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Artigo de Opinião

Quais são as doenças alérgicas mais comuns?
Nas últimas décadas temos assistido a um aumento da prevalência e da gravidade das doenças alérgicas, nomeadamente da rinite alérgica, da asma brônquica e do eczema
atópico. Também os casos de urticária, quer na sua apresentação aguda quer nas formas crónicas, têm merecido a
nossa maior atenção.
Igualmente relevante será o aparecimento crescente de
reacções alérgicas na sequência da ingestão de alimentos
que se incluem em grupos alimentares cada vez mais diversos, como é o caso dos frutas (pêssego, manga ou kiwi)
ou especiarias (pimenta).
A frequência de reacção a fármacos também tem vindo a
aumentar, tanto devido a grupos farmacológicos mais antigos como a medicamentos mais recentes.
A rinite/rinoconjuntivite alérgica é a doença alérgica mais
frequente. Trata-se de uma inflamação crónica das vias
aéreas superiores, frequentemente associada a inflamação
ocular. As suas manifestações clínicas são a comichão nasal e ocular, as crises de espirros frequentes, a produção
aumentada de secreções nasais e oculares, bem como, a
obstrução nasal. A obstrução nasal persistente condiciona
quadros de cefaleias graves e permanentes e, distúrbios
do sono com as consequentes baixas de produtividade e
de rendimento escolar. Esta morbilidade é ainda agravada
pela subvalorização dos sintomas, pelo subdiagnóstico e
consequente sub-tratamento destas situações clínicas. No
entanto, a sua estabilização passa na maioria dos casos pela
aplicação de um inalador nasal e/ou administração de um
fármaco anti-histamínico. Está frequentemente associada a
quadros de asma brônquica. A asma brônquica afecta cerca de 10% da população e, enquanto inflamação das vias
aéreas inferiores, manifesta-se por tosse, aperto torácico,

cansaço fácil e pieira recorrente. Além da sua grande morbilidade, associada ao cansaço constante, aos distúrbios do
sono e às dificuldades na execução de pequenas tarefas que
envolvam esforço físico, tem também uma mortalidade que
não deve ser menosprezada. Ao mesmo tempo, não deverá
ser aceitável, já que dispomos de fármacos muito seguros
e eficazes no tratamento desta doença crónica. Igualmente
o subdiagnóstico e o sub-tratamento são muito elevados.
O eczema atópico é uma inflamação crónica da pele, atingindo predominantemente as dobras do cotovelo e joelho,
a face, as mãos e os pés. No limite, pode atingir toda a superfície cutânea. O sintoma maior é o prurido (comichão)
cutâneo associado a pele muito vermelha ou muito seca e
descamativa. Está bem documentada a má qualidade de
vida do doente com eczema e/ou dos cuidadores (grupos
pediátricos), a qual decorre do prurido constante que dificulta o sono, o raciocínio, a concentração. Desta forma,
acaba por, igualmente, comprometer a vida social pelo seu
enorme impacto visual. O uso diário de emolientes, associado à aplicação de cremes anti-inflamatórios, controla a
maioria dos casos clínicos.
O reconhecimento correto e atempado destas alergias, permite diagnosticar e implementar um plano de tratamento,
melhorando a qualidade de vida. Por isso, independentemente de vivermos em tempos de pandemia, as pessoas
não devem adiar as consultas e exames para diagnóstico
e não podem descurar da manutenção dos tratamentos e
vacinas, que são muito eficazes para controlar as alergias.
As unidades de saúde já retomaram a actividade clínica e
estão preparadas para garantir circuitos e procedimentos
onde as pessoas podem ser observadas e tratadas em segurança.

Cristiana Marta*

*Imunoalergologista
do Hospital CUF
Cascais

Nova ciclovia em Sintra

Ciclovia inaugurada em 2018
A ciclovia de ligação da Avenida do
Atlântico às zonas balneares, com extensão de um quilómetro e investimento de 370 mil euros, está em fase de conclusão com a execução da sinalização
horizontal, fresagem e pavimentação
da via.
Localizada entre a rotunda da Av. do
Atlântico e o estacionamento na Praia
Grande, na Freguesia de Colares, os
trabalhos da ciclovia incluem a execução de lancis e calçadas, a fresagem
do pavimento de circulação automóvel, seguida de aplicação de camada
de betão betuminoso e o revestimento
superficial da ciclovia em slurry de cor
vermelha.

Esta ciclovia será continua à Ciclovia
Atlântica, com uma extensão de cerca
de 4 km, que irá ligar Colares à Praia
Grande.
Para o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, “os investimentos que a autarquia tem vindo a
realizar na construção de ciclovias é
de extrema importância, pois permite
criar alternativas mais sustentáveis e
ecológicas, melhorar o tráfego rodoviário, e possibilita o lazer entre pessoas e
famílias”.
Este investimento visa melhorar a capacidade de circulação e as condições
de segurança rodoviária do local, promover a mobilidade urbana sustentável, potenciar o uso de bicicleta em articulação com as deslocações pedonais e
outros meios de transporte, e reduzir o
consumo energético e impacto ambiental em território inserido no Parque Natural Sintra-Cascais.
“Quem vive, trabalha e visita Sintra, vai
poder andar a pé e de bicicleta numa
rede de 39 km de ciclovias e numa malha de circuitos pedonais que ligarão as
escolas básicas, os parques urbanos e os
principais pontos de interesse”, sublinhou o presidente da autarquia. “Caminhar, andar, estreitar relações sociais
no nosso município será mais confortável, permitindo estilos de vida mais
saudáveis”, defendeu Basílio Horta.
A autarquia continua assim a seguir o
plano para a criação de um conjunto
de ciclovias no município, correspondentes a 39 km, que teve início com a
ciclovia entre a Portela de Sintra e Mem
Martins, inaugurada em 2016 e da ciclovia que liga Agualva a Massamá,
inaugurada em 2018.
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Praia para
cães em
Paço de Arcos

A Praia dos Pescadores, em Paço de
Arcos tem, desde o dia 27 de junho,
um espaço reservado a pessoas que se
façam acompanhar pelos seus animais.
A inauguração deste espaço, designado
“pet friendly”, contou com a presença
do presidente da Câmara de Oeiras,
Isaltino Morais, que em declarações aos
jornalistas referiu que depois
de o concelho ter feito um
trabalho que levou à atribuição de 5 Bandeiras Azuis e
de instalar meios que possibilitam o acesso à praia por
pessoas com mobilidade reduzida, era altura de pensar
também em criar um espaço
para os animais de companhia.
Ainda segundo o autarca,
este é o culminar de um trabalho que tem vindo a ser
realizado, no que se refere
aos animais, com diversos
serviços de apoio criados no
município, esperando, que
haja correspondência por
parte dos munícipes em manterem os
espaços públicos limpos de dejetos de
animais.
Neste espaço de praia para pessoas
acompanhadas por animais de estimação há regras e condições de higiene,
dispensador de sacos para dejetos caninos e bebedouro.
No que se refere a regras, que vão estar expostas na entrada da praia num
painel informativo alusivo ao projeto,

salienta-se o uso de coleira ou peitoral
e açaimo ou trela, a obrigatoriedade
de os donos dos animais se fazerem
acompanhar do respetivo documento
de identificação do animal de companhia (DIAC) ou passaporte do animal
de companhia (PAC) ou, nas situações legalmente previstas, do Boletim
Sanitário de Cães e gatos.
É obrigatória a recolha dos dejetos, não
é permitida a utilização da praia por
animais que se encontrem feridos ou
doentes, em cio, grávidas, a amamentar, ninhadas em período de aleitamento. Os animais devem ser protegidos
de condições ambientais ou climáticas
adversas, nomeadamente da chuva, do

Sintra tem
'Táxi Social'

frio, do calor, das correntes de ar e da
excessiva exposição solar.
No que se refere às condições de circulação de cães de raça potencialmente
perigosa ou animais perigosos, definidos em lei específica, devem ainda obedecer a condições como cumprir os requisitos constantes do DL 315/2009 de
29 de outubro, alterado e republicado
pela Lei nº 46/2013 de 4 Julho. Alertase ainda para a obrigatoriedade destes
animais terem de possuir um seguro
de responsabilidade civil, destinado
a cobrir os danos causados por estes,
devendo os seus detentores fazerem-se
acompanhar pelo respetivo documento
comprovativo. Estes animais devem estar registados e licenciados, devendo os detentores fazer-se acompanhar
do respetivo documento
comprovativo, emitido
pela Junta de Freguesia
respetiva.
Para além da trela obrigatória, é ainda necessário
açaimo funcional (que
não permita comer nem
morder), sendo que a trela deverá ser curta, até 1
metro de comprimento, e
deverá estar fixa a coleira
ou a peitoral.
Fotos: Paulo Rodrigues

A Câmara Municipal de Sintra, em
colaboração com as associações
de bombeiros do concelho, desenvolve o programa municipal 'Táxi
Social', destinado ao transporte da
população sénior em situação de
carência económica. O programa
consiste no transporte adequado,
seguro e de forma gratuita da população sénior e economicamente
carenciada, efetuado por entidades licenciadas para o efeito, permitindo o transporte não urgente
da população sénior para estabelecimentos e serviços de saúde, facilitando o acesso deste segmento
da população a consultas, internamentos ou exames complementares de diagnóstico e terapêutica. O
'Táxi Social' não abrange o transporte urgente de doentes e não se
aplica a consultas e outros cuidados primários de saúde realizados
nos Centros de Saúde e Extensões
de Saúde locais. Este serviço está
limitado a um número máximo
de 12 deslocações - ida e volta por
utente. Podem candidatar-se a este
programa os munícipes com residência no concelho há mais de
2 anos, com idade superior a 65
anos, Sejam titulares de prescrição
médica emitida no âmbito dos estabelecimentos ou serviços do SNS
ou por entidades com contrato ou
convenção, para cuidados de saúde cujo acesso implique o recurso
a transporte;
O formulário de candidatura deverá ser entregue no Espaços e
Lojas do Cidadão, mediante marcação prévia para a Linha Azul 219
241 686. A autarquia disponibiliza uma linha de apoio telefónico,
a Linha Sintra Sénior – 800 206
275, que visa informar, esclarecer
e orientar o cidadão idoso e a sua
família. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia.
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Lions Cascais Cidadela comemora 22 anos
Em 1917, Melvin Jones, empresário
norte-americano, fundou o Lions Clubs
International, sugeriu a alguns colegas
que utilizassem as suas capacidades
de forma a melhorar a qualidade de
vida da comunidade onde estavam
inseridos. Actualmente, o Lions Club
International é a maior organização de
clubes de serviço voluntário do mundo,
com cerca de um milhão e quatrocentos mil associados, organizados em 48
000 clubes localizados em mais de 210
países e regiões em todo o mundo.
Sob o lema “Nós Servimos”, a acção
dos Lions incide principalmente sobre
cinco grandes áreas: diabetes, cancro
infantil, fome, meio ambiente e problemas de visão.
Na Península Ibérica o primeiro Lions
Clube criado, foi em Portugal na década de 50 existindo, actualmente, 102
clubes em todo o território nacional.
Um desses clubes é o Lions Clube Cascais Cidadela, fundado a 25 de Abril de
1998, tem levado a cabo inúmeras actividades em prol da comunidade. O mé-

Moinho das Antas

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

dico Carlos Manitto Torres é membro
deste Lions Clube desde o ano lionístico de 2002-2003 tendo ocupado várias
vezes a presidência do mesmo, a última
aconteceu no ano lionístico 2019-2020,
que terminou no dia 30 de Junho. Desde 2005 que Carlos Torres é o responsável da área de Saúde e Bem-estar do
Clube e director Médico das Jornadas
da Saúde de Cascais, organizadas pelo
Lions Clube de Cascais em parceria
com o Rotary Club Cascais Estoril e as
clínicas Dr. Olívio Dias. Esta actividade
que se realiza há já 17 anos e que acontece sempre no último fim-de-semana
do mês de Março, este ano devido ao
COVID-19 não se realizaram.
Este evento, permite à população realizar rastreios de saúde gratuitos, nos
quais é feita a medição do colesterol,
glicemia, tensão arterial, acuidade visual e auditiva, estado nutricional e
aconselhamento sobre saúde e higiene
oral. Todos os anos, são realizados mais
de um milhar de rastreios no âmbito
destas Jornadas.
No âmbito do apoio económico-social é frequente
o Clube realizar recolhas
de roupa e oferecer bens
alimentares e de primeira
necessidade, bem como
cabazes de Natal a famílias com carências económicas. O apoio a instituições de solidariedade
social é também uma das
grandes preocupações do
clube de Cascais que ajuda associações como a Aldeia SOS de Bicesse, onde

Oeiras Vila

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

inclusive, foi responsável pela
construção de uma casa, Ajuda de Berço e a Casa da Encosta. Estes apoios são prestados
através de pedidos que chegam directamente ao Lions
Cascais Cidadela ou através
de uma pesquisa proactiva
por parte do clube que se informa junto das associações
das suas necessidades. Ao nível ambiental, uma das grandes prioridades
dos Lions, é promover a limpeza de
detritos e a plantação de novas árvores.
O clube costuma ainda organizar palestras, abertas a toda a população, sobre
temas como a saúde ou a economia,
que decorrem nas próprias instalações
do clube ou em locais próprios para tal
como o Centro Cultural de Cascais.
O Clube oferece bolsas de estudo a alunos que delas necessitam, para prosseguirem os seus estudos.
Recentemente, com vista a reforçar a
resposta nacional
no combate à Covid-19, os Lions
de Portugal ofereceram
ventiladores e outros
equipamentos de
protecção individual a 11 hospitais públicos do
país, no valor de
94. 190 euros.
A 1 de Julho
Carlos
Torres
assumiu a presidência do Conselho Nacional

Paço de Arcos

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

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

de Governadores do DM115 (distrito
múltiplo 115) onde será responsável
por, entre outros aspectos, divulgar os
propósitos da Associação, facilitar a
comunicação entre os dois subdistritos,
representar a nível nacional os Lions e
fomentar parcerias com outras instituições.
Para melhor conhecer o trabalho desenvolvido pelos Lions pode consultar o
site www.lionsclubs.org
Texto: Raquel Luis
Fotos: Arquivo

Oeiras Fórum

Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916
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Grupo artístico da Amadora divulga
Cultura Africana
- Sankofa

Dina Furtado nasceu a 27 de Fevereiro
de 1965 em Cabo Verde, de onde partiu com apenas 6 meses de idade em
direção a São Tomé e Príncipe. Aos 5
anos chegou a Portugal onde o seu gosto pelo mundo do espetáculo e a sua
vontade de ajudar os outros culminaram na criação da Sankofa, um grupo
de dança que é também uma “casa”
para as crianças que por ali passam. O
Correio da Linha esteve à conversa com
Dina para conhecer melhor o trabalho
levado a cabo por esta associação da
Amadora.
Correio da Linha (CL) – Como surgiu a
ideia de criar o grupo Sankofa?
Dina Furtado (DF) – Ao longo da minha vida fiz parte de vários grupos
artísticos onde fui aprendendo e ganhando experiência. Mas, como sempre
sonhei alto, há 39 anos, decidi formar
o meu próprio grupo. Inicialmente o
Sankofa chamava-se Estrelas da Paz e
era um grupo coral. Atuámos em vários
festivais infantis onde conseguimos
sempre alcançar um lugar no pódio.
Entretanto o canto foi desaparecendo
de forma espontânea e ficou apenas a
vertente da dança.

CL – Qual o significado de Sankofa?
DF – O nome foi sugerido por um
coreógrafo ganês que nos deu um
workshop de danças tradicionais do
Gana. Sankofa é um pássaro mítico do
Gana que está a caminhar e que de repente olha para trás. Ao olhar para trás
ele está a preservar a cultura dos seus
antepassados que é isso que nós fazemos aqui, preservamos a cultura e as
tradições das nossas famílias.
CL – Que tipos de dança praticam?
DF – Praticamos afrobeat, hip-hop, funaná, afro house e reggaeton.
CL – Quem está responsável pelas coreografias?
DF – A minha filha Janine faz as coreografias e eu faço as sequências. Além
disso, também sou eu que trato das
roupas e das pinturas faciais que fazemos quando vamos atuar.
CL – Onde costumam atuar?

DF – O nosso palco
principal é a rua. É
na rua que damos a
conhecer a cultura
africana. Além disso,
é também a forma que
temos de sustentar o
Sankofa uma vez que
é com o dinheiro que
angariamos nas atuações de rua que
conseguimos pagar as nossas roupas,
a alimentação, os transportes e as nossas viagens. Há muitos artistas que nos
vêm a dançar na rua e que nos convidam para atuar. Foi o caso da coreógrafa internacional Jeny Bsg que nos tem
apoiado muito. A convite dela temos
feito apresentações em vários festivais
internacionais sendo que nós apenas
temos de pagar as nossas passagens,
o resto é tudo a cargo dela. Ela tem-se
dedicado ao Sankofa de alma e coração.
O ano passado atuámos
em sete países: França,
Bélgica,
Alemanha,
Holanda,
Espanha,
Inglaterra e Cabo Verde.
Também atuámos num
espetáculo do C4Pedro
em Albufeira em que
tivemos direito a hotel
com tudo pago. As crianças adoraram, parecia
um sonho. Na altura os
miúdos que não foram
ficaram tristes por não
ter tido aquela experiência. Então, fizemos vários
espetáculos de rua e com
o dinheiro que juntámos
fomos todos ao Aquashow de Leiria.
Foi mágico!
CL – Também costumam participar
em programas televisivos?
DF – De há alguns anos para cá temos
feito muitas apresentações na televisão.
Estivemos no programa da Cristina que
foi um momento muito especial para
todos. Também fomos ao programa
“Aqui mandam as crianças” da RTP em
que fomos surpreendidos com um gesto muito bonito: remodelaram o nosso
espaço todo. Pintaram-no, fizeram uma
cozinha, uma sala de estudos...foi uma
emoção muito grande ver o nosso espaço a ganhar vida. Também participámos na novela A Única Mulher e no
programa Got Talent. Quero referir que
nós nunca pedimos nada quando participamos nestes programas, apenas nos
interessa fazer publicidade ao grupo e
dar a conhecer o nosso trabalho.
CL – Para além da dança, também
desenvolve outras atividades com as
crianças?
DF– Sim, o meu objetivo é formar estas crianças para que elas sejam pessoas melhores. Quero
incutir-lhes a noção
de responsabilidade.
Quero que aprendam
a ser pessoas com
bons valores e digo-lhes muitas vezes
que na “escola” onde
eles andam agora, eu
já andei e que por isso
devem seguir os meus
conselhos. Se não fosse o Sankofa a maioria
destas crianças passava o dia na rua a fazer

asneiras. Para além das nossas atuações
de rua aqui, há um grande convívio,
preparamos o almoço juntos, por exemplo. Os miúdos adoram jogar basquetebol. Eu costumava jogar basquete na
escola Roque Gameiro e tudo o que
aprendi tento transmitir-lhes. Na altura
até me chamavam “Pelézinha” porque
era sempre eu a encestar. Normalmente
vamos até à Mata de Benfica para jogar
mas também temos um cesto e jogamos
junto ao nosso espaço. Também costumamos fazer praia, acampamentos,
festas...já fomos ao Porto, a Coimbra, a
Leiria, entre outros.
CL – Quantos elementos tem o grupo
e que idades?
DF – As crianças que aqui estão pertencem à 4ª geração. Temos 37 crianças
no total mas 10 estão afastadas durante
um ano porque chumbaram o ano escolar. Aqui, para dançarem têm de perceber que a escola está em primeiro lugar
e que têm de ter boas notas. Quem não
passa de ano fica numa espécie de castigo durante 1 ano. Sou muito rigorosa
com isto, mesmo que os pais às vezes
não percebam. Se eu lhes pago 20€ por
explicação para terem boas notas, eles
têm de retribuir. Quanto à idade, temos
crianças e jovens desde os 7 anos até
perto dos 30, altura em que começam
a trabalhar e a ter a sua própria casa e
família.
CL– Qual o impacto da pandemia nas
atividade do Sankofa?
DF – Nunca nos tinha faltado nada
até esta quarentena. A Tia Céu, da
Solfraterno, é que nos tem ajudado muito. Principalmente com a alimentação
das crianças. Por vezes pedimos apoio
monetário aos pais mas nesta altura
há pais que não têm a possibilidade de
ajudar nem com 2€. Mas não é por isso
que essas crianças ficam sem comer. Se
soubesse o que sei hoje não teria feito
a viagem a Cabo Verde porque esse
dinheiro teria dado para nos sustentarmos vários meses...mas eu queria
muito que eles conhecessem a terra dos
pais deles. Os miúdos agora também
estão a ter aulas por videoconferência
e, para tal, têm usado o meu telemóvel
e da minha filha. Já conseguimos comprar um tablet e um computador mas
não é suficiente. A Tia Céu vai também
enviar-nos dois portáteis. Estamos a
passar um momento muito difícil mas
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sei que isto nos vai fortalecer.
CL– Têm tido algum apoio da parte da
Câmara Municipal da Amadora ou da
Junta de Freguesia da Falagueira?
DF – Há 14 anos a Junta cedeu-nos o
espaço em que estamos até hoje. Nisso
tenho muito a agradecer ao Dr. Manuel
Afilhado, que era então o presidente da
Junta, e que além disso ainda nos dava
600€ de três em três meses. A Dra. Ana
Venâncio, que é a atual presidente da
Junta, também nos tem apoiado muito.
Foi ela que me sugeriu que registasse a
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associação e apoiou-me nesse processo.
Mas a nível monetário – uma ajuda de
que tanto precisamos - não temos tido
qualquer apoio. Costumamos participar em espetáculos da Câmara e da
Junta e é um prazer enorme servir e representar estas entidades...mesmo não
tendo nada em troca.
CL – Projetos para o futuro?
DF – Há poucas semanas tivemos um
momento muito especial. Gravámos
um videoclipe com um cantor muito
conhecido mas que não posso revelar.
Os miúdos ficaram maravilhados de o
conhecer. Futuramente, quando tudo
isto acalmar, havemos de ir a festivais
à Bélgica, depois à Alemanha e por fim
Londres.
CL – Como descreve estes 39 anos do
Sankofa?
DF – Estou muito orgulhosa do caminho que fizemos até aqui. Consegui
formar boas pessoas com um papel
importante na sociedade, como é o caso
da Carmen que é agora advogada e da
Marisa Paulo que é enfermeira. Formei
cantores, engenheiros...é um orgulho.
Mas ao mesmo tempo sinto uma mágoa
muito grande porque houve alguns jovens que se foram perdendo e durante
muito tempo senti que a culpa era minha, que eu é que não os tinha conseguido a abraçar a todos. Só recentemente percebi que a culpa não era minha,
que eu tentei mostrar -lhes o melhor caminho e eles escolheram
o caminho torto da vida. Nesta
quarentena, enquanto estive sem
as crianças senti-me desamparada, numa solidão enorme. Foi
aí que percebi que isto é mesmo
a minha vida, que este trabalho
voluntário, é um trabalho que
me preenche e que eu amo incondicionalmente.

CL-Julho-2020
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Viveiros de marisco em
ruínas no Cabo Raso
Entre a turística vila de Cascais e o extenso areal da praia do Guincho, junto
à Estrada Nacional 247, nas proximidades do Farol do Cabo Raso, instalado
no Forte de São Brás de Sanxete, encontram-se as ruínas de inúmeros viveiros
de marisco que ali foram construídos
com o objectivo de criar e engordar
crustáceos destinados à exportação e
também a fornecer os muitos restaurantes da região especializados na confecção destas iguarias do mar. Ao longo das últimas décadas, o tempo foi-se
encarregando de ditar as suas regras e
a degradação acentuou-se.
A quase totalidade destas estruturas
construídas com ferro e alvenaria junto
às arribas estão agora inoperacionais.
Em avançado estado de ruína, a maioria já colapsada ou a colapsar, constituem um perigo para quem ali passeia,
muitas vezes turistas que não conhecem aquela zona de viveiros de marisco, igualmente muito frequentada por
pescadores desportivos. A força das
marés, a corrosão causada pelo passar
dos anos e a falta de manutenção ditada pelo abandono da actividade provocaram estragos irreparáveis.
Integrados numa paisagem de arribas
desenhadas pelos caprichos de um mar
agitado e com forte rebentação junto à
costa, os viveiros do Cabo Raso foram
construídos para dar resposta a uma
procura crescente dos apreciadores
de marisco que os degustavam e continuam a degustar nos inúmeros restaurantes da chamada Costa do Sol.
Entretanto, a quase totalidade destes
viveiros foi abandonada pelos proprie-

tários, que passaram a recorrer a outros
meios para assegurar a frescura dos
crustáceos que comercializam.
SITUAÇÃO DE DEGRADAÇÃO
POTENCIA RISCOS
A situação de abandono e o consequente processo de degradação das construções encavalitadas nas rochas seguiu o
seu rumo até ao estado actual em que
se encontram e que causa inquietação
junto de quem conhece a zona e verifica
a falta de medidas para vedar o acesso
às estruturas em ruínas, ao interior das
quais se consegue aceder facilmente.
Ferros retorcidos e detritos das construções em colapso podem facilmente
transformar-se em armadilhas perigosas para os mais incautos.
De acordo com explicação avançada
pela Capitania do Porto de Cascais
(CPC), “a exploração dos estabelecimentos de culturas marinhas e conexos”, como é o caso dos viveiros de marisco, “esteve, até 2017, sujeita a licenciamento por parte da Direcção-Geral
dos Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos - DGRM (ex-Direcção-Geral das Pescas), nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º
383/98, de 27 de Novembro”, sendo
que, “na sequência deste licenciamento, a Capitania autorizava o exercício
da actividade nos precisos termos do
licenciamento”.
Precisa ainda a CPC, que “em 2017,
com a publicação do Decreto-Lei n.º
40/2017, de 4 de Abril, o licenciamento
desta actividade passou a ser efectuado

de forma desmaterializada no Balcão
do Empreendedor, sendo, para o efeito,
entidades coordenadoras a DGRM e o
Instituto de Conservação da Natureza
e Florestas, I.P., nos termos do artigo 4.º
daquele diploma”.
O facto de existirem junto ao Farol do
Cabo Raso uma série de estruturas de
antigos viveiros de marisco em avançado estado de ruína, que constituem
um perigo para quem circula no local,
merece por parte da CPC o seguinte
comentário: “Relativamente à questão
relativa ao estado em que se encontram os referidos estabelecimentos,
informa-se que é para nós desconhecida, uma vez não ter sido a Capitania a
licenciar os mesmos. No entanto, é de
informar que, nos termos do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 35/2019, de 11 de
Março, estão cometidas competências
diversas aos inspectores das pescas
quanto a estes estabelecimentos de culturas marinhas”.
INTERVENÇÃO PREVISTA
AO ABRIGO DO PLANO
DE ORDENAMENTO
DA ORLA COSTEIRA
Já em 2003, de acordo com o estipulado no Artigo 82.º do Regulamento
do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira, no que respeitava à Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão
referente ao Troço da Costa GuinchoGuia, estava previsto um projecto de
requalificação e valorização ambiental
envolvendo a Câmara Municipal de
Cascais (CMC), destinado a cumprir
vários objectivos, entre os quais a requalificação e ordenamento das actividades associadas aos viveiros de marisco e pesqueiros, bem como a demolição
de viveiros desactivados.
Volvidos 17 anos, muitas destas construções inoperacionais continuam por
demolir. Contactados os serviços da
CMC para obter informações sobre o
destino a dar estas estruturas, nomeadamente se a autarquia está a acompanhar a situação e/ou está a ser equacionada alguma intervenção junto ao
Cabo Raso para dotar aquela zona de
maior segurança relativamente às ruínas ali
existentes, a autarquia
recusa a ideia de que
os viveiros de marisco
tenham sido abandonados, apesar do seu
avançado estado de
degradação e ruína.
“São algumas as zonas
de antigos viveiros
existentes no Domínio
Público Marítimo do
município de Cascais
que testemunham o
cultivo centenário de

espécies marinhas em aquacultura. A
degradação destas estruturas deve-se
em boa parte ao abandono da actividade primária e da sua exposição ao
meio marítimo que é hostil ao modo
como estes foram edificados. Não existe um abandono destas estruturas. Em
rigor, aquelas que não estão activas
para produção local, são ‘maternidades’ de espécies que estão a ser monitorizadas e avaliadas por equipas de
biologia marinha, como aquela que é
dinamizada pelo Município no âmbito
do Aquasig III”, Carta de Sensibilidade
e Potencialidades da Zona Costeira de
Cascais, cujo programa de monitorização teve início a 13 de Dezembro de
2007.
“No caso concreto dos viveiros que
estão próximos do Cabo Raso, a par
desta monitorização, está a ser desenvolvido um projecto de viabilidade
económica através de uma ‘start up’
sediada na DNA Cascais com o intuito da sua recuperação para produção
de espécies que serão utilizadas na
Biotecnologia Azul e Biomédica”, refere a CMC. “Nesta fase, aguardamos os
desenvolvimentos do promotor junto
dos organismos de tutela para que na-
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turalmente o Município também possa
apreciar o projecto tendo em conta a recuperação e valorização destes antigos
viveiros, desenvolvimento de uma tecnologia marinha limpa e em linha com
os nossos objectivos para o desenvolvimento sustentável”, é adiantado.
MODERNIZAÇÃO TROUXE
VENTOS DE MUDANÇA
Alexandre Ramos, dono do restaurante Furnas do Guincho, onde o marisco
fresco sempre fez parte da ementa da
casa, conhece bem o processo de modernização que levou à desactivação
dos viveiros de marisco do Cabo Raso.
“Os viveiros começaram a ser abandonadas porque os mariscos são caros e
já não se justifica que cada estabelecimento tenha o seu viveiro nos moldes
em que funcionavam antigamente”, começa por explicar o empresário, sublinhando que os restaurantes “agora têm
aquários que servem a mesma função
e são, ao mesmo tempo, decorativos”.
Ao contrário do que aconteceu com
outros estabelecimentos da região
de Cascais, o restaurante Furnas do
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Guincho nunca chegou a ter qualquer
viveiro de marisco na zona do Cabo
Raso. “O restaurante sempre teve viveiros próprios nas suas instalações.
Chama-se o Viveiro da Boa União e
situa-se na Furna do Cavalo”, assinala
o proprietário. Contudo, o empresário
da restauração é da opinião que “talvez
fizesse sentido manter uma ou duas
estruturas para que os mais jovens tivessem conhecimento do processo de
trabalho dos viveiros de antigamente”.
Recordações que hoje são sombras distantes de outros tempos.
Conhecedor da região, Alexandre
Ramos não pode deixar de constatar o
processo de degradação que tem levado
a maioria dos viveiros do Cabo Raso ao
estado de total ruína. Na sua opinião,
“pelo abandono a que foram sujeitos,
e no estado de degradação em que se
encontram, deviam ser destruídos para
preservar o Ambiente”. Porém, o empresário gostaria de concretizar um
projecto que tem em mente. “Tenho em
ideia reconstruir, para fins mais ou menos turísticos, um dos viveiros sendo
ainda um quase segredo o local”, confessa sem querer levantar muito o véu
com que ainda esconde o seu projecto.
REQUALIFICAR E APROVEITAR
POTENCIAL TURÍSTICO
Outro profundo conhecedor da história
dos viveiros do Cabo Raso é António
Muchaxo, proprietário da conhecida
Estalagem/Hotel Muchaxo, que recorda a época de maior expansão deste
tipo de construções. “Na década de
1940 começaram a aparecer os primeiros restaurantes na zona do Guincho.
Com o seu aparecimento começaram
também a surgir os viveiros. O primeiro a ser construído foi o do João
Faroleiro, que se situava onde é hoje a
piscina do Arriba”, lembra o hoteleiro,
que assistiu também ao processo de
abandono destas estruturas, a partir da
década de 1970, “devido à quebra de
venda de mariscos”.
António Muchaxo recorda que o icónico estabelecimento que dirige junto
ao extenso areal da Praia
do Guincho chegou a ter
um viveiro de marisco na
zona, que acabou por “entregar em boas condições à
Direcção-Geral dos Portos”.
Na sua opinião, a questão
de preservar alguns destes
viveiros para memória futura não se coloca. Em vez
disso, defende que “era
importante identificar os
pesqueiros na zona, como
acontecia antigamente” e
lança a ideia de que “a câmara deveria requalificar e
aproveitar o potencial tu-

rístico do local em combinação com a
ciclovia” que existe junto à EN 247.
UM POUCO
DE HISTÓRIA
A instalação de depósitos e viveiros
para crustáceos na região de Cascais
já é referida em meados do século XIX.
Estas estruturas foram sendo construídas em áreas concessionadas em
espaços de Domínio Público Marítimo
utilizando o fluxo das marés com o objectivo de criar e alimentar crustáceos,
sobretudo lagostas, lavagantes e santolas, apanhados na região. O interesse
por esta actividade associada à pesca
foi incentivada pela procura que estas
espécies registavam nos mercados.
Ao contrário do que acontecia em outros países, onde a engorda dos crustáceos era feita em viveiros permanentes,
em Portugal a maioria dos depósitos
eram estruturas provisórias construídos sobretudo com ripados de madeira
em locais mais abrigados da costa. Foi
preciso esperar até ao final dos anos
1800/princípios dos anos 1900 para
as autoridades começarem a definir
regras de instalação e construção que
possibilitaram um desenvolvimento
mais sustentado da actividade.
Ao longo do século XX, estas construções foram sendo
dotadas com sistemas de
conservação e higienização
que permitiram um salto
qualitativo relevante. Com
o aumento da procura, os viveiros instalados na zona do
Cabo Raso foram aumentando de número e dimensão.
Inicialmente
construções
concebidas
simplesmente
para deixar entrar e sair as
águas das marés, eram edificadas em madeira, ferro
e alvenaria. Com o tempo,
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acabaram por adquirir características
mais permanentes.
Além da exportação, os crustáceos criados e engordados nos viveiros eram
também vendidos nos restaurantes da
Linha de Cascais, muitos dos quais possuíam as suas próprias concessões dotadas de sistemas de circulação de água
abertos. Em grande actividade sobretudo entre os anos 1950 e 1970, os viveiros
de marisco do cabo Raso vieram a ser
gradualmente abandonados, trocados
por sistemas mais modernos e eficazes
instalados em alguns casos dentro dos
edifícios dos próprios restaurantes.
Em Dezembro de 1972, o naufrágio
junto ao Cabo Raso do cargueiro dinamarquês ‘Sea Star’, um navio de 980
toneladas que se dirigia para o porto de
Lisboa com um carregamento de peças
para automóvel a bordo, causou sérios
estragos nos viveiros de marisco instalados na zona em torno do Forte de São
Brás de Sanxete. Os derrames de combustível e de óleo resultantes deste desastre marítimo e ambiental provocaram a poluição de toda a zona e deram
um rude golpe no futuro dos viveiros
ali instalados.
Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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Pandemia reforça
importância das IPSS
tuição presta apoio a mais
de uma centena de pessoas,
contando para isso com as
suas três valências: apoio domiciliário disponibilizado a
70 utentes, acompanhamento prestado a 30 utentes no
Centro de Dia e internamento
de 10 utentes na sua Unidade
Residencial (ERPI).
SERVIÇOS READAPTADOS
DEVIDO À PANDEMIA
COVID-19
A Associação de Assistência a Idosos e
Deficientes de Oeiras (AAIDO) foi fundada em Março de 1991 com a identidade de uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS) vocacionada para o atendimento a pessoas idosas
e/ou dependentes, sendo dotada ainda
com uma vertente de Lar para Idosos.
Num País a braços com o elevado grau
de envelhecimento da sua população, a
preocupação com os seniores adquire
uma importância crescente, nomeadamente ao nível dos mais elementares
cuidados de saúde, alimentação, higiene e conforto, sem esquecer também o
indispensável combate à solidão e isolamento.
Criada com base numa iniciativa lançada por 18 sócios fundadores, tendo como mentora Maria do Carmo
Vicente Geraldo, a AAIDO foi reconhecida como uma instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, que
trabalha nas áreas de apoio à população idosa desfavorecida e carenciada.
Simultaneamente, desenvolve ainda
acções no domínio do apoio social e da família.

ocorreu um novo e importante passo
no percurso da instituição, com a assinatura do protocolo de cedência das
Instalações dos Serviços Sociais da
Presidência do Conselho de Ministros
em regime de comodato.
Seguiu-se, em 1999, uma nova inauguração de instalações determinante para
o desenvolvimento do projecto desta
IPSS, no caso a Estrutura Residencial
Para Pessoas Idosas (ERPI) na Pedreira
Italiana, ali instalada no quadro de um
protocolo assinado em 1996 entre a
Câmara Municipal de Oeiras e a associação.
De acordo com os estatutos, é missão
da AAIDO a “prestação de cuidados
individualizados e personalizados no
domicílio ou não, a indivíduos e famílias, quando por motivo de doença,
deficiência ou outro impedimento, não
possam assegurar temporariamente ou
permanentemente a satisfação das suas
necessidades básicas e ou as actividades da sua vida diária”.
Obedecendo a este propósito, a insti-

ETAPAS
IMPORTANTES
NA HISTÓRIA
DA AAIDO
Em 1993, a associação
inaugurou um Centro
de Dia no Bairro
da Tapada do
Mocho,
em
Oeiras. Volvidos
quatro
anos,

Inauguração das instalações na Tapada
do Mocho a 19 de Junho 1999

ANIBAL MACHADO SEBASTIÃO
CONSTRUÇÃO
CÍVIL
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
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No actual contexto de pandemia
COVID-19, e após a declaração dos estados de emergência e de calamidade
no País, a AAIDO sentiu necessidade
de readaptar os serviços prestados aos
utentes. “Foi preciso fazer uma readaptação, nomeadamente no que se refere
ao Centro de Dia”, confirma a Directora
Técnica da instituição.
A Dra Sibila Geraldo, que é também sócia fundadora da associação, refere que
a AAIDO tomou a iniciativa de encerrar o Centro de Dia no dia 13 de Março
de 2020, sendo que os utentes passaram
a receber no seu domicílio os serviços
prestados naquela valência. “Uma solução que não resolve o problema do
isolamento, porque o Centro de Dia
tem como principal objectivo o combate ao isolamento e prevenção de institucionalização em Estrutura Residencial
Para Pessoas Idosas (ERPI)”, assinala.
“Entretanto, por força do teletrabalho,
alguns utentes ficaram acompanhados com família de suporte, enquanto
outros se mantiveram dependentes
do acompanhamento da AAIDO, visto também estarem sem poder receber visitas dos familiares”, explica a
Directora Técnica da associação.
Ao nível do apoio prestado no domi-

O Presidente Mário Henriques
cílio, que teve de ser ampliado para
responder às necessidades e abranger
o acompanhamento aos utentes do
Centro de Dia, a IPSS instalada em
Oeiras decidiu reforçar o equipamento
de prevenção disponibilizado às equipas do Serviço de Apoio Domiciliário
(SAD).
“As funcionárias do SAD passaram a
ser também agentes de acompanhamento na vigilância de sintomas que
possam indiciar doença. No futuro,
temos que pensar em rever o modelo
de apoio domiciliário, atendendo a ser
um serviço cada vez mais solicitado”,
argumenta a responsável técnica, defendendo que “será preciso alargar os
serviços e apostar no desenvolvimento
das novas tecnologias no acompanhamento à distância”.
ISOLAMENTO E RESTRIÇÕES
MOTIVAM QUEIXAS
DOS UTENTES

A necessidade de confinamento social
devido à pandemia de COVID-19 motivou queixas por parte dos utentes.
“O mais difícil foi aceitar o isolamento
e as restrições, conseguir reter os utentes nos domicílios e na ERPI reforçando a ideia de que
existia perigo na
exposição ao exterior. ‘Por que não
posso sair?’, ‘Qual
é o problema?’ e
‘Já vivo há tantos
anos e já passei
por tanta coisa
que isto não me
vai deitar abaixo’,
foram
algumas
das questões que
nos colocaram”,
relata a Dra Sibila
Geraldo.
Uma das fundadoras, Maria do Carmo Geraldo “Não
poderem

Keluzfer

Av. José Elias Garcia, 177-A
2745-150 QUELUZ
Tel.: 214 367 510
E-mail: keluzfer@hotmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferragens
Fechaduras
Ferramentas
Loiças sanitárias
D
 iverso mobiliário
para casa de banho
Azulejos e mosaicos
Material eléctrico
Tintas
Chaves
Remodelação
de interiores e outros
serviços

13 Julho 2020

BIRRE MEDICAL CLINIC

idosos. “Não temos uma boa
CLÍNICA DE CASCAIS
política de acompanhamento do
envelhecimento.
O Amadora BD é um dos maiores
Mais uma vez,
o
acontecimentos
panorama
culR. Pedro
Franco, 238no
- 2750-262
Cascais
• Medicina
Dentária
• Urgências
reforço do Centro
tural e artístico
nacional,
no de
âmbito
(Junto
à rotunda
Birre)
• Implantologia
• Correção dos dentes
de Dia foi esquecida banda desenhada. Anualmente,
Tel. 214 860 306 - 926 392 198
do. A legislação
e
o evento acolhe mais de 30.000 vi• Medicina
especializada
• Cirurgia plástica
www.clinicasmedicasoliviodias.pt
orientações eram
sitantes, aos quais oferece a opor• Branqueamento dentário • Urologia
para as ERPIs
tunidade de usufruir de um núcleo
Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com
e SADs, não se
de exposições variado, de uma
fazia referência
programação paralela diversificaaos Centros de
da, de uma área comercial consoAno
Dia e Centros
deXXXII • Nº 373
lidada e de sessões de autógrafos e
Sibila Geraldo, Ângela Domingos e António Pereira
Convívio”, atesta. ABRIL 2020
apresentações com autores e agentes especializados nacionais e in“Apesar das dificuldades lares para recolher informação sobre
ternacionais. Nos últimos 30 anos,
económicas que já estavam as necessidades da instituição”, destao Amadora BD assumiu-se como
a passar, as IPSS tiveram de ca a Directora Técnica da Associação,
uma plataforma de divulgação e
fazer face a despesas extra que também recebe apoios do Banco
valorização da banda desenhada e
trazidas pela pandemia. Não Alimentar Contra a Fome e donativos
foi através desta arte que construiu
existem em Portugal equipa- de uma conhecida cadeia de hipermeruma relação de proximidade com
mentos e serviços adequados cados.
os autores, as editoras e o público.
às reais necessidades da po- Apesar destas importantes contribuiPelos motivos apresentados, a
pulação. Os equipamentos ções, face ao aumento das solicitações,
Câmara Municipal da Amadora
não estavam preparados para as ajudas disponíveis não chegam para
informa que a edição de 2020 do
conseguir dar respostas às tudo. Há medidas que ainda não puAmadora BD não será realizada
exigências que esta pandemia deram ser implementadas por falta de
nos moldes habituais. Assim, tonos veio colocar. Por exem- meios e verbas para as pôr em prática.
das as iniciativas que constavam
plo, não existia equipamento “Gostaríamos de alargar o apoio domida programação ficarão sem efeito,
de protecção individual sufi- ciliário aos fins-de-semana e ao final do
tendo por base as recomendações
João
Antunes
Paulo
Armando
Correia
ciente, o que é muito grave. dia para
jantares”,
destaca a Dra
SibilaVeríssimo
da Direção Geral
de Saúde
e da
AECCascais
E o que existia era vendido Geraldo,ACECOA
que elenca uma série de AESintra
caDelegação de Saúde
do Município.
a valores muito elevados. As ins- rências verificadas em Portugal que
Contudo, face ao impacto da initituições viram-se a braços com impedem um apoio mais eficaz a uma
ciativa na atividade artístico-culmais despesas e com orçamen- população cada vez mais envelhecida.
tural da cidade, é incontornável
tos curtíssimos”, comenta a Dra “Fazem falta serviços adaptados às
assinalar o Amadora BD. Por isso,
Sibila Geraldo.
reais necessidades dos idosos. São
a Câmara Municipal da Amadora
precisas mais Unidades de Cuidados
encontra-se em fase de planeamenAPOIOS IMPORTANTES PARA
Continuados, pois com o aumento
to de uma alternativa adequada e
Pág.8
ENFRENTAR A CRISE
da esperança de vida os utentes têm
adaptada às circunstâncias atuais,
cada vez mais debilidades e patolonomeadamente com a comemoraA AAIDO tem acordos de coo- gias. Também deveriam abrir mais
ção do 90.º aniversário do Mestre
peração com a Segurança Social. Unidades Residenciais para Idosos,
José Ruy, com o apoio à edição em
Para desenvolver a sua activida- pois quando estão esgotadas todas as
português e a produção de banda
de, a instituição conta também outras alternativas é necessário recordesenhada durante o período de
com vários apoios de vital im- rer a uma vigilância durante 24 horas
pandemia. A Câmara Municipal
portância, nomeadamente por e só uma ERPI pode dar esse apoio”,
da Amadora agradece o envolviPág.3
parte da Câmara Municipal de destaca a responsável técnica da instimento, o empenho e a dedicação
Oeiras, “que tem tido um papel tuição, acrescentando que “é também
de todos os colaboradores, editoimportantíssimo com um grande importante criar estruturas de descanso
res, autores, agentes culturais e aracompanhamento de proximida- para os cuidadores.”
tísticos, comissários, cenógrafos, e
de fornecendo material de protecdemais parceiros, que contribuem
Texto: Luís Curado
ção uma a duas vezes por semana
para o sucesso e a longevidade desPág.6-7
Fotos: Arquivo e Paulo Rodrigues
e mantendo contactos regute evento e que partilham do afeto,
da união e do companheirismo
que se instituiu, ao longo das últimas décadas, entre todos os amigos do Amadora BD. A Câmara
• Caixilharia de alumínio e pvc • Todo tipo
de estores
interiores demonstra
e exteriores
Municipal
da Amadora
sua
disponibilidade para conti• Cortinas de vidroanuar
•aToldos
apoiar a produção de banda
desenhada, através da divulgação
e promoção dos seus autores. Juntos, contribuímos para a melhoria,
a sustentabilidade e o crescimento do Amadora BD. Para 2021, só
poderemos esperar um regresso
renovado e repleto de entusiasmo
pelo melhor da banda desenhada
nacional e internacional.

Cancelado
Amadora BD

www.ocorreiodalinha.pt

Director: Paulo Pimenta

Francisco Soalheiro e Diogo Pereira
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Cuidados com dignidade

Associações Empresariais
comentam medidas
contra COVID-19
Pág.2-3

Preço 1.25 € (IVA incluido)

ver a família foi complicado. Os utentes ainda nas suas capacidades mentais
conseguiam compreender a situação,
mas os mais debilitados não entendiam
e sentiam a ausência dos familiares.
Por outro lado, os familiares não poderem ver os seus entes queridos foi uma
barreira que lhes trouxe muita ansiedade”, destaca a Directora Técnica da
Associação.
Para a responsável técnica da AAIDO,
a pandemia COVID-19 veio relembrar “a importância das Instituições
Particulares de Solidariedade Social” e
mostrar as fragilidades registadas em
Portugal no domínio do apoio aos mais

entreBrito
utentes
-Convívio
Victor
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Teatro para Idosos pelo
telefone na Amadora

Câmara de Sintra perdoa
rendas até Junho

Forças de
segurança
realizam
operações
em Oeiras
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Sintra assinala
Dia do Munícipio
A Câmara Municipal de Sintra assinalou o dia 29 de
junho, Dia do Município, com uma
cerimónia do hastear da bandeira e
a assinatura de um
protocolo com as
juntas de freguesias
do concelho. Este
ano, a cerimónia
contou apenas com
a presença do executivo camarário e
presidentes de junta de freguesia, atendendo ao atual contexto de surto por
Covid-19. Após a cerimónia, seguiu-se a assinatura do protocolo que teve
como objetivo a criação de uma linha
de apoio financeiro no valor total de
275 mil euros, criada pelo Município de
Sintra e destinada a comparticipar parte das despesas realizadas pelas onze
freguesias do concelho no contexto da
pandemia e das suas consequências sociais.
Durante a cerimónia o presidente da
Câmara Municipal de Sintra, Basílio
Horta, referiu que “vivemos um tempo
em que é necessário união e solidariedade num concelho tão grande, diversificado e com tanta gente”. “Em Sintra
temos feito tudo, e continuamos a fazer,
para combater e aliviar os efeitos nefastos deste surto”, afirmou Basílio Horta,
lembrando que este é um combate que
sem responsabilidade individual não
terá sucesso.
O Presidente da Câmara recordou al-

Presidente realiza

gumas das medidas que estão a ser desenvolvidas para fazer face à Covid-19,
tais como a “realização de testes, distribuição de equipamentos de proteção individual, desinfeções de espaços públicos e apoio solidário a quem
mais precisa”. “Foram medidas que
implementamos logo em março e que
continuam a ser aplicadas diariamente”, sublinhou o autarca. Basílio Horta
lembrou que, “a este primeiro conjunto
de medidas acrescentamos uma nova
estratégia, com medidas de apoio direto, para ajudar a economia, a cultura, o
desporto, as IPSS e as famílias do nosso
território onde vivem e trabalham mais
de 400 mil pessoas”. Recorde-se que a
Câmara Municipal de Sintra criou um
Plano de Contingência para a infeção
por COVID-19 que tem por objetivo
acompanhar a evolução da propagação
do Coronavírus, antecipando e atuando com medidas preventivas, garantindo as atividades essenciais e prioritárias no município, bem como apoiar as
populações.

AVISO
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, torna público
que, ao abrigo do n.º 2 do ponto XXI da deliberação da Câmara Municipal
de Sintra tomada em 30 de Outubro de 2017 sobre a Proposta n.º 824P/2017, de 25 de Outubro de 2017, é submetido a consulta pública, o
Projeto de Alterações ao Regulamento do Serviço Público de Recolha
e Transporte de Resíduos Urbanos do Município de Sintra, nos termos
do disposto no artigo 62.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 agosto,
e dos artigos 98.º a 101.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de Janeiro, durante o prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da publicação de Aviso em II Série do Diário
da República, estando o texto disponível mediante afixação Edital, nos
locais de estilo e no sítio electrónico oficial do município www.cm-sintra.pt
e dos SMAS de Sintra www.smas-sintra.pt.
Qualquer interessado pode apresentar, durante o período de consulta
pública, por escrito, sugestões sobre quaisquer questões que possam ser
consideradas relevantes no âmbito do presente procedimento, conforme
disposto no n.º 2 do citado artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, endereçadas ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra,
por entrega presencial na secretaria geral da sede dos SMAS de Sintra
e suas delegações ou remessa postal para a Divisão de Apoio Jurídico
dos SMAS de Sintra, Av.ª Movimento das Forças Armadas, 16, 2714-503
Sintra, através do fax 219232650 ou do e-mail geral@smas-sintra.pt.
Em todas as comunicações deve ser indicado o procedimento a que
mesma se reporta, sob pena de rejeição liminar.
Paços do Município de Sintra, 3 de junho de 2020.

O presidente da Câmara
de
Oeiras,
Isaltino
Morais, realizou, no dia
26 de junho, a primeira
visita de trabalho, depois do confinamento,
com a presença da comunicação social, tendo
o objetivo, que sempre
norteia estas visitas, de
resolver no local questões solicitadas pelos
munícipes.
Esta visita à União das
Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo, começou por uma zona
verde, nas traseiras de prédios junto
ao Aquário Vasco da Gama, que parece
uma “floresta virgem” e que uma das
moradoras pretendia que a Câmara
resolvesse o problema, todavia, segundo o presidente da Câmara, sendo este
terreno particular, a Câmara pouco
pode fazer, cabe aos proprietários limpar o terreno, mas se os proprietários,
que são os condomínios de vários prédios, concordarem em ceder o terreno
à Câmara, esta fará o que é necessário
para a melhoria deste espaço verde.
Na
Avenida
dos
Bombeiros
Voluntários, em Algés, uma rampa de
acesso aos edifícios tem um piso que
não oferece grande segurança, pelo que
foi decidido melhorar este piso e eventualmente, ser colocado um corrimão.
A norte do Largo Rui Pereira existem
alguns prédios degradados mas já foi
feita a limpeza dos terrenos. Segundo

o presidente da Câmara, já existe um
estudo para esta zona que deverá ser
retomado, pretendendo, a Câmara, negociar com o proprietário do terreno e
ser a Câmara a construir habitação neste local.
Ainda em Linda-a-Velha, na Rua D.
Pedro V, há uma escada de acesso à
Calçada do Chafariz que, devido a ser
muito ingreme, não oferece condições
de segurança, sobretudo para as pessoas mais idosas, tendo sido solicitada,
como solução, a criação de uma rampa,
o que, nesta visita, se considerou viável.
Os escuteiros do agrupamento 1208
de Miraflores, sedeados no Centro
Paroquial da Igreja de Miraflores, pretendem aumentar o seu espaço para
alargarem atividades, tendo solicitado
a colocação de uma estrutura num espaço no Jardim de Miraflores.
Esta solicitação, depois da visita ao local, parece viável, todavia os
escuteiros terão que apresentar o programa funcional
para este espaço para que os
serviços da Câmara avaliem
essa possibilidade.
Não fazendo parte do programa desta visita, foi decidido que, face à escadaria
da igreja de Miraflores estar
inacabada, se proceda ao
seu revestimento com pedra
e se melhore também o pavimento do Adro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA
( Basílio Horta )
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visitas de trabalho a freguesias
A
União
das
Freguesias
de
Carnaxide
e
Queijas foi o alvo
de mais uma visita de trabalho
do
presidente
da Câmara de
Oeiras,
Isaltino
Morais, realizada
no dia 3 de julho,
começando pela
Quinta de Sales,
onde funciona um
Parque de Ateliers
com mais de três
dezenas de empresas e que é gerido
pela Fundação Marquês de Pombal.
Havia problemas com o escoamento de
águas pluviais e infiltrações, mas já foram realizadas as obras que solucionaram este problema, mas persiste a falta
de manutenção dos espaços exteriores
ajardinados que terão que ser recuperados.
Nesta zona da Outurela existe uma
área desportiva gerido pela “Academia
dos Champs”, que trabalha com cerca
de 70 crianças e alia à prática do Ténis
uma componente pedagógica, tendo
sido, nesta visita, inaugurada uma sala
polivalente que virá a ter, entre outras
funções, a de sala de estudo.
Nesta área desportiva a pista de saltos
precisa que seja substituída a areia da
caixa de saltos o que, ficou decidido,
vai ser feito.
A Fábrica do Empreendedor, que pro-

porciona apoio nas áreas do emprego,
formação e qualificação, criação de
negócios, promoção de competências,
dinamização de projetos de intervenção comunitária e animação territorial,
tem um dos diversos polos sedeado no
Bairro da Outurela.
Segundo o presidente da Câmara,
quando se verifica que vêm muitas
pessoas de outros concelhos trabalhar
em Oeiras, há todo o interesse em que
esta instituição ajude a que as pessoas
que residem no concelho consigam
candidatar-se aos empregos existentes,
melhorem a sua formação e até possam
criar a sua própria empresa.
No Alto dos Barronhos, foi visitado
um local onde a Câmara projeta a construção de um polidesportivo, correspondendo aos anseios da população
residente no local, todavia, Isaltino
Morais refere, sobre este equipamento,
que espera que ele
seja devidamente utilizado e não
aconteça
como
em alguns casos,
em que existiu
muito entusiasmo
de início e depois
passou a haver
pouca utilização.
A Câmara pondera a possibilidade
de ser ela, de uma
forma informal, a
dinamizar a utilização destes equipamentos.

Na estrada que liga
Carnaxide a Queluz
de Baixo, está ser
construída uma urbanização cujos acessos
não são facilitados
pela existência de
árvores ao longo da
estrada, tendo sido
sugerido o seu abate
ou o transplante, mas
a solução encontrada
foi a criação de uma
rotunda que permite
a inversão de marcha
e o acesso à urbanização. Sobre este assunto Isaltino Morais
refere que “as árvores são importantes”
e Oeiras tem privilegiado a criação de
espaços verdes, sendo atualmente o
concelho do país com maior área verde
por habitante.
A propósito de espaços verdes, o presidente da Câmara
esclareceu que o
problema com a
manutenção destes
espaços, que tem estado interrompida e
dependia da decisão
do tribunal sobre a
reclamação de uma
empresa, em resultado do concurso
para
adjudicação
deste trabalho, já
teve decisão do tribunal e é possível
à Câmara avançar
com o processo, devendo, em meados
de agosto, voltar
tudo ao normal no que se
refere à manutenção dos
espaços verdes.
A terminar esta visita o
presidente da Câmara
foi confrontado com uma
questão de vizinhança
que se prende com a colocação de uma separação
mais alta entre duas moradias, que, não havendo
nisso qualquer ilegalidade, o presidente procurou
apenas acalmar a pessoa
que fez a reclamação.
Nesta visita de trabalho,
para além da presença
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de vereadores, dirigentes e técnicos
municipais, esteve também presente o
presidente da União de Freguesias de
Carnaxide e Queija Inigo Pereira.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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"Modelo de gestão desportiva
da Vela parou no tempo"
- Rui de Abreu

Rui Manuel de Abreu viveu grande
parte da sua vida próximo do mar, pelo
qual nutriu uma paixão especial herdada do avô e do pai. Amante da Vela,
dedicou muitas horas a esta modalidade náutica, dominado pelo entusiasmo
que cada saída para o mar representava. Chegou a conquistar classificações
honrosas em algumas provas nacionais
em que participou e enfrentou o desafio
de construir o seu próprio barco, segundo ‘métodos científicos’, como gosta de
realçar. Agora, prepara-se para disputar os comandos de uma nova ‘embarcação’, a Federação Portuguesa de Vela
(FPV), liderada desde 2016 por António
Roquette, que foi também responsável
pela presidência da instituição entre
1991 e 2001. O lema da sua candidatura
espelha bem o propósito do seu objectivo: ‘Virar de Bordo e Mudar de Rumo’.
Gestor com um vasto currículo acumulado no sector financeiro (Banca
e Seguros) e professor universitário
com uma Tese de Doutoramento em
Sociologia e Gestão do Desporto intitulada “Governance e Sustentabilidade
Desportiva Náutica Federada”, Rui
Manuel de Abreu apresentou recentemente o seu manifesto de candidatura às eleições para os Órgãos Sociais
da FPV para o quadriénio 2020-2024.
Inicialmente marcado para Setembro
próximo, o acto eleitoral acabou por
ser adiado para 2021, tendo sido prorrogado por mais um ano o mandato da
actual direcção. O candidato à disputa
da presidência, que defende um projecto de mudança e remodelação para
a instituição fundada em 1927 com o
desígnio de “promover e dirigir técnica
e disciplinarmente o desporto da Vela”
e de o representar em Portugal e no estrangeiro, não concorda com este adiamento do sufrágio.
“Aquilo que eu defendo é que as eleições, não sendo em Setembro, que era a
altura certa, venham a ser em Abril de
2021, depois da aprovação do Relatório
de Contas de 2020. Assim, quem toma
posse já tem conhecimento do que é
que se passou”, diz o gestor financeiro,
que alega que o facto de o mandato da
actual direcção da FPV ser prorrogado
por mais um ano “à boleia de completar o programa olímpico é uma falácia.” “O programa olímpico não tem
uma dimensão que o justifique, é um
programa que já está em velocidade
cruzeiro, tem um contrato-programa
com o Comité Olímpico, tem um plano
de treinos, tem um plano de provas,
tem treinadores, tem os equipamentos
adquiridos... e tem pouca expressão,
infelizmente, na nossa actividade”, argumenta.
O facto de as eleições serem adiadas
para o próximo ano vai também trazer
constrangimentos à implementação do
programa da próxima direcção, caso

esta venha a mudar de protagonistas, segundo alude o gestor. “O governo japonês e o Comité Olímpico
Internacional já disseram que os Jogos
Olímpicos ou se fazem em Julho/
Agosto do próximo ano ou já não vai
haver Jogos, portanto o ciclo seguinte, que termina em 2024 em Paris, vai
começar em 2021. As próximas eleições vão ser para um mandato de
2021/2024, pelo que este terá só três
anos. Como vai haver aqui uma extensão deste ciclo até 2021, a tendência vai
ser para só começar a pensar no ciclo de
Paris 2024 em 2022, o que é curto. Além
disso, aquilo que nós nos propomos fazer neste programa de mudança não se
concretiza em 12 meses, tem de ter um
plano de implementação gradual que,
obviamente, será prejudicado com esta
redução”, sublinha o candidato à presidência da FPV.
LEMA INSPIRA PROJECTO
DE MUDANÇA
Com um programa inspirado no lema
‘Virar de Bordo e Mudar de Rumo’, Rui
Manuel de Abreu defende de forma
inequívoca um projecto de mudança
do modelo de gestão desportiva existente actualmente na FPV, que, no seu
entender, explica “os fracos resultados
desportivos e societários” conseguidos
pela actual direcção. “Eu fiz um diagnóstico onde conclui que o modelo de
gestão desportiva que nós temos implementado em Portugal não reúne condições para alavancar o desenvolvimento
da modalidade. Nós temos um histórico de baixo número de praticantes.
As modalidades náuticas em Portugal
valem cerca de 2% das modalidades no
seu todo. O modelo de gestão desportiva da Vela digamos que parou no tempo, é um modelo que parou nos anos
90”, assinala.
De acordo com o gestor financeiro, “o
Mundo mudou e a vida das pessoas
também. Hoje, as famílias não têm disponibilidade para ter os filhos dias inteiros, sábados e domingos, a praticar
Vela, que tem a característica de ser
uma modalidade de fim-de-semana. E
durante a semana é muito difícil, dado
a carga horária escolar não permitir que
os alunos tenham tempo disponível por
ser uma modalidade praticada ao ar livre no horário diurno. Por outro lado,
a modalidade também não evoluiu,
apesar de nos últimos anos ter tido a
possibilidade de ter mais recursos financeiros por contratos celebrados com
o Estado, contratos-programa. Mesmo
assim não arrancou. Foi isso que determinou a minha candidatura, considerar
que temos que mudar de rumo, virar de
bordo”.
Rui Manuel de Abreu mantém o foco
num dos principais objectivos que o

levaram a avançar com a candidatura:
“Nós pensamos que há condições para
aumentar pelo menos em 50 por cento o
número de praticantes de base na Vela,
portanto os que estão nos clubes. O rácio de praticantes/clube de Vela é metade do rácio de praticantes de outras
modalidades, o que causa problemas
aos clubes, que não têm receitas para
depois poderem suportar a sua actividade corrente. Têm as instalações, têm
os meios, ou seja as embarcações, mas
registam uma taxa de ocupação baixa
por não terem praticantes”.
De acordo com o gestor bancário candidato à presidência da FPV, esta situação deriva do modelo que predomina
na Vela, “que é o jovem passar o dia
inteiro, no sábado, por exemplo, dentro de uma instalação de um clube de
vela. Isto porque temos um problema a
montante, que é o facto de não termos
instalações que permitam ter os barcos
apetrechados, aparelhados, o que obriga a gastar-se de início uma hora, às vezes duas, no aparelhamento dos barcos
e depois, ao fim do dia, a gastar-se mais
uma hora, ou meia hora, no mínimo,
para fazer o inverso”.
ADOPTAR UM MODELO CAPAZ
DE ATINGIR RESULTADOS
Para alterar esta situação e implementar um programa que permita alcançar
os resultados desejados, nomeadamente aumentar significativamente o
número de praticantes, o candidato à
presidência da FPV defende a adopção
de um modelo mais eficaz e adequado às necessidades e características da
Vela. “No imediato, em relação às instalações, pouco se pode fazer, mas podemos implementar um outro modelo
de gestão”, assinala o gestor financeiro,
que avança uma possível solução para
os problemas de crescimento daquela
modalidade náutica.
“Nós temos quatro modelos em
Portugal continental, porque nas ilhas é
outra conversa. Temos um modelo clássico, que é o clube que tem umas instalações muito precárias, inadaptadas
para a prática da vela, o que é a maioria. Depois temos dois ou três clubes
no continente, um dos quais aqui na
zona da linha do Estoril, bastante bem
equipado do ponto de vista do acesso
à água, mas é um caso muito especial.
Temos também um caso de sucesso em
Viana do Castelo, em que o município
fez um investimento de raiz, com
fundos comunitários, 85 por cento, e
tem instalações bastante modernas,
das melhores da Europa, adequadas,
mas que é um modelo que não está
ao alcance da maior parte dos municípios.”
Além destes três exemplos, Rui
Manuel de Abreu identifica um quarto modelo de gestão existente, por
exemplo, em Setúbal, e que, na sua
opinião, “é facilmente replicável”.
Neste caso, “o município investiu
na requalificação de instalações que
têm origem em edifícios da administração do porto. A autarquia fez e
suportou os custos da requalificação
das instalações e entregou depois a
gestão a um clube desportivo”. “Este
é o modelo que me parece mais efi-

caz para dotar os clubes de maiores
condições de oferta. Eles chamam-lhe
um Centro Náutico Municipal, que o
clube explora. Portanto é um concessionário do centro”, refere o candidato à
presidência da FPV, que considera este
modelo de gestão mais eficaz.
VISÃO ESTRATÉGICA DIFERENTE
POR PARTE DAS AUTARQUIAS
Com grande parte da sua vida passada
nos concelhos de Oeiras e Cascais, Rui
Manuel de Abreu gostaria que as autarquias investissem mais nas marinas
locais para ajudar a promover a prática da Vela. Para isso, defende que “era
necessário que os gestores autárquicos
tivessem uma visão estratégica diferente daquela que têm e que houvesse algumas infraestruturas locais com
fácil condição de armazenamento de
barcos e de acesso à água para que a actividade desportiva regular, seja aquela
que é praticada durante a semana ou a
que é desenvolvida ao fim-de-semana,
pudesse ser feita de forma expedita”.
“Sem querer particularizar, do lado de
uma autarquia, é necessário que haja
uma visão estratégica, que haja um conhecimento do que é uma actividade
desportiva náutica, que é diferente de
uma actividade de pavilhão”, refere.
Para o candidato às eleições para os órgãos sociais da FPV, é também necessário “que exista aquilo que me parece
mais difícil, que é existir uma predisposição para estabelecer uma relação colaborativa com uma entidade associativa.
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Significa isto que com essa entidade associativa, que é um clube, o centro de
decisão tem de ser também partilhado.
As políticas públicas desportivas municipais, o desenvolvimento da actividade desportiva regular, do desporto
para todos, são os grandes programas
dos municípios. Para terem mais sucesso nas náuticas têm que envolver
os clubes como parceiro e gestor. Isto
implica que a autarquia tenha de saber
ceder alguma parte do seu poder legal
institucional”.
No diagnóstico feito por Rui Manuel de
Abreu, de um modo geral, “esta é uma
dificuldade verificada do lado das autarquias”, sendo que “do lado dos clubes existe uma outra dificuldade, que é
o clube sair da sua concha”. Na opinião
do gestor financeiro, “os clubes funcionam muito em circuito fechado, com as
suas próprias regras de funcionamento,
pouco ajustáveis à evolução da procura
do cidadão anónimo, e também pouco
ajustáveis àquilo que são as pretensões
dos municípios, porque são ópticas diferentes. Enquanto que um clube desportivo, tendencialmente, está focado
no desporto de rendimento, ou seja no
treino metódico visando a competição
e o resultado desportivo, o município
está focado no desporto para todos,
no alargamento, na democratização do
acesso à prática desportiva”.
Para o candidato à presidência da FPV,
“as autarquias interessam-se muito pelas actividades do Atletismo, das meias-maratonas, que mobilizam centenas
ou milhares de pessoas, por serem actividades que têm um custo de execução
muito baixo, serem necessários poucos
meios e tecnicamente fáceis de montar.
Qualquer pessoa, desde que tenha uns
ténis, mesmo baratos, consegue participar e, se não tiver nenhuma preparação
física, o que pode acontecer é que faz
metade da prova a andar, ou mesmo a
prova toda a andar. Para um município, que faz uma estatística de quantas
pessoas participam nos seus programas, isto é um bom investimento. Do
ponto de vista do desenvolvimento da
actividade desportiva regular, do bem-estar das pessoas, da saúde, do combate à obesidade e ao sedentarismo, é um
mau investimento”.
TREINADORES COM MAIOR GRAU
DE PROFISSIONALISMO
Outro dos pontos defendidos por Rui
Manuel de Abreu no seu programa de
candidatura está focado nos programas
de desenvolvimento da prática desportiva regular. “Nós não podemos deixar
em ‘stand by’ esses programas, ou seja,
a formação de novos velejadores, o aumento das provas de âmbito regional,
a formação dos técnicos de Vela, dos
treinadores... É preciso ver que nós per-
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demos 50 por cento de treinadores nos
últimos cinco anos, uma quebra significativa”. Uma situação que o candidato
à presidência da FPV diz ser fácil de
reverter. “Consegue-se invertendo a
estratégia. A formação dos treinadores,
tal como está montada, tem um custo
elevado. O perfil médio do nosso treinador é um jovem que está naquela
transição entre deixar de ser praticante
e ingressar no ensino universitário, e
tem no treino uma fonte de rendimento para completar as suas necessidades
económicas mensais. Esta é a situação
da maioria dos nossos treinadores, é
um ‘part-time’. Portanto, não é uma actividade que em 90/95% das vezes ele
vá fazer para a vida. É algo que ele vai
fazer enquanto for estudante universitário e não tiver uma actividade profissional que o ocupe a tempo inteiro”.
A candidatura que vai disputar a liderança da FPV defende a necessidade de
aumentar o grau de profissionalismo
dos treinadores. “Esse é o objectivo final, conseguirmos ter um maior nível
de profissionalização dos nossos treinadores, porque é preciso assegurar alguma estabilidade no quadro de técnicos. Além de que investir na formação
e depois as pessoas estarem permanentemente a rodar é um mau investimento. A profissionalização é uma saída
adequada, mas para que isso aconteça
é necessário que os clubes tenham um
melhor nível de actividade e aumentar
o número de praticantes. Uma coisa
está relacionada com a outra. Nós precisamos de ter mais praticantes na base,
nos clubes, para podermos ter mais
treinadores profissionalizados. E para
termos mais treinadores, antes de serem profissionalizados, precisamos de
ter programas de formação que sejam

mais acessíveis a esses mesmos candidatos a treinadores.”
“Hoje, um programa de formação de
treinador é suportado basicamente
pelo próprio. É um investimento que
não tem garantia de ser aplicado, de
retorno, porque não tem nenhuma relação directa com a entidade contratante”, explica Rui Manuel de Abreu. ”O
que nós pretendemos é contratualizar
o programa de formação do treinador
envolvendo três partes: a federação,
que é a entidade formadora, o formando, que é o candidato a treinador, e a
entidade contratante, que é o clube. Ou
seja, um contrato-programa a três partes, porque a federação deverá conseguir suportar a maior parte dos custos
de formação dos jovens. Basicamente,
estamos a falar de jovens na faixa etária
dos 20/24 anos que queiram investir
naquela solução profissional, em que o
custo é suportado a 80% pela federação
e a 20% pelo próprio, pelo clube, pelo
município, por uma solução a três destas três partes, em que o clube se obriga
a empregar durante os primeiros dois
anos aquele formando.”
“Não devemos formar pessoas para
ter uma estatística engraçada com o
número de formados, devemos formar
pessoas para desenvolverem a sua actividade nos clubes. Portanto, o clube,
ao fazer este compromisso contratualizado com a Câmara, também tem que
investir na criação das condições para
ter melhores praticantes e um maior
número de praticantes no dia-a-dia”,
sublinha Rui Manuel de Abreu.
SALVAGUARDAR O PRINCÍPIO DO
EQUILÍBRIO FINANCEIRO
Para o candidato à presidência da FPV,
que desenvolveu grande parte da sua
actividade profissional como gestor no
sector financeiro, “um clube desportivo
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deve ser encarado como uma unidade
de negócio. Se o clube desportivo for
encarado como um negócio tem que
salvaguardar o princípio do equilíbrio
financeiro, ou seja, os proveitos ordinários têm de cobrir as despesas correntes. Este é o princípio base. Eu não
posso estar anualmente a gerar défices,
num clube ou numa federação”. “O facto de ser uma actividade de raiz associativa e voluntária não pode justificar
que seja menos rigorosa do que uma
actividade que tem fins lucrativos. Tem
de ter o mesmo nível de rigor. Não digo
o mesmo nível de profissionalismo,
porque é desenvolvido por pessoas que
podem não ter esse tipo de preparação,
mas tem que ter o mesmo critério, ou
o mesmo nível de exigência de rigor,
portanto promover uma actividade
desportiva que garanta o equilíbrio financeiro”, defende.
Nesse sentido, o gestor financeiro realça: “Eu não posso atirar-me para fora
de pé, a desenvolver actividades que
depois geram um buraco impossível de
ultrapassar. Ora muitos clubes lidam
com esse tipo de problemas. Em segundo lugar, é necessário compreender que
as soluções só podem ser implementadas e vingar de forma colaborativa. A
Vela é uma modalidade que tem exigências elevadas em termos de custos de infraestrutura, de equipamentos, manutenção das embarcações...
Portanto, nós temos que promover uma
prática suportada naquilo que designo
como ‘Modelo de Serviços Partilhados’.
Ou seja, se eu tiver uma embarcação
de que o clube é o proprietário ou é o
utilizador, mas que é a embarcação de
formação que é utilizada na formação
da escola de vela do clube, na formação
do jovem que está no desporto escolar,
na formação do jovem ou do adulto que
está no programa do município, eu estou a utilizar os meus recursos, ou os
recursos que eu tenha ao meu dispor
numa óptica de gestão partilhada”.
“A minha experiência profissional e
formação académica e técnica levam-me a defender esta perspectiva, que
não é a abordagem que os clubes têm.
Os clubes têm uma abordagem que é:
eu tenho que ser dono da totalidade
dos meus meios e sou eu que dito as regras da utilização destes meios. É este
modelo, ou este paradigma, que precisa de mudar. Penso que isto não requer
mais dinheiro. Isto não implica ter mais
dinheiro, implica ter outra maneira de
gerir, um modelo de serviços partilhados”, destaca Rui Manuel de Abreu.
Texto: Luís Curado
Fotos: Arquivo e Paulo Rodrigues
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