diversas naturezas.
A entrada principal far-se-á pelo Piso
0 onde se encontra um hall, uma sala
multiusos com capacidade para 100
lugares (94 + 6), instalações sanitárias
e arrumos gerais. No Piso 1 ficarão localizados os camarins com bancada de
maquilhagem, instalações sanitárias
e duche e um espaço exterior coberto
(varanda).

Posto de Turismo reabre
estipulados pelas autoridades.
Os colaboradores do Posto de Turismo
passam a atender ao público de máscara e ou com outros equipamentos de
proteção individual. A frequência da
higienização e desinfeção sistemática
dos espaços do posto de Turismo foi
reforçada, com especial incidência nas
áreas de maior fluxo de visitantes.
A Câmara Municipal de Sintra mantém-se atenta à evolução da COVID-19
em Portugal e às recomendações das
autoridades de saúde nacionais, que
são acompanhadas em permanência,
de forma a ir ajustando as medidas em
função das diferentes necessidades que
as circunstâncias forem determinando.

CL-Junho-2020

O Posto de Turismo do Cabo da Roca
voltou a abrir ao público no dia 18 de
maio.
Esta operação foi retomada com indispensáveis medidas de salvaguarda
das condições de segurança, de acordo
com as diretivas das autoridades sanitárias no âmbito do combate ao surto
de COVID-19. No sentido de garantir
a proteção e a segurança de todos os
que frequentam o Posto de Turismo
será obrigatório, para aceder ao espaço,
o uso de máscara e a higienização das
mãos. No local, a admissão de visitantes é condicionada, com vista a evitar a
concentração de pessoas e de forma a
garantir as lotações dentro dos limites

CL-Junho-2020
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Oeiras
requalifica
escolas
A Câmara Municipal de Oeiras já terminou as obras de beneficiação do
Jardim de Infância Tomás Ribeiro, em
Carnaxide, que incluíram os espaços
interior e exterior. Esta requalificação,
que representou um investimento municipal de 158 237,68€, reveste-se de especial importância, pois abrange cerca
de 92 crianças (4 salas de atividades).
A obra contemplou a beneficiação do
edifício com a reorganização dos vestiários das salas de atividades, a substituição dos lavatórios nas casas de
banho das crianças, a revisão dos vãos
de janela e pintura interior e também a
requalificação do espaço exterior, garantindo novas áreas de jogo, recreio
e desporto e espaços para desenvolver
atividades. A reorganização da área do
recreio, de grande dimensão, também
vai permitir uma melhor vigilância das
crianças, proporcionando maior segurança, num espaço mais agradável.
A intervenção nesta escola faz parte de
um forte investimento da autarquia na
reabilitação do edificado escolar, inserindo-se numa estratégia global para
garantir as melhores condições de educação e ensino nas escolas de Oeiras,
com o objetivo de ter neste concelho os
melhores alunos do país, ou seja, com
percursos de sucesso, sem retenção e
com acesso a experiências de aprendizagem diversificadas.
Neste âmbito, em 2019, foram investidos 2.557.598,65 € em intervenções
nas instalações escolares, entre requalificações e beneficiações. Realçam-se:
a requalificação global da EB Narcisa
Pereira e a instalação de 5 novas salas
na EB Sylvia Philips; a requalificação
da cozinha da EBS Aquilino Ribeiro; a
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BV Oeiras vão ter novo quartel

requalificação interior do JI da EB Sá
Miranda; a requalificação exterior e do
edificado da EB Santo António Tercena;
a beneficiação do edificado e espaço exterior da EB Conde Ferreira; a retirada
de 3 000 m2 de coberturas em amianto
da EB Conde Oeiras; a beneficiação do
edificado e espaço exterior do JI Luísa Ducla Soares; a reparação do muro
exterior da EB D. Pedro V; a pintura
interior do edifício da EB Porto Salvo;
a beneficiação no logradouro do JI Roberto Ivens; a beneficiação do edificado
e espaço exterior do JI Tomás Ribeiro;
a instalação de caixa de retenção de
gorduras da EB Amélia Vieira Luís; e a
requalificação de muros e vedações nos
JI e diversas EB do 1º CEB.
Para além disso, no ano passado, também ficou concluído o apetrechamento
de todas as salas de aula do 1º CEB,
num total de 12 escolas, foi renovada
grande parte do mobiliário de quatro
escolas que sofreram requalificação,
tendo ainda sido equipadas duas novas
salas de pré-escolar, para além da resposta a pedidos pontuais. No total foram investidos 251.932,98€ em mobiliário e equipamento diverso e 14 089,02€
em material didático.
Neste empenho do Município prevê-se, em 2020, um investimento de aproximadamente 1 754 116,33 € em obra,
cerca de 163 684,44 € em novo mobiliário e equipamento para as escolas do
Concelho de Oeiras e ainda 317 588,50
€ em estudos e levantamentos arquitetónicos e topográficos das escolas por
LazerScan, para o desenvolvimento de
intervenções de requalificação e para o
desenvolvimento das Medidas de Autoproteção (MAP).

O Município de Oeiras já aprovou a
abertura do procedimento na modalidade de concurso público para a construção do Novo Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Oeiras. Este procedimento vai permitir a substituição das
atuais instalações, localizadas no Centro Histórico de Oeiras, por um novo
quartel, que ficará localizado em Cacilhas de Oeiras, na antiga Estrada de
Oeiras – atual Avenida dos Bombeiros
Voluntários de Oeiras - numa parcela
de terreno do domínio privado do Município, o qual obteve parecer favorável
junto da APA – Agência Portuguesa do
Ambiente. O prazo de execução é de

548 dias. Este investimento municipal,
que tem por preço base do concurso de
€4.834.000,00 (acrescido do IVA à taxa
legal em vigor), insere-se no âmbito da
medida prioritária da Câmara Municipal de substituição/modernização das
infraestruturas de apoio à população.
A substituição do antigo quartel é de
crucial importância, tanto para a operacionalidade daquela corporação, como
para a dinamização do Centro Histórico de Oeiras. O novo quartel será constituído por três pisos e está também
prevista uma parada de exercícios e
uma casa-escola para prática de treinos
operacionais.

Estacionamento volta a ser pago
O estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada
(ZEDL) do concelho de Oeiras voltou
a ser pago a partir do dia 1 de junho
de 2020. O anúncio foi feito pela Parques Tejo, EM, SA que, no âmbito das
medidas de combate ao COVID 19 implementadas pelo Município de Oeiras,
suspendeu o pagamento de parquímetros sob gestão desta empresa, no passado dia 16 de março.
É proibido estacionar nos lugares para
uso exclusivo de deficientes, nas áreas
destinadas à paragem dos transportes
públicos, em cima de passeios, em segunda fila, em frente a ecopontos e a
acessos a garagens.
A Parques Tejo apela também aos utilizadores dos espaços de estacionamento reservados a serviços de carga e
descarga e reservados aos utilizadores
de farmácias, que reduzam o tempo de
estacionamento ao mínimo indispensá-

vel, garantindo assim, com essa atitude
cívica que mais utilizadores possam
usufruir desses espaços.

Implantado numa das zonas mais
modernas da Vila de Oeiras, o Centro
Comercial Palmeiras Shopping, completa, no dia 28 de Junho, 34 anos.
Construído segundo a ideia de
Francisco Silva Santos, integrado na
zona que se designa por Nova Oeiras e
caracterizada por um traçado urbanístico e paisagístico onde se destaca um

dos aglomerados
urbanos
mais
emblemáticos do
século XX, este
Centro Comercial,
continua a ser
um local onde os
visitantes se sentem bem, o seu
átrio é visto como
um dos melhores espaços para
exposições e não
faltam os pedidos
à Administração
para mostras dos
mais variados artigos e é de salientar
também que é servido por um espaçoso parque de estacionamento.
O aparecimento de outros centros comerciais fez o Palmeiras Shopping perder alguns clientes e antigas lojas, mas
renova-se e mantém o dinamismo, pelo
que, procurar roupas, malas, utensílios
domésticos, artigos de decoração, ou
uma boa refeição, é fácil neste espaço
comercial.
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Palmeiras Shopping
celebra aniversário
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Bancas disponíveis para alugar Câmara de Sintra
no Mercado de Carnaxide
reforça

apoios
A Câmara Municipal de
Sintra decidiu mais um
conjunto de apoios num
valor superior a um milhão de euros às corporações de bombeiros, taxistas, clubes desportivos, movimentos juvenis e agentes culturais,
com o objetivo de minimizar os impactos sócio económicos da COVID-19.
Estas medidas surgem na sequência de
outros apoios, designadamente 1,5 milhões de euros ao Hospital Amadora/
Sintra, 2 milhão de euros para reforçar
o Fundo de Emergência Social e o apoio
às IPSS e a redução do preço da água
(4 milhões de euros). Mais recentemente foi criado o Fundo de Emergência
Empresarial, com dotação de 3 milhões
de euros, que já permitiu um apoio de
1500 euros a 800 empresários.
Basílio Horta, presidente da Câmara
Municipal de Sintra, explica que “esta é
a terceira fase do nosso plano de apoios
no âmbito do combate aos efeitos da
COVID-19. É um apoio muito importante, que se somam a outros que temos
levado a cabo”.
O município já disponibilizou, desde
o início da pandemia, cerca de 15 milhões de euros, realizou 2 mil testes,
para além de todos os trabalhos de

prevenção do surto epidémico (testes,
desinfeções, etc).
A Câmara está a efetuar, desde março, a desinfeção de ambulâncias. Tendo
sido, para o efeito, criado um centro de
desinfeção/descontaminação somente
para veículos de emergência.
O serviço, prestado por técnicos especializados da autarquia, inclui: descontaminação da viatura, do condutor e
tripulantes e de todo o material amovível. O protocolo de descontaminação
segue regras específicas e garante que
os veículos de socorro ficam aptos para
voltar ao serviço, mantendo assim a segurança do transporte de doentes, para
trabalhadores e paciente.
O serviço de desinfeção e descontaminação de veículos de emergência passa agora a ser efetuado no quartel dos
Bombeiros Voluntários de Queluz,
garantindo um resposta mais eficaz à
atual crise epidemiológica.
De salientar que a autarquia mantem
ativos os serviços de desinfeção de veículos para forças de segurança, táxis,
IPSS, entre outras.
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Entretanto, para salvaguardar a segurança dos comerciantes e utentes,
a UFCQ decidiu reforçar as acções de
limpeza e desinfecção de todas as áreas
dos dois mercados, tendo também tomado as medidas necessárias para evitar situações de aglomerados de pessoas no mesmo local, potenciadoras do
risco de contágio.
Outra medida implementada foi o
apoio aos comerciantes, que têm registado fortes quebras de receita na
sequência da crise pandémica que tem
afectado a economia global, obrigando
a que tivessem de adaptar-se às novas
circunstâncias criando, por exemplo,
serviços de entrega ao domicílio.
Actualmente, no Mercado de Carnaxide
é possível comprar legumes, peixe, carne no churrasco e aceder a serviços de
engomadoria, enquanto no Mercado de
Queijas estão a funcionar uma padaria,
um talho, venda de legumes, fruta e
peixe, frango no churrasco, uma loja de
telecomunicações e uma engomadoria.

CL-Junho-2020

O Mercado de Carnaxide mantém-se de
portas abertas e dispõe de bancas livres
para venda de produtos alimentares.
A informação foi avançada pela União
de Freguesias de Carnaxide e Queijas
(UFCQ), que faz questão de realçar que
todas as medidas de higiene e segurança estão garantidas.
Os comerciantes interessados em arrendar um destes espaços devem entrar
em contacto com a UFCQ, presidida
por Inigo Pereira, através dos seguintes
números de telefone/telemóvel: Sede
em Carnaxide – 214 173 090; Delegação
de Queijas – 214 174 833 e 910 265 432,
ou pelo email geral@uf-carnaxide-queijas.pt
Durante o estado de emergência decretado pelo Governo para tentar limitar a
propagação da pandemia de COVID-19
no País, a UFCQ optou por manter a
funcionar os mercados de Carnaxide e
Queijas de forma a que população pudesse continuar a ter acesso a bens de
primeira necessidade.

18 Junho 2020

CORREIO
LINHA
OO
CORREIO
DADA
LINHA

23

"Cooperativa de Sintra apoia
agricultores a enfrentar pandemia"
- Vicente Paulo

A Cooperativa Agrícola de Sintra conta com 68 anos de trabalho em prol da
promoção e do fomento da agricultura
do concelho. Atualmente, tem cerca de
3000 associados e 6 lojas espalhadas
pela região. A nova Administração
pretende dar continuidade ao trabalho
já feito e reforçar os serviços prestados
aos agricultores. O jornal O Correio
da Linha falou com Vicente Paulo,
Presidente da Cooperativa, para conhecer melhor o trabalho desta instituição.
O Correio da Linha - Quando e com
que objetivo nasceu a Cooperativa
Agrícola de Sintra?
Vicente Paulo - A Cooperativa Agrícola de Sintra funciona desde 1952,
actualmente com 6 lojas implantadas
no Concelho de Sintra (Albarraque, Arneiro dos Marinheiros, Colares, Mem
Martins, Sabugo e Sintra), é uma Cooperativa que se dedica à comercialização de todos os produtos necessários
ao desempenho da actividade agrícola
e da jardinagem, de modo a satisfazer
os seus Associados e Clientes (não associados).
C.L. - Quais os serviços prestados pela
Cooperativa?
V.P. - A Cooperativa Agrícola de Sintra
presta basicamente os seguintes serviços:
Assistência técnica a máquinas Stihl
e Honda, marcas que representa e
para as quais possui oficina própria.
Aluguer
de
pequenas
máquinas agrícolas e de jardinagem.
Aluguer de câmaras frigoríficas para

armazenagem de frutas e hortícolas.
Gabinete
de
apoio
e
assistência
técnica
agrícola.
Balcão de candidaturas a medidas de
apoio para a agricultura e gasóleo agrícola.
C.L. - Ponderam fazer a venda de produtos dos agricultores nas vossas lojas
como forma de promover a agricultura
no Concelho?
V.P. - Claro, esse é um dos grandes
objectivos da actual Administração.
Embora actualmente já sejam comercializados vários produtos produzidos
no Concelho de Sintra, tais como a já
muito conhecida maçã reineta do litoral
sintrense ou o vinho de Colares, também comercializamos nozes de Sintra,
abóboras e batata doce. No entanto,
prevemos alargar este leque de produtos nesta campanha e possuir também
factores de produção para a agricultura
biológica bem como os respectivos
produtos aí produzidos desse modo.
C.L. - Quantos são os vossos associados e quais as mais valias de se
ser associado?
V.P. - Actualmente teremos cerca
de 3000 associados, os quais têm
a vantagem de comprar todos os
produtos a preços mais reduzidos,
embora o comum cliente, não associado, encontre já nas nossas lojas
muitos produtos abaixo dos preços
de mercado. Os associados podem
ainda participar nas assembleias
gerais, obter gasóleo agrícola, rodoviário e de aquecimento colocado na sua
residência a preços muito vantajosos
e efectuar compras a crédito nalguns
equipamentos. Estes beneficiam ainda de apoio técnico e, a breve trecho,
poderão, eventualmente, beneficiar da
prestação de serviços pela Cooperativa
não só na área agrícola mas também na
jardinagem .
C.L. - Recentemente foi eleita uma
nova Administração. Quais os objetivos para o futuro?
V.P. - A nova Administração pretende dar continuidade à solidificação
económico-financeira da Cooperativa,
criando melhores condições para os associados e clientes em geral, garantindo
a presença dos produtos que procuram
a preços competitivos, bem como criar
mais vantagens para os seus colaboradores
C.L. - Que medidas foram tomadas
como forma de combate à Covid 19?
V.P. - Desde o primeiro momento perdemos alguns colaboradores por vários
motivos, tais como: o facto de terem
idade avançada ou de querem salvaguardar a saúde dos seus familiares
mais próximos. Essa realidade tornou
muito mais difícil a concretização dos
nossos objectivos iniciais, os quais passavam pela criação de turnos rotativos.
Como tal não foi possível, tivemos que
nos manter todos em funções,
tendo para tal sido tomadas
todas a medidas de afastamento social previstas em
cada momento. Desde o início
foram aplicados acrílicos de
protecção nos balcões, posteriormente passaram a usar luvas e, por fim, máscaras e viseiras, bem como a utilização
frequente de gel desinfetante
C.L. - De que forma é que

os efeitos desta pandemia se
têm feito sentir nas receitas da
Cooperativa?
V.P. - Felizmente não se registam quebras de vendas, tem havido um acréscimo de trabalho
muito significativo por parte dos
colaboradores da Cooperativa,
nomeadamente com a venda de
produtos para autoconsumo, de
subsistência, tais como plantas hortícolas, pintos e sementes.
C.L. - Dada esta situação quais são as
suas expectativas para os próximos
meses?
V.P. - Estamos preocupados, sobretudo
pela forma como tem evoluído o número de ocorrências de COVID-19 na
região em que nos inserimos. Vamos
continuar com a máxima protecção,
sendo optimistas e acreditando que
não haverá um novo surto e que, bre-

vemente, chegará a tão desejada vacina
permitindo que tudo volte à normalidade, ainda que esta não seja igual ao
que era antes terá contudo o efeito de
reduzir a pressão que paira sobre todos
e cada um de nós.
C.L. - Como medida preventiva
de combate à Covid-19, o Instituto
Nacional de Estatística suspendeu o
Recenseamento Agrícola presencial e
deu continuidade ao processo através
do telefone. Como vêm esta medida?
V.P. - Não nos podemos pronunciar
porque desconhecemos se os inquéritos se mantiveram ou foram adaptados
à situação em causa. Sabemos, por experiência, que quando feitos presencialmente existem muitas respostas
às quais os inquiridos dizem fugir ou
respondem da forma que julgam mais
conveniente para eles, não traduzindo,
nalgumas questões, a realidade dos factos.
Texto: P.P.
Fotos: Paulo Rodrigues
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litação de parte desse casal, que era de
interesse manter, como também com a
intenção de ali vir a funcionar um centro interpretativo da necrópole.”
Entretanto, outras prioridades, designadamente a recuperação e valorização
da Villa Romana de Freiria, entre as localidades de Outeiro e Polima, na freguesia de S. Domingos de Rana, e a requalificação das Grutas do Poço Velho,
no centro da vila de Cascais, fizeram
com que o projecto para as Grutas PréHistóricas de Alapraia ficasse “a aguardar melhor oportunidade”.
“No entanto, não se parou e há mesmo, segundo julgo saber, um projecto
urbanístico para a área envolvente das
grutas, com o objectivo de se lhes dar
maior visibilidade”, garante o arqueólogo, que defende a “importância de a
população começar a compreender o
interesse histórico-patrimonial do sítio”, por forma a evitar a utilização da
Gruta 1 como lixeira. E destaca “várias
acções de sensibilização que já se fizeram”.
Face ao exposto, José d’Encarnação comenta: “Não se me afigura claro que
haja um ‘avançado estado de ruína’,
até porque se trata (digamos assim) de
‘covas’ abertas no calcário. Que ruína
poderão ter? Se me disserem que tarda a instalação do centro interpretativo, concordo, ainda que a abertura do
Museu da Vila, onde Alapraia ocupa
o lugar que lhe compete na primitiva
história cascalense, possa suprir essa
ausência”.
“É IMPORTANTE RETOMAR O
PROJECTO DE REABILITAÇÃO DO
CASAL SALOIO”
Classificadas como Imóvel de Interesse
Público em 1945, as Grutas PréHistóricas de Alapraia foram descobertas no início do Século XX por Francisco
Paula e Oliveira e, mais tarde, estudadas de forma aprofundada por Afonso
do Paço e Eugénio Jalhay, que ali resgataram importantes achados. Entre as
peças desenterradas merece destaque
um par de sandálias de calcário, que
só encontram paralelo em Almeria
(Espanha).
Na opinião do arqueólogo, para dar a
dignidade merecida a este importante
património arqueológico da História
cascalense, “o ideal seria, quando as
circunstâncias o permitirem, retomar o
projecto de reabilitação do Casal Saloio,
para aí poder vir a dar-se algum apoio
ao eventual visitante”, prosseguindo o
projecto de criar um pólo de interpretação museológica.
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portância que o património arqueológico tinha para o Turismo; contudo, as
cheias que ocorreram no seu mandato
impediram que desse ao assunto a continuidade que desejara; José Luís Judas
também compreendeu esse interesse.
Agora, Freiria pode ter funcionado
como ponto de partida para uma nova
mentalidade”, vaticina.
“Em muitas localidades de Portugal, a
chave da igreja está nas mãos de um dos
vizinhos, que se disponibiliza, por indicação de quem de direito, para acompanhar quem desejar entrar no templo.
Eu ousaria propor que o Executivo da
União de Freguesias Cascais Estoril
reunisse com os moradores e procurasse uma solução do género, enquanto
outras se não apresentarem”, avança
José d’Encarnação.
Em relação à actual situação, o arqueólogo recorda que as grutas de Alapraia
constaram, durante anos, sobretudo
antes do 25 de Abril de 1974, do relatório de actividades da Junta de Turismo
da Costa do Sol. “Depois disso, a Junta
acabou por ser dissolvida e não há hoje
um organismo específico que zele pelo
Turismo em Cascais, ou, dizendo por
outras palavras, teve a Câmara que
chamar a si esse encargo”, lembra.
Na opinião de José d’Encarnação,
“Helena Roseta compreendeu a im-

VEREADOR INDEPENDENTE
EXPLICA SITUAÇÃO
O jornal ‘O Correio da Linha’ contactou
os serviços da Câmara Municipal de
Cascais (CMC) de forma a recolher informação sobre o projecto que a autarquia tem previsto para as Grutas PréHistóricas de Alapraia. De acordo com
a explicação avançada pelo vereador
independente João Aníbal Henriques,
a autarquia “tem neste momento em
fase final o projecto de recuperação e
musealização das Grutas de Alapraia”,
que “deverá arrancar ainda este ano,
apesar de todas as contrariedades impostas pela pandemia”.
Segundo revela o autarca, “o projecto
inicial para este espaço foi enriquecido
com a aquisição de mais dois imóveis
por parte do município que, desta maneira, tornarão mais abrangente a abordagem à realidade arqueológica existente no local e permitirão uma melhor
fruição do núcleo de interpretação por
parte dos futuros visitantes”.
João Aníbal Henriques realça que “esta
é, muito provavelmente, uma das peças patrimoniais mais importantes de
Cascais”, que “conjuga o interesse de
todo o complexo fúnebre com o carácter único do espólio ali encontrado”. E
destaca o autarca: “Desde as sandálias
de calcário até às peças de joalharia ali
encontradas, todo o espólio das Grutas
de Alapraia reforça o interesse cultural
e pedagógico do local e contribui de
forma decisiva para a qualificação da
oferta turística municipal, acrescentando-lhe um polo de atracção que agrega
de forma concomitante os laivos avoengos da identidade das gerações que nos
precederam neste recanto tão especial”.
O vereador independente da CMC

adianta que a autarquia “pretende associar os munícipes do concelho” ao
projecto idealizado para o sítio arqueológico. “O projecto que está a ser ultimado terá um enfoque muito especial
na capacidade de gerar significância do
mesmo junto dos moradores, que ali
encontrarão não só a pujança própria
de um monumento com importância
mundial, como também do mesmo resultarão benefícios directos e indirectos
que afectarão positivamente a envolvência”, explica.
TRANSIÇÃO ENTRE O NEOLÍTICO
E A IDADE DOS METAIS
“As grutas artificiais de Alapraia fazem parte de um conjunto de vestígios contemporâneos das grutas de
Carenque (Amadora) e da Quinta do
Anjo (Palmela) desta zona ocidental
da Península, integráveis na chamada
‘cultura campaniforme’, datável do período eneolítico, que é a transição entre
o Neolítico e a Idade dos Metais, cronologicamente situada há 5.000 anos”,
explica José d’Encarnação.
Constituída por um conjunto de quatro cavernas artificiais, a Necrópole
Eneolítica da Alapraia foi um dos primeiros achados em Portugal desse período e chamou a atenção da comuni-
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dade científica internacional. De tal forma que, em finais do século XIX, quando se reuniu em Lisboa um Congresso
Internacional de Arqueologia, a visita a
Alapraia constou do programa.
Foi realçada a sua originalidade e a ligação com culturas do Mediterrâneo, afirmando-se que, à época, povos orientais
teriam conseguido chegar à Península
Ibérica, sendo essas necrópoles a prova de tal imigração. Da mesma época
são as grutas de São Pedro do Estoril,
de que hoje resta um pequeno vestígio
à entrada do Centro de Interpretação
Ambiental da Pedra do Sal junto à
Avenida Marginal, e a gruta de Porto
Covo, a Norte da Quinta do Pisão, na
freguesia de Alcabideche.
As grutas naturais do Poço Velho, localizadas na margem direita da Ribeira
das Vinhas, a cerca de 500 metros da
sua foz, na Praia da Ribeira, bem no
centro da vila de Cascais (Largo das
Grutas), são, segundo explica José
d’Encarnação, “um tudo-nada anteriores às restantes”. De referir que o primeiro núcleo de Arqueologia instalado
no Museu Condes de Castro Guimarães
é constituído essencialmente por materiais provenientes destas grutas.
Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues

26

18 Junho 2020

O CORREIO DA LINHA

Requalificação urbana avança em Queluz
Loureiro,
onde
teve inicio uma obra de requalificação alargada.
Neste parque, um dos espaços verdes mais habitados
na freguesia, está projetado
um novo parque infantil. O
prazo de execução previsto
para esta obra é de 120 dias.
Todas as intervenções são,
para a Freguesia de Queluz
Belas, a concretização de
um desejo de melhoria do
espaço global da freguesia
e o bem-estar da comunidade, “devolvendo aos cidadãos áreas sociais, que
respeitem a arquitetura e
o desenvolvimento enquadrado das zonas intervencionadas, sem esquecer as
questões ambientais e de
mobilidade”.
A Freguesia de Queluz e Belas
tem vindo a ser alvo de diversas
intervenções
ao
nível
da
requalificação urbana. Para além das
obras de manutenção regulares, projetos de maior dimensão estão a ser implementados.
Exemplo
desta
intervenção
é
a
recuperação
do
pavimento da estrada, junto aos Arcos
na Ponte Pedrinha. Uma ação
que pretende dar um novo fluxo ao espaço, em termos de
facilidade e segurança, no que respeita
à mobilidade.
Esta obra, feita sob a alçada da Câmara
Municipal de Sintra e acompanhada pela Direção Geral do Património

Cultural, exigiu
a colocação de
uma base de suporte à calçada
existente, de forma a respeitar
as características
arquitetónicas
e estéticas estabelecidas, assim
como o enquadramento com a
envolvente.
No
prolongamento
desta
área, encontra-se o Parque
Urbano Felício

Em Agosto de 2019, Queluz ganhou um novo espaço...
"Gelados com todos By A Gália", uma gelataria que para
além de gelados artesanais, serve crepes, waffes e bebidas 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 Inverno nas traseiras do espaço, além de uma acolhedora sala no
interior, onde se preservam as memórias.

Venha visitar e saborear a nova aposta,
da afamada hamburgaria "A Gália",
em Queluz junto ao Palácio Nacional.
Avenida da Republica nº 9 | Tel. 210188322

Palácios
Nacionais
reabrem
No dia 18 de maio, reabriu o funcionamento, de acordo com as recomendações das autoridades de
saúde nacionais no atual cenário
de pandemia, os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz proporcionam novas ofertas dirigidas não
apenas aos visitantes, mas também
ao público em geral. O Palácio Nacional de Sintra passa a dispor de
uma cafetaria de acesso livre, integrada nos seus jardins que, poderão ser visitados de forma gratuita,
designadamente, o Jardim da Preta, cujos trabalhos de conservação
e restauro estão agora concluídos.
No Palácio Nacional de Queluz, a
cafetaria e a respetiva esplanada
com vista para o Canal dos Azulejos e para os jardins passarão a estar abertas a todos os que desejem
frequentar o espaço e não exclusivamente aos portadores de bilhete
para visita ao monumento.
O Palácio Nacional de Queluz que,
no século XVIII, acolhia os mais
diversificados momentos de lazer
da Família Real, volta a recuperar
essas memórias. Com diversos momentos de animação, os visitantes
serão recebidos por animadores
que personificam a época de vivência deste palácio e levados a
conhecer as danças e os jogos setecentistas que serão recriados nos
jardins, como o jogo do chinquilho,
o jogo do volante e o das bolas de
sabão neste espaço. A cafetaria está
aberto todos os dias com serviço
de refeições ligeiras e de pastelaria,
localizado num terraço do Palácio
com vista privilegiada para o Canal dos Azulejos e para os jardins.
O Palácio Nacional de Sintra terá
animação ao ar livre, estes jardins
abrem-se à fruição pública com
acesso gratuito, incluindo o Jardim da Preta, que foi recentemente
restaurado e que pode, agora, ser
novamente visitado. Para além do
Jardim da Preta, situado no primeiro patamar, que constitui um
miradouro natural sobre a Serra de
Sintra e o centro histórico, também
o Jardim da Araucária, a Horta, o
Pátio dos Tanquinhos e o Jardim
dos Príncipes proporcionam vistas
magníficas. No mesmo dia, inaugurou-se a cafetaria deste Palácio,
localizada na zona do Pátio do
Leão, com entrada quer pelos jardins, quer pelo interior do monumento. Este novo serviço de cafetaria, que também está preparado
para acolher eventos, vem melhorar as condições de acolhimento
deste monumento e enriquecer a
experiência de visita a este local,
proporcionando o usufruto mais
prolongado do espaço.
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Máquinas distribuidoras
de máscaras

Oeiras junta
PSP e jovens
De modo a garantir a continuidade
do projeto ”Gira no Bairro - Uma
Esquadra Aberta à Comunidade”,
dirigido a crianças e jovens com o
objetivo de estreitar relações entre a Polícia de Segurança Pública
(PSP) e a comunidade, o Município
de Oeiras aprovou a atribuição de
uma comparticipação financeira,
no valor de 25.000,00€, à “Mundos
de Papel Associação” que, em parceria com a PSP e com o apoio de
várias entidades, desenvolve este
projeto em Caxias.
O objetivo desta iniciativa é aproximar crianças e jovens dos agentes da PSP, combater o absentismo e/ou o abandono escolar e
proporcionar a participação em
atividades que visam o reforço de
competências, o desenvolvimento
pessoal, os hábitos de vida saudável e a educação para a cidadania.
O projeto envolve atualmente 68
jovens, residentes no bairro Francisco Sá Carneiro, em Caxias, dos
quais 24 encontram-se a cumprir
Medida Tutelar de Internamento
ao abrigo da Lei Tutelar Educativa,
internados no Centro Educativo
Padre António de Oliveira.
O montante disponibilizado pela
Câmara Municipal de Oeiras, que
será atribuído mediante a celebração um Contrato de Comparticipação Financeira, consiste em 25%
do montante global, num total de
96.742,00€, necessário para dar
continuidade a este projeto. Os restantes 75% serão disponibilizados
pelos restantes parceiros.

No âmbito das medidas implementadas
no contexto da pandemia COVID-19, a
Câmara Municipal de Cascais (CMC)
anunciou o propósito de instalar 400
máquinas de venda automática com
pacotes de quatro máscaras ao preço de
um euro, ou seja 25 cêntimos por unidade. A medida, inserida no programa
‘Máscaras Acessíveis’, vem juntar-se
à iniciativa ‘Máscaras Gratuitas em
Transportes Públicos’.
A autarquia presidida por Carlos
Carreiras tinha já avançado com a distribuição de máscaras gratuitas aos
utentes dos transportes públicos, disponibilizadas em todas as estações de
comboio e nas principais interfaces
rodoviárias do concelho cascalense enquanto o seu uso se mantiver obrigatório.
A CMC fez saber que tem capacidade
para produzir e distribuir máscaras
pela população do concelho, depois
de ter adquirido duas máquinas para
fabricar este material de protecção individual por 250 mil euros cada a uma
empresa chinesa. O município prevê
conseguir produzir cinco milhões de
máscaras por mês.
Os interessados podem confirmar todas
as moradas dos dispensadores instalados nas quatro freguesias do concelho
em https://www.cascais.pt/sub-area/
covid-19-dispensadores-automaticos-de-mascaras-programa-mascaras-acessiveis. De referir que estas máquinas de venda automática de pacotes de
máscaras só aceitam moedas de 1 euro.
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RESGUARDOS
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PORTADAS FIXAS
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Mercado de
Carcavelos
A Feira de Carcavelos voltou a receber feirantes e clientes no seguimento do Decreto governamental
que define as regras do desconfinamento gradual para retomar a
actividade do sector económico.
Desde o passado dia 21 de Maio, o
recinto da feira voltou a abrir portas às quintas-feiras, depois de ter
estado encerrado desde Março no
âmbito das medidas excepcionais
impostas para tentar travar a pandemia COVID-19. A reabertura da
Feira de Carcavelos está condicionada a várias regras de segurança.
O número de feirantes foi reduzido, o espaço entre bancas alargado
e os clientes são obrigados a usar
máscara dentro do recinto. Além
das máscaras, os feirantes são também obrigados a usar viseiras e
luvas.

44 anos a servir e a adoçar
os nossos fregueses
Conheça as nossas especialidades

CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO
ANODIZADO E LACADO
ESTUDOS
E COLOCAÇÕES
EM TODO O PAÍS

VIDROS DUPLOS
TODA A GAMA DE ESTORES

O
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Estrada Nacional 249, Rua Cabo da Roca | Armazém 5 - Sitio do Barrunchal - Abóboda
São Domingos de Rana | Tel.: 21 444 17 99 | Tel/Fax: 21 444 41 79 | Telm: 96 712 97 77
Email: geral@marquiselar.pt | www.marquiselar.pt
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Mercado de Monte Abraão
continua encerrado
Consciente das dificuldades que a pandemia do COVID-19 criou às famílias
e empresas, a União das Freguesias de
Massamá e Monte Abraão criou um
Programa de Apoio à Economia Local
(PAEL). Este programa terá uma dotação inicial de 5.000,00 € (cinco mil
euros), valor que poderá ser reforçado
caso haja necessidade.
O PAEL aplica-se a todos os cidadãos
recenseados na Freguesia de Massamá
e Monte Abraão e destina-se a promover a economia local através do apoio
aos cidadãos afetados pelo surto da
pandemia do COVID-19 com perda de
rendimento, e incentivar as atividades
comerciais desenvolvidas pelos comerciantes da Freguesia, nomeadamente,
aqueles que pertencem à rede do “Freguês”.
Este programa consiste na atribuição
de “vouchers” no valor de 50€, para
o cidadão poder utilizar nos estabelecimentos aderentes à rede “Freguês”,
apoiando-o financeiramente nas suas
compras, ao mesmo tempo que estimula o consumo no comércio local, de
forma a ajudar a manter as unidades
comerciais abertas e a manutenção dos
postos de trabalhos.
Para se candidatar ao PAEL de Massamá e Monte Abraão deve preencher o
formulário disponível em
https://bit.ly/paelufmmaform (necessário ter conta no Google - email do
Gmail)

Para saber mais informações sobre o
PAEL e quais as condições, consulte o
link https://bit.ly/pael-ufmma
Caso tenha alguma dúvida, entre em
contacto através do em ail fregues@uf-massamamabraao.pt
FEIRA SEMANAL
DE MONTE ABRAÃO
No seguimento do plano de desconfinamento que o Governo tem vindo
a anunciar, a Autarquia elaborou um
plano de contingência que prevê um
conjunto de medidas que garantem o
cumprimento das orientações das autoridades de saúde, por forma a reabrir a
feira semanal a partir do início do mês
de junho.
Contudo, face à situação que se verifica
na área metropolitana de Lisboa, e com
incidência particular no Concelho de
Sintra, relacionada com a prevalência
do COVID-19, a União das Freguesias
de Massamá e Monte Abraão, após indicação da Autoridade de Saúde Local,
determina a continuidade da suspensão da feira semanal de Monte Abraão,
onde a aglomeração de um elevado
número de indivíduos pode aumentar
o aparecimento de novos casos de COVID-19.
Esta situação será acompanhada e feita
uma reavaliação semanal, sempre em
total consonância com as orientações
das autoridades de saúde.

Câmara da Amadora e AFID
lançam projeto
A Câmara Municipal da Amadora, em
parceria com a Fundação AFID Diferença, está a realizar diversas ações de
formação dirigidas a técnicos que, nos
Centros de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário, trabalham com pessoas com
demência.
O projeto Capacitar para Cuidar irá decorrer em formato de videoconferência,
abordando as seguintes temáticas: Tipificação das Demências; Diagnóstico
das Demências; Modelo de Intervenção
Centrada na Pessoa com Demência;
Estimulação Cognitiva e Sensorial; Cuidados Pessoais e de Saúde; Alimenta-

ção; Aspetos Jurídicos - Maior Acompanhado, Testamento Vital; Relações
Interpares (sem demência); Apoio ao
Cuidador Informal; Desenvolvimento
de Estimulação Cognitiva Adaptada.
Estas formações, além de melhor capacitarem os técnicos, pretende também
responder ao objetivo previsto no Plano
Estratégico para o Envelhecimento Sustentável da Amadora 2016-2025, Aumentar a capacidade e qualidade das
respostas sociais existentes para acolher situações de demência das pessoas
idosas. Este projeto tem financiamento
da Fundação Calouste Gulbenkian.

Churrasqueira Belinha
Bacalhau com
batata a murro
(por encomenda)

Frango assado especial é na

O Município de Oeiras e a Rede Aga
Khan para o Desenvolvimento ofereceram equipamento médico e de proteção individual a Cabo Verde, no âmbito
das medidas de combate ao COVID-19.
Numa ação de cooperação entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a Câmara Municipal
de Oeiras e a Rede Aga Khan para o
Desenvolvimento (AKDN) efectuaram
a entrega de 2 ventiladores, 10 mil máscaras cirúrgicas, 10 mil pares de luvas e

2 mil máscaras reutilizáveis.
Esta é a segunda doação para a Guiné-Bissau e insere-se num conjunto de
ações destinadas a vários PALOP, com
o objetivo de dar resposta à crise sanitária provocada pelo COVID-19, colmatando as necessidades sentidas no
acesso a equipamento de tratamento
médico e proteção individual.
Esta iniciativa solidária para com os
PALOP representa um investimento
conjunto total superior a 700 mil euros.

Sintra vai ter Escola
Profissional do Património
A adaptação do edifício da antiga fábrica MELKA, no Cacém, para instalação
neste lugar da Escola Profissional de
Recuperação do Património de Sintra
– EPRPS, teve início esta segunda-feira,
15 de junho, e representa para a autarquia um investimento de 306 mil euros.
Esta intervenção, com prazo de execução de quatro meses, permitirá a adaptação do interior do edifício, dotando-o
com todos os espaços necessários ao
funcionamento da Escola do Património, garantindo as condições ideais
para a prática letiva dos cursos profissionais que compõem a sua atual oferta
formativa, bem como preparar o seu
alargamento e diversificação futura.
Para além das áreas administrativa e logística, as novas instalações irão contar
com 11 salas de aula, 2 laboratórios, 5
oficinas especializadas (madeiras, metais, estuques, cerâmica e jardinagem),
3 salas de informática, salas de reuniões, sala de professores, sala de alunos, refeitório e vários gabinetes.

Com a instalação da Escola Profissional de Recuperação do Património de
Sintra no novo edifício será possível
garantir o seu crescimento, através da
abertura de novos cursos profissionais,
já autorizados pelo Ministério da Educação, nomeadamente de: Técnico de
Arqueologia, Técnico de Construção
de Instrumentos Musicais, Técnico de
Audiovisuais, Técnico de Segurança e
Salvamento em Meio Aquático e Técnico de Industrias Alimentares.
Esta escola profissional leciona, atualmente, os Cursos Profissionais de Assistente de Conservação e Restauro,
Técnico de Design de Interiores e Exteriores, Técnico de Fotografia, Técnico
de Jardinagem e Espaços Verdes e Técnico de Produção e Tecnologias da Música. As novas instalações permitirão
ainda a instalação de um Centro Qualifica, resultante de uma candidatura
apresentada pela Câmara Municipal de
Sintra em parceria com a Escola Secundária Ferreira Dias.

Crede Z AL D O
Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.
GRELHADOS
NO CARVÃO:

Todos os dias das 9 ás 14 e das 17 às 21 horas
Encerra aos Domingos

Oeiras oferece material
médico a Cabo Verde

Frango,
Entrecosto
e Espetadas

Belinha

Av. Elias Garcia, n.º 140 - Queluz • 2745 Queluz • Tel.: 214 353 755

credezaldo@gmail.com | jpedrocardoso@net.novis.pt
APOIO À GESTÃO
EXECUÇÃO DE ESCRITAS
PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS
SEGURANÇA SOCIAL
IMPOSTOS - SEGUROS
ASSURFINANCE
Rua de Goa, 25 r/c Dtº | 2745 Massamá | Tel: 21 437 51 27 | Fax: 21 437 51 44
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CANDIDATURAS
FUNDO MUNICIPAL
DE EMERGÊNCIA CULTURAL
CONCELHO DE SINTRA
A medida abrange as associações culturais sem fins lucrativos, que tenham
sede no município de Sintra e nele desenvolvam a sua atividade nas áreas da
dança, da música ou do teatro, em termos profissionais e de forma contínua
e regular, no plano performativo ou no âmbito do ensino das artes, e que:
· Estejam inscritas no IMACS – Inscrição Municipal Cultural
do Concelho de Sintra;
· Não tenham beneficiado do PAMACS – Programa de Apoio à Cultura
do Concelho de Sintra;
· Não tenham dívidas ao Estado e ao Município;
· A sua atividade tenha sido objeto de interrupção durante a atual
situação de pandemia, em virtude de proibição legal ou administrativa;
· Tenham mantido nos últimos dois anos atividades regulares
na circunscrição territorial do Município de Sintra, e
· Disponham de equipas profissionais fixas.
O Fundo Municipal de Emergência Cultural tem a dotação de 250.000€
(duzentos e cinquenta mil euros), e as candidaturas obedecem a dois escalões
por cada área cultural, respetivamente 10.000€ e 6.000€, as associações
apoiadas ficam obrigadas a manter a atividade e as respetivas equipas fixas
pelo menos até 31 de dezembro de 2020.
As candidaturas decorrem até 3 de julho de 2020.
Mais informações e formulário em www.cm-sintra.pt
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Casino Estoril reabre

A Estoril Sol reabriu no dia 8 de Junho,
o Casino Estoril, o Casino Lisboa e o
Casino da Póvoa, cumprindo as todas
as normas e recomendações da Direcção Geral de Saúde - DGS.
No âmbito da 3ª fase de desconfinamento planeada pelo Governo, em
prol da contenção à Covid-19, a Estoril Sol reinicia, assim, a actividade dos
seus casinos, privilegiando a protecção
da saúde, segurança e bem-estar de todos os seus colaboradores, clientes e
da comunidade em geral.
É de registar, que os Casinos da Estoril
Sol foram distinguidos com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal. Para obterem o Selo “Estabelecimento Saudável & Seguro”, o Casino
Estoril, Casino Lisboa e Casino da Póvoa adoptaram um vasto conjunto de
medidas e de rigorosos procedimentos
de natureza sanitária, adoptando todas as orientações da DGS.

Com um rigoroso protocolo
interno, a Estoril Sol reorganizou as áreas
públicas
dos
seus
casinos,
nomeadamente os espaços
reservados ao
jogo, zonas de
restauração, e
salas de espectáculos, implementando um
conjunto de acções que garantem o distanciamento social e o
controle de temperatura à entrada e o
cumprimento das normas de etiqueta respiratória como, por exemplo, o
uso de máscara ou a higienização das
mãos.
A Estoril Sol implementou um vasto
elenco de medidas que irão esclarecer
os seus clientes tanto à entrada como
dentro dos próprios casinos. Trata-se
de uma série de informações úteis sobre os procedimentos a adoptar para
evitar o contágio do vírus que estarão
disponíveis através do evoluído sistema de multimédia e em cartazes afixados em locais próprios.
É de referir, ainda, que em estreita
colaboração com a DGS, a Estoril Sol
agendou um extenso programa de formação para os colaboradores de todas
as direcções e sectores para que estejam informados e preparados para se
protegerem e assegurarem a protecção
dos clientes.

Oeiras beneficia esplanadas
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Cartório Notarial a cargo da Notária Marília Susana Luzio Rodrigues Paiva, sito na Rua do Tejo,
número dezoito, loja B, em Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Certifico, para efeitos de publicação, que, por escritura de vinte e oito de Fevereiro de dois
mil e vinte, lavrada com início a folhas treze, do respectivo livro de notas para escrituras diversas
número oitenta e dois-G, neste Cartório Notarial, a cargo da referida notária, compareceu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- José Eduardo
Vilar Amorim, NIF 194 718 719, casado, sob o regime de separação de bens, com Ana Teresa
Pinheiro Brioso Vilar de Amorim, natural da freguesia de Canelas, concelho de Peso da Régua,
residente na Avenida do Colégio Militar, número cento e cinquenta e três, primeiro andar C,
Carnide, concelho de Lisboa. -------------------------------------- E DISSE: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do prédio rústico composto
por cultura arvense, com a área total de mil trezentos e sessenta metros quadrados, situado em
Dente de Alho – Idanha, Belas, concelho de Sintra, inscrito na matriz predial rústica sob os
artigos 51 e 52, ambos da secção P, da União das Freguesias de Queluz e Belas, provenientes,
respectivamente, dos artigos 51 e 52, ambos da secção P, da freguesia de Belas (extinta), com
os valores patrimoniais, respectivamente, de 2,26 euros e 6,54 euros, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Queluz sob o número quatro mil cento e setenta e seis, da freguesia de
Belas, onde se encontra registada a aquisição do prédio a favor de Luís Filipe Galé Proença de
Amorim, solteiro, maior, e José Evangelino Galé Proença de Amorim, solteiro, maior, ambos
residentes na Rua Eça de Queiróz, número onze, segundo andar esquerdo, em Lisboa, pela
inscrição, Apresentação cinquenta e sete de trinta de Março de dois mil e quatro. ------------------ Que, atribuiu ao identificado prédio rústico, para efeitos do acto, o valor total de 350,00 euros,
correspondendo ao artigo 51 o valor de 100,00 euros e ao artigo 52 o valor de 250,00 euros.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que,
o referido prédio foi adquirido pelo justificante por contrato de doação verbal feita por seus avós
paternos, Eduardo Fernandes de Amorim e mulher, Ludovina da Costa, casados sob o regime
de comunhão geral de bens, actualmente falecidos, com última residência habitual no Largo
Conde de Bonfim, número oito, terceiro andar esquerdo, São Domingos de Benfica, concelho
de Lisboa, no ano de mil novecentos e oitenta, ele, justificante, ainda no estado civil de solteiro,
menor, tendo, entretanto, sido casado, sob o regime de comunhão de adquiridos, com Maria do
Rosário Nicolau Xavier Vilar de Amorim, de quem se divorciou, actualmente casado nos termos
supra referidos. --------------------------------------------------------------------------- Que, por sua vez,
os seus avós adquiriam o referido imóvel a Maria Luísa Galé Proença de Amorim e marido,
Evangelino de Amorim, casados sob o regime de comunhão geral de bens, actualmente falecidos,
com última residência desconhecida, por contrato de compra e venda verbal celebrado no ano
de mil novecentos e cinquenta e quatro. --------------------------------------- Que, sucederam como
herdeiros aos referidos Maria Luísa Galé Proença de Amorim e marido, Evangelino de Amorim,
os filhos, Luís Filipe Galé Proença de Amorim e José Evangelino Galé Proença de Amorim,
supra melhor identificados e ora titulares inscritos, e por erro adquiriram o imóvel por partilha
judicial, em virtude da morte de seus pais, quando o mesmo imóvel já não estava na posse nem
era propriedade dos mencionados autores das heranças, Maria Luísa Galé Proença de Amorim e
marido, Evangelino de Amorim. --------------- Que, nem a venda verbal feita por Maria Luísa Galé Proença de Amorim e marido, Evangelino
de Amorim, a seus avós, Eduardo Fernandes de Amorim e mulher, Ludovina da Costa, nem a
doação verbal feita por estes a ele, justificante, foram reduzidas a Escritura Pública, pelo que
não tem título bastante que legitime o direito de propriedade por ele adquirido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, em consequência
da doação que se efectuou no ano de mil novecentos e oitenta, data em que se operou a tradição
material do identificado prédio rústico para ele, justificante, este tem estado na posse e fruição
desse prédio, possuindo-o como se dono fosse, usufruindo de todos os seus frutos e rendimentos,
amanhando a terra, cuidando da sua conservação e limpeza, ocupando o respectivo terreno à vista
de todos e pagando pontualmente os respectivos impostos e contribuições, suportando todos os
seus encargos, agindo com plena convicção de ser proprietário daquele prédio rústico. ---------------------------------------------------- Que, esta posse foi sendo exercida sem interrupção, de forma
ostensiva, à vista de toda a gente e sem violência ou oposição de quem quer que seja, de forma
correspondente ao direito de propriedade, pelo que adquiriu o identificado prédio rústico supra
identificado por usucapião, que invocou para justificar o seu direito de propriedade para fins de
registo. ------------ Está conforme o original. --------------------------------------------------------------------------------- Cartório Notarial a cargo da Notária Marília Susana Luzio Rodrigues Paiva,
em Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, aos vinte e oito de Fevereiro de dois mil e vinte.
----------------- --- Conta registada sob o número PB00513/2020. -------------------------------------------------------- A Notária, Marília Susana Luzio Rodrigues Paiva.
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No âmbito das medidas de desconfinamento no combate ao COVID-19, o
Município de Oeiras determinou novas
medidas que beneficiam as esplanadas
da restauração:
- Manutenção de todos os licenciamentos de esplanada previamente existentes, permitindo-se o alargamento do
espaço ocupado pelas mesmas sempre
que possível e desde que garantidos os
espaçamentos e passagens legalmente
obrigatórios, com o intuito da manutenção do número de lugares sentados
já autorizados;
- Os estabelecimentos de restauração
sem esplanadas poderão requerer, no
âmbito dos regulamentos municipais
em vigor, a criação de esplanadas com
o mesmo intuito do ponto anterior;

- Será proposto à Câmara e Assembleia
Municipal a isenção de pagamento de
taxas de ocupação de via pública com
esplanadas até 31 de dezembro de 2021
como forma de incentivo e incremento
desta atividade económica
Todas as medidas vão de encontro às
recomendações estabelecidas quer na
legislação emitida pela Administração
Central, quer pelas diversas autoridades de saúde nacionais. Os pedidos de
instalação de esplanadas serão avaliados caso a caso, respeitando sempre as
orientações dadas pela Direção Geral
de Saúde e pelo Governo da República
no âmbito da situação de calamidade
que tem em conta vários parâmetros de
higiene e segurança, a que acrescem os
critérios urbanísticos locais.
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A viver em Cascais, Fedross Imani
desde muito novo que se dedicou à
pintura, recebendo ensinamentos de
grandes mestres, estudou arquitectura, que exerce como profissão, ensina
pintura e também se dedica à música e
à escrita, mas talvez seja a pintura que
mais o destaca, com diversos prémios
a nível internacional, tendo recebido
recentemente mais um prémio.
“O Correio da Linha” quis saber que
prémio é este e o motivo da sua atribuição.
Correio da Linha – Como é que surge
a atribuição deste prémio?
Fedross Imani – No mês de Fevereiro,
recebi um convite para participar numa
Exposição Internacional de Pintura
em Florença, Itália, organizada pela
Galeria Centro Histórico de Florença,
participei com duas obras que receberam o prémio “La Nike de Samutracia”
e Diploma de Mérito.
A exposição foi inaugurada no dia 1 de
Março deste ano e decorreu durante 10
dias.
CL – Há muitos anos recebe primeiros prémios de concursos e exposições dos Grandes Mestres da Pintura
Europeia. Quando começou a ser convidado a participar nestes eventos artísticos europeus?
FI – Tenho um percurso evolutivo no
campo da pintura, com 70 anos, durante os quais participei em muitas
exposições e concursos e ganhei muitos reconhecimentos e prémios. Mas os
reconhecimentos e prémios de tão alto
nível europeus, começaram em 2003,
quando fui convidado para um concurso de Pintura Europeia, com atribuição de Taça de Ouro, organizado pela
Galeria Centro Histórico de Florença,
no qual ganhei o prémio com a obra
“Nascere na Nuova Era”, alusivo à

igualdade dos direitos entre os homens
e as mulheres.
Este sucesso abriu as portas para ser
convidado por outras entidades e
academias de arte italianos, para participar nas exposições e concursos europeus, nos quais sempre tive o privilégio de ganhar os primeiros prémios,
taças, medalhas de ouro e placas comemorativas, acompanhadas de diplomas
de Mérito Artístico.
CL – Os livros de Arte publicados em
Itália e a Enciclopédia de Grandes
Mestres de Pintura Europeia, mencionam o seu nome e os seus quadros,
como é que isto aconteceu?
FI – As minhas vitórias artísticas foram divulgadas em diversos meios
de comunicação social e também nos
livros de Arte Europeia, nos quais os
críticos de Arte escreveram sobre a
qualidade das minhas obras, como na
Enciclopédia de Grandes Mestres de
Pintura dos anos 2004 e 2005, indicando-me como um dos grandes Mestres
de Pintura do Século XX. (Edição AlbaItália)
CL – Sabemos que tem outras actividades além da pintura, como a arquitectura. Qual a importância desta profissão na sua vida?
FI – Estudei arquitectura em Florença
e obtive Doutoramento em 1969.
Pratiquei esta profissão com alguns
projectos em Itália, onde receberam
reconhecimentos artísticos de alto nível. A partir de 1974 trabalhei na firma de arquitectura Conceição Silva,
em Lisboa, como Urbanista e projectei a Marina de Troia e Península de
Mitrena, em Setúbal, mas também o
Palácio do Desporto do Forte da Casa,
(para a C.M. de Vila Franca de Xira), e
apartamentos habitacionais em Leiria.
Durante 3 anos trabalhei no Fundo
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Pintor português recebe mais
um prémio internacional

Diploma e trofeu
de Fomento da Habitação, em Lisboa,
como Arquitecto Chefe, para os loteamentos e casas de cooperativas.
CL – Quais são os seus outros interesses na área da Cultura?
FI – Há muitos anos que ensino Arte
de Desenho e Pintura, tanto em privado como em instituições, como a Santa
Casa da Misericórdia, nas instalações
de Eng. Álvaro de Sousa no Estoril.
Gosto de escrever livros e artigos nos
jornais sobre temas sociais. Há muitos
anos que dou conferências públicas
nos Centros Culturais e Universidades
e entrevistas televisivas sobre os mais
variados temas de interesse público.
Durante 15 anos, como realizador de
documentários culturais televisivos,
fiz 25 programas de meia hora cada e
73 noticiários de eventos culturais de
três minutos cada, para o programa
Caminhos, do canal da RTP2.
Outra grande paixão minha, é a música, toco um instrumento musical, designado “Saltério”, que tem uma história de cerca de 3.500 anos, de origem
Persa. Fui convidado a tocar nos canais
televisivos RTP1 e 2 e TV4. Fui também
convidado por Câmaras Municipais
e outras entidades a tocar em eventos
culturais e sociais.
CL – Efectuou o retrato de um
Presidente da República?
FI – Um dos meus quadros é o retrato de Sua Excelência o Ex-Presidente
da República professor Aníbal Cavaco

Silva e sua esposa Maria Cavaco
Silva, que se encontra no Museu da
Presidência em Lisboa, por ordem do
Presidente, que me escreveu, “esta obra
notável deve ser guardada no Museu
da Presidência, como Património de
Estado Português”. Depois de eu ter
entregado a obra no Museu, recebi uma carta da Polícia Judiciária de
Lisboa que dizia, “ esta obra está sob a
protecção desta entidade”.
CL – Qual é o impacto do seu nome
fora de Portugal?
FI – Na Rádio Roma (Itália), no programa que dá a conhecer outros países
da Europa, emitido aos domingos de
manhã, falaram de Portugal e mencionaram o meu nome como um dos
Grandes Mestres da Pintura Europeia
e que além disso toco um instrumento
milenar, chamado Saltério.
Também num programa de rádio nos
Estados Unidos da América, fizeram-me uma entrevista telefónica sobre as
minhas obras e prémios obtidos.
Preparei um livro sobre as minhas
obras, bilingue, em português e inglês,
que espero publicar em breve. Seria
interessante que em Portugal as entidades culturais como o Ministério da
Cultura e personalidades governamentais conhecessem melhor as minhas
obras e ajudassem à sua divulgação, já
que têm elevado muito alto o nome de
Portugal nos meios artísticos e culturais da Europa.

Os quadros vencedores
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