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BIRRE MEDICAL CLINIC
CLÍNICA DE CASCAIS

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

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

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Branqueamento dentário

• Urgências
• Correção dos dentes
• Cirurgia plástica
• Urologia

João Antunes
ACECOA

Paulo Veríssimo
AESintra

Armando Correia
AECCascais

Associações Empresariais 
comentam medidas 
contra COVID-19

Câmara de Sintra perdoa
rendas até Junho

Teatro para Idosos pelo
telefone na Amadora

• Caixilharia de alumínio e pvc  • Todo tipo de estores interiores e exteriores 
• Cortinas de vidro  • Toldos
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• Caixilharia de alumínio e pvc  • Todo tipo de estores interiores e exteriores 
• Cortinas de vidro  • Toldos

Sankofa
divulga
Cultura
Africana

Aumento nas mortes
de golfinhos está

a causar preocupação

CTT a unir pessoas 
há 500 anos

Avenida do Brasil, nº 29    2750-642 Cascais | Tel.: 21 481 21 10 | geral@santaines.pt
 WWW.RESIDENCIAGERIATRICASANTAINES.PT

Disponibilizamos 
Estadia Permanente ¤ Convalescentes
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Clube Atlético de Queluz 
realiza sonho antigo

Anibal Machado Sebastião

Construção Civil - Prestação de Serviços

Rua do Castelo, nº 9  Olelas • 2715 - 356 Almargem do Bispo

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

- Quer completar os seus estudos?
- Tem mais de dezoito anos?

A Escola Secundária Leal da Câmara (junto à estação de comboio de Rio de 
Mouro) tem o curso que precisa!!
Em regime noturno e horário pós-laboral são lecionados todos os níveis de 
ensino desde:  1º ano até ao 12º ano   

Outros cursos:
- Inglês  - Francês - Português Para Falantes de Outras Línguas

Ensino gratuito

Faça já a sua matrícula, das 17 às 19.15 horas.
Telefone: 219169310

Com 87 anos de existência, o Clube 
Atlético de Queluz apresenta-se como 
uma referência para a localidade, con-
tanto com vários triunfos ao longo da 
sua história. A sua grande aposta inci-
de sobre a formação disponibilizando 
modalidades como o judo, a ginástica 
e o basquetebol. Recentemente, graças 
ao apoio de diversas entidades, o clube 
viu o seu antigo ringue ser recuperado 
o que permite conferir mais qualidade 
aos treinos das diversas disciplinas. 
O Correio da Linha (C.L.): Quais as 
modalidades praticadas no clube e 
com quantos atletas contam?
João Machado (J.M.): O Clube Atlético 
de Queluz foi fundado em 05 de junho 
de 1933, conta atualmente com 87anos, 
ao longo dos anos passou por momen-
tos altos e baixos como em todas as 
instituições, mas há mais pontos altos 
a destacar e a que a todos muito nos 
orgulha.
O CAQ é um clube que na sua génese 
está a formação, no dia 09 de março, 
dia em que encerramos as atividades 
devido à pandemia COVID-19 estavam 

inscritos cerca de 652 atletas nas várias 
modalidades. Atualmente os atletas 
podem praticar, Aikido, Judo, Karate, 
Kickboxing | Muay Thay, Ginástica, 
Rope Skipping, Basquetebol, Tiro com 
Arco e Columbofilia.
C.L.: O CAQ comemorou no dia 5 de 
Junho 87 anos. Quais os grandes acon-
tecimentos que marcam a história do 
clube?
J.M.: A história do Clube Atlético de 
Queluz é uma história recheada de êxi-
tos, onde se destacam muitos pontos 
altos em todas as modalidades. 
Temos ao longo da história vários mo-
mentos de excelência, na ginástica sob 
a direção do Prof. Sá Fernandes, parti-
cipações em várias competições nacio-
nais e internacionais, destacamos a par-
ticipação na Gimnaestrada em 2011 na 
Suíça. Momentos altos no tiro com arco 
com o saudoso Horácio Maurício. Nas 
modalidades de combate o destaque 
vai para o Karaté com participações em 
campeonato nacionais e competições in-
ternacionais, no basquetebol  a nível sé-
nior destacamos as conquistas da Taça 
de Portugal, Supertaça e Campeonato 

Nacional. Nunca po-
demos esquecer os 
vários títulos da nossa 
formação. Em todos 
os escalões conquis-
tamos Campeonatos 
Distritais, o último foi 
no escalão de sub14, 
época 2019/2020 
e títulos nacionais 
com destaque para 
o último alcançado 
em Lisboa no esca-
lão de sub16, época 
2018/2019, com a 
pandemia ainda so-

mos o campeão nacional em título. Na 
modalidade de Columbofilia também 
temos vários títulos conquistados quer 
a nível nacional quer a nível internacio-
nal.
C.L.: Atualmente, encontram-se a re-
cuperar o antigo ringue. Quando con-
tam ter a obra terminada e quando 
será a sua inauguração?
J.M.: Ao dia de hoje a obra está termi-
nada. Foi um sonho concretizado e que 
há muito estava na cabeça de todos os 
que amam e sentem o CAQ. Era uma 
das promessas feitas pela atual direção 
e que também foi cumprida. Além de 
recuperarmos um espaço mítico que 
muita recordação traz à memória dos 
mais antigos, a partir de agora conta-
mos com mais um espaço nobre que 
vem dar mais qualidade ao treino da 
nossa formação em todas as modalida-
des.
C.L.: Quais as modalidades que pode-
rão usufruir do ringue?
J.M.: O espaço está aberto a todas as 
modalidades do clube sendo 
como é logico o basquetebol 
que vai usufruir de mais ho-
ras de ocupação.
C.L.: Com que apoios conta-
ram neste projeto?
J.M.: Contamos com várias 
empresas locais e fora do con-
celho que abraçaram e apoia-
ram a ideia, além dos apoios 
normais da CMS e da União 
de Freguesias Queluz Belas. 
A grande fatia do investi-
mento foi com as finanças do 

clube, apoio de muitos 
amigos que de uma for-
ma ou outra deram a sua 
contribuição. Aproveito 
para agradecer a todos a 
preciosa ajuda. É nos mo-
mentos de crise que te-
mos de investir, projetar 
e reforçar o futuro com 
passos seguros e sólidos.
C.L.: Já há equipas a trei-
nar? Quais as normas 
adotadas nos treinos de 
forma a garantir que se 
cumprem todas as medi-
das de segurança?

J.M.: Como é do conhecimento geral, 
a freguesia de Queluz fazia parte das 
19 freguesias definidas pelo Governo 
como estando em estado de calamidade 
pelo que não nos era permitido utilizar 
as instalações, vamos dentro da dispo-
nibilidade dos atletas e técnicos iniciar 
gradualmente os treinos de acordo com 
as normas definidas pela DGS.
C.L.: Quando se iniciam as competi-
ções e quais as suas as expectativas 
para a próxima época?
J.M.: Ainda não há uma data para o 
arranque das competições. A única 
competição com data já definida, 26 se-
tembro, é a prova de acesso à Proliga, 
segunda competição mais importante 
das provas organizadas pela Federação 
Portuguesa de Basquetebol e na qual o 
Clube Atlético de Queluz vai participar 
com a sua equipa sénior. É um objeti-
vo pelo qual lutamos há 3 anos e que 
é de extrema importância para o nosso 
futuro, por forma a consolidar o projeto 
iniciado por esta direção há 3 anos.
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"Amadora Inspira-me"

Largo de Queijas vai
ser requalificado

Homenagem a Barral Correia

A Câmara Municipal de Oeiras vai re-
qualificar a Praça Central de Queijas e 
envolvente ao Mercado e Igreja Paro-
quial de São Miguel Arcanjo. A recu-
peração e revitalização deste núcleo 
antigo já tem o projeto de execução e a 
abertura do procedimento de Concur-
so Público para empreitada aprovados 
pelo Executivo Municipal.
Esta intervenção, realizada no âmbi-
to da gestão global e integrada para a 
recuperação e revitalização do núcleo 

Até Novembro de 2020, a Câmara 
Municipal da Amadora (CMA) 
promove a campanha ‘Amadora 
Inspira-me’, contanto para tal com 
a atleta Ercília Machado e com o 
actor Eric Santos como embaixa-
dores. Os dois são incentivados 
a partilhar o que mais os cativa, 
envolve e orgulha no concelho, 
estando ainda disponíveis para 
marcar presença em momentos-
-chave e de relevância para o mu-
nicípio. A campanha traduz-se 
numa presença multicanal em mupis, 
outdoors, canais online e imprensa. 
Ercília Machado, ex-atleta do Sporting 
Clube de Portugal, revela que o seu 
ponto de partida, todos os dias, é o mu-
nicípio da Amadora: “Treino de manhã 
no Complexo Desportivo Municipal 
Monte da Galega, seja no seu interior 
ou na pista exterior, pelas ruas do 
Município e no circuito do Parque das 
Artes e do Desporto. Usufruo assim do 
melhor da Amadora, para fazer o des-
porto de que mais gosto. É um local de 
grande importância, fazendo parte da 
minha rotina diária para conseguir os 
melhores resultados enquanto atleta.” 
“É inegável a minha associação à ci-
dade e a sua importância no meu per-
curso, quer profissional, quer pessoal, 
pelo que é uma honra poder ingressar 
nesta campanha e representar o mu-
nicípio da Amadora. É uma forma de 
poder agradecer-lhe tudo o que me tem 
oferecido”, salienta a atleta, de 33 anos, 
uma das figuras do Atletismo nacional 
que se tem destacado no cross, fundo e 
meio-fundo, contando no seu currículo 
com o estatuto de ex-campeã nacional 
de Corta-Mato e Cross Curto. 
Para Eric Santos, actor que tem marca-
do presença em séries de televisão, ci-
nema e teatro, a campanha promovida 
pela autarquia amadorense representa 
“hospitalidade e sentimento de perten-
ça”. “Saí de Angola com quatro anos de 
idade e fui recebido, em Portugal, pela 
cidade da Amadora. Por isso, esta é a 
minha terra! É aqui que gosto de viver. 

Quando me foi feito este convite, não 
tive dúvidas em aceitá-lo, com muita 
honra, não apenas pelo reconhecimen-
to, mas porque também é um prazer 
representar um município que viu nas-
cer diversas personalidades ligadas às 
Artes, ao Desporto e à Comunicação 
Social, entre tantas outras áreas”, des-
taca. 
Com esta campanha, a CMA procura 
“mostrar o bem-estar que tem procu-
rado proporcionar aos seus munícipes, 
do qual são exemplos medidas como a 
construção de novas ciclovias e a refor-
mulação da antiga lixeira do município 
para dar lugar ao Parque das Artes e do 
Desporto”. Esta é também uma forma 
da autarquia “reflectir a sua preocupa-
ção com a pluralidade de povos e cul-
turas existentes no concelho ao mesmo 
tempo que, dada a actual conjuntura 
desfavorável, restitui a crença de que 
zelará pela prevenção e saúde dos seus 
habitantes”. 
Carla Tavares, presidente da Câmara 
Municipal de Amadora, garante que 
a autarquia que dirige “está muito 
contente” por se associar a duas figu-
ras tão emblemáticas do Desporto e 
da Representação “que representam 
e transparecem os valores do municí-
pio”. Segundo faz questão de destacar 
a autarca amadorense: “Estamos cren-
tes que, tal como nos casos da Ercília e 
do Eric, a Amadora tem, ao longo dos 
anos, sedimentado pilares que inspi-
ram os nossos residentes e os seus vi-
sitantes”.

antigo de Quei-
jas, inclui a re-
qualificação do 
espaço público e 
a recuperação do 
parque edificado, 
de forma a revi-
talizar este centro 
de formação his-
tórica.
Os trabalhos de 
requalificação vão 
incluir a constru-
ção/intervenção 
ao nível de pavi-
mentos, sinaliza-
ção espaços ver-

des, eletricidade e telecomunicações.
Esta intervenção procura a melhoria da 
qualidade do espaço urbano dos seus 
munícipes e de todos aqueles que se 
interessam e desfrutam do ambiente 
urbano deste aglomerado, privilegian-
do a fruição do espaço pedonal e o con-
forto urbano.
O preço base do concurso é de 
€425.452,11, ao qual será acrescido do 
IVA à taxa legal em vigor. O prazo de 
execução é de 180 dias.

Natural da freguesia de Sacramento 
em Lisboa onde nasceu a 26/04/1932, 
Barral Correia fez o curso da Escola 
Industrial António Arroio, concentran-
do-se ainda jovem na Pintura.
Foi um dos sócios fundadores da 
Associação de Artistas de Paço de 
Arcos, Paço de Artes, fundada em 1996, 
integrou várias direções até 2019, tendo 
sido presidente desta associação duran-
te vários mandatos.
Falecido a 18/06/2020, é recordado por 
todos quantos o conheceram como al-
guém que deu muito à divulgação das 
artes e dos artistas, ajudando a criar o 
prestígio da associação, que deu opor-
tunidade a muitos talentos que de ou-
tra forma teriam dificuldade em mos-
trar a sua capacidade artística.

Não teve apenas bons tempos na Paço 
de Artes, também teve dificuldades que 
com os restantes membros da associa-
ção tiveram que lutar para ultrapassar, 
sempre na perspetiva de não deixar 
perder o legado conseguido ao longo 
de mais de 20 anos. Já com a saúde de-
bilitada, nos últimos anos continuou a 
dar a ajuda possível ao trabalho da as-
sociação e passou pelo desgosto de ver 
desaparecer a sua esposa, Margarida 
Correia, a 08/04/2020, que era natural 
de S. Sebastião da Pedreira, onde nas-
ceu a 25/07/1938, tendo celebrado as 
bodas de ouro, (50 anos de casados) em 
03/09/2010. O Correio da linha presta 
homenagem a este SENHOR, cujo tra-
balho teve o prazer de acompanhar ao 
longo dos anos.
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Academia dos Champs
forma campeões para a vida

A Academia dos Champs (ADC) é uma 
IPSS destinada a crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade social que 
utiliza a prática de ténis como ferra-
menta de integração social. Ao recor-
rer à prática desportiva e aos valores 
a ela associados, a ACD está a contri-
buir para o desenvolvimento pessoal 
e social dos seus alunos. Desta forma, 
as crianças e jovens que frequentam a 
Academia podem almejar por melho-
res e mais estruturadas perspetivas de 
vida. O primeiro núcleo da Academia 
foi criado em 2009, em Carnaxide, sen-
do que, atualmente existem mais oito 
núcleos de norte a sul do país: Alcabi-
deche, Bicesse, Carcavelos, Faro, Lis-
boa, Loulé, Maia e Trajouce. O Correio 
da Linha falou com Pedro Carvalho, 
diretor da Academia dos Champs, para 
conhecer melhor este projeto. 
O Correio da Linha (CL) - Como sur-
giu a ideia de criar a Academia dos 
Champs?
Pedro Carvalho (PC) - A ideia de criar 
a Academia nasceu da motivação e 
vontade do seu fundador, António 
Champalimaud, em partilhar a sua ex-
periência pessoal enquanto desportista 
para motivar jovens em situação de 
vulnerabilidade social. Neste caso - e 
através do trabalho de toda a equipa da 
ADC - levando os seus alunos a adota-
rem, desde cedo, uma filosofia de vida 
com uma forte ligação à prática despor-
tiva, que por sua vez os ajudará no ca-
minho do sucesso, tanto a nível pessoal 
como profissional.
CL - Qual o principal objetivo da 
Academia?
PC - Mais do que formar campeões 
de ténis, o trabalho da ADC passa, so-
bretudo, por formar Campeões para a 
Vida. E a ferramenta encontrada para 
trilhar esse caminho de formação pas-
sa pela prática desportiva que, com 
os seus inúmeros desafios, permite às 
crianças e jovens do projeto testar cons-
tantemente as suas capacidades, ao 
mesmo tempo que lhes incute valores 
tão importantes como a resiliência, o 
superar-se a si mesmo (especialmente 
depois de uma contrariedade), a dis-
ciplina, o compromisso ou o respeito 
pelo outro. Valores que ao longo da sua 
vida serão aplicados nos diversos cami-
nhos que irão seguir.
CL - Porquê a aposta no ténis?
PC – Essencialmente por ser uma das 
modalidades mais completas a todos 
os níveis, lançando vários desafios para 
além do físico. Se for praticado indivi-
dualmente, é um teste permanente à 
capacidade do aluno. É ele quem define 
a estratégia e os objetivos de jogo, tal 
como terá um dia de definir em rela-
ção à sua vida pessoal e profissional. 

Quando perde um encontro, de forma 
isolada, o aluno aprende a lidar com o 
desaire, fomentando a resiliência para 
que volte a treinar, de forma a tentar 
vencer da próxima vez. Quando prati-
cado em equipa, tal como qualquer ou-
tra modalidade, fomenta sentimentos 
de partilha, espírito de grupo, compa-
nheirismo e solidariedade 
CL – Recentemente o núcleo da 
Outurela, em Carnaxide, recebeu 
a visita do presidente da União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, 
Inigo Pereira, e do presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, que entregaram à Direção da 
Academia a chave para uma nova sala 
polivalente. Quais as vantagens desta 
nova sala?
PC - Num claro sinal do reforço da 
confiança que o Município de Oeiras 
deposita no trabalho da Academia dos 
Champs, a nova sala, permitirá refor-
çar o acompanhamento feito junto dos 
nossos alunos - no-
meadamente ao nível 
do apoio ao estudo – 
ao mesmo tempo que 
permitirá a prática de 
exercício físico, espe-
cialmente nos dias em 
que a meteorologia 
não permita a normal 
atividade nos campos 
de ténis. No período 
em que não estiver a 
ter estas utilizações, 
a sala servirá de local 
de trabalho para um 
ou dois elementos da 
Academia. 
CL - Qual o papel da autarquia neste 
novo empreendimento?
PC – Tanto o Município de Oeiras, 
como a UF de Carnaxide e Queijas, 
têm apoiado desde a primeira hora da 
Academia dos Champs, reconhecendo 
desde sempre a mais valia do projeto 
de integração social junto da comuni-
dade local mais jovem, bem como os re-
sultados já verificados em pouco mais 
de 10 anos de atividade. Essa confiança 
volta a ser reforçada com o investimen-
to e aposta na infra-estrutura poliva-
lente agora inaugurada, permitindo à 
ADC fortalecer a sua estratégia de lon-
go prazo, só possível com apoios du-
radouros e consistentes como aqueles 
prestados pelo Município de Oeiras e a 
UF Carnaxide e Queijas.
CL - Quais os critérios para a escolha 
das zonas onde implementam os nú-
cleos?
PC - Para a abertura de um núcleo da 
ADC é necessário reunir alguns pres-
supostos. Em primeira instância, tem 
de existir uma comunidade ou popu-

lação que demonstre carência no tipo 
de intervenção que oferecemos. Essa 
comunidade, por sua vez, é identifica-
da por via do trabalho em rede com os 
parceiros sociais do projecto, que são 
quem melhor conhece as populações 
em questão. Estes parceiros sociais são, 
em alguns casos, apontados pelas au-
tarquias e/ou juntas de freguesia, ao 
mesmo tempo que estas identificam a 
infra-estrutura desportiva a utilizar. A 
par de tudo isto, temos obrigatoriamen-
te de reunir financiamento para supor-
tar os custos das aulas de ténis, sempre 
com a perspetiva temporal mínima de 
um trabalho a três anos ou mais, para 
não menos de 30 alunos, a cujas expec-
tativas temos o dever de corresponder 
a médio/longo prazo.
CL - Como é um dia-a-dia na 
Academia?
PC - Entre as 15h e as 19h30 – período 
pós-escolar – os professores de ténis es-
tão com os alunos no campo de ténis ou 
noutras atividades. Em alguns casos, a 
atividade é acompanhada pelos nossos 

parceiros sociais, o que permite fortale-
cer o tal trabalho em rede, sempre em 
prol dos alunos. A restante equipa da 
Academia dos Champs trabalha todos 
os dias no contacto com os parceiros 
sociais, estabelecimentos de ensino - 
quando possível - e famílias, ao mesmo 
tempo que assegura a manutenção de 
todas as condições para que os núcleos 
operem em pleno – sem esquecer, na-
turalmente, a constante necessidade de 
captação de apoios, financeiros ou de 
outro género, que permitam a continui-
dade do projeto a longo prazo.
CL - Qualquer criança ou jovem pode 
dirigir-se à Academia e solicitar inte-
grar a mesma?
PC - As portas da Academia dos 
Champs estão abertas a qualquer crian-
ça ou jovem sendo que, preferencial-
mente, a sua inscrição - completamente 
gratuita - deve ser efetuada por via dos 
parceiros sociais. São eles que têm as 
ferramentas para aferir as reais carên-
cias dos alunos que chegam ao projeto, 
garantindo assim que há um rigor na 
alocação das vagas que existem para as 
aulas de ténis. Em alguns casos, como 
acontece na Outurela e em Carcavelos, 
na Quinta da Alagoa, a ADC tem tam-
bém aulas de ténis “abertas ao públi-
co”, que são pagas, sendo que, o valor 
cobrado é posteriormente alocado às 
aulas de ténis do projeto de integração 
social.
CL – No total, quantas crianças e jo-
vens integram os vários núcleos da 
Academia?
PC - No ano letivo de 2019/2020 regis-
taram-se no projeto 280 crianças e jo-
vens -  125 raparigas e 155 rapazes - ha-
vendo, naturalmente, algumas baixas 
durante esse período, da mesma forma 
que outros alunos foram admitidos já 
com o ano letivo a decorrer. 
CL - Para além do ténis fazem outro 
tipo de atividades com as crianças? 
Contam com algum parceiro nesse 
âmbito?
PC - Alguns dos nossos parceiros so-
ciais oferecem valências como ATL 
e apoio ao estudo, pelo que não faria 
sentido duplicarmos essa oferta. Nos 
núcleos em que haja essa carência, pro-
curaremos levar a cabo o apoio ao es-
tudo, por exemplo. Já levámos a cabo 
programas de coaching vocacional para 
um grupo de alunos pré-seleccionado 
e proporcionamos outro tipo de expe-
riências aos nossos alunos. Nos eventos 
de angariação de fundos organizados 
anualmente, como torneios de ténis ou 
eventos de música e entretenimento, 
integramos alunos da Academia dos 
Champs nas equipas de organização, 
onde podem experimentar assumir 
diversas funções de responsabilidade, 
como o atendimento ao público ou a ar-
bitragem de um encontro de ténis. Tão 
ou mais importante, é poderem sentir o 
projeto como sendo deles.



13 Agosto 2020 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 5

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CL - Com que apoios financeiros con-
tam para o desenvolvimento das vos-
sas atividades?
PC - O leque de apoios financeiros da 
ADC engloba mecenas privados, que 
podem ir desde empresas ou entidades 
- como é o caso da Foundation Lacoste 
ou do BNP Paribas Portugal - até parti-
culares, ambos de âmbito nacional ou 
internacional. A esse lote de apoios jun-
tam-se entidades públicas, mais concre-
tamente algumas autarquias cujo terri-
tório conta com núcleos da Academia.
CL - Têm também muitas parcerias 
com entidades desportivas, nomea-
damente a Federação Portuguesa de 
Ténis e com o Club International Foot-
ball. Quais as mais valias do estabele-
cimento deste tipo de parcerias?
PC - O protocolo institucional com a 
Federação Portuguesa de Ténis prevê, 
entre outras ajudas, a doação de ma-
terial desportivo e a possibilidade de 
alguns alunos poderem frequentar os 
cursos de formação de arbitragem ou 
de treinador, mediante regras muito 
específicas. A parceria com a  escola de 
ténis do Club Internacional de Foot-ball 
permite, em alguns casos, que alunos 
da Academia dos Champs frequentem 
clínicas desportivas em tempo de fé-
rias. Simultaneamente, esta escola dá 
a conhecer o projeto aos seus sócios e 
utentes, permitindo também que sejam 
entregues doações de material despor-
tivo nas suas instalações. 
CL – A Academia já alcançou várias 
conquistas e reconhecimentos. Pode 
enumerar alguns?
PC - Em primeiro lugar, e porque se 
cumpriu já a primeira década de vida 
da ADC, a maior e mais importante 
conquista é termos alunos que entra-
ram no projeto já com 13/14 anos, que 
entretanto viraram adultos e têm a sua 
vida profissional, e em alguns casos tra-
balham mesmo no projeto como assis-
tentes dos professores de ténis. São eles 
o melhor exemplo para os mais novos 
que entram na Academia dos Champs. 
Obviamente que depois existem os ou-
tros prémios, dos quais destacamos o 
galardão entregue duas vezes (2013 e 
2018) pelo ATP Tour, ao abrigo do pro-

grama ATP Aces for Charity 
– a que juntamos nos últimos 
quatro anos o Alto Patrocínio 
da Presidência da República 
para os Prémios Anuais de 
Mérito da Academia dos 
Champs.
CL - De que forma as pessoas 
podem apoiar este projeto?
PC - Os apoios financeiros são 
importantes pois permitem 
assegurar as aulas de ténis 
da Academia, mas podem ser 
complementados com a doa-

ção de material desportivo dedicado 
ao ténis, como raquetes, bolas, calçado 
e vestuário. A compra de algum mer-
chandising solidário pode igualmen-
te servir para apoiar o projeto, assim 
como o apadrinhamento de um aluno 
pelo valor de 200 euros, que correspon-
de a um ano de aulas de ténis. A con-
signação do IRS é outra das formas de 
contribuir. Esta é uma ajuda que não 

acarreta qualquer 
custo para o con-
tribuinte e que faz 
realmente a dife-
rença na vida dos 
nossos alunos.
CL – Quais os seus 
projetos e objeti-
vos para o futuro 
da Academia?
PC - O grande pro-
jeto da Academia 
dos Champs é de 
longo prazo, com 
os resultados a 
surgirem ao fim de muitos anos, e nem 
sempre surgindo, infelizmente. O nosso 
desafio passa por formar seres huma-
nos, por via do desporto, oferecendo-
-lhes as ferramentas para que possam 
desenvolver as suas competências so-
ciais e pessoais. Esse é o foco principal, 
e dentro dos objetivos, trabalhamos to-
dos os dias para reunir condições que 

nos permitam chegar a cada vez mais 
crianças e jovens, com mais aulas de 
ténis. Quanto maior for o universo de 
alunos, aumenta a probabilidade de 
sermos bem sucedidos e formarmos 
mais Campeões para a Vida!

Texto: Raquel Luís
Fotos: P.C. e J.R.
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Bombeiros de Linda-a-Pastora 
têm novo
comandante

Ranking das Escolas 2019

Com o intuito de apoiar a conten-
ção da disseminação da Covid-19, 
a Estoril Sol doou 700 máscaras co-
munitárias ao Centro Paroquial do 
Estoril, uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social - IPSS, da 
Paróquia de Santo António do Es-
toril. A doação deste material de 
protecção individual e reutilizável 
visa reforçar a prevenção de contá-
gio na comunidade ao novo corona-
vírus que permanece no centro das 
preocupações do país e do mundo 
em geral.
António Vieira Coelho, Administrador 
Executivo da Estoril Sol, foi recebido 
por Gonçalo Corrêa d’Oliveira, Direc-
tor Executivo do Centro Paroquial do 
Estoril, que se congratulou com esta 
iniciativa de índole solidária, expres-
sando a sua gratidão pela oportuna 
doação.
Segundo António Vieira Coelho “esta 
doação enquadra-se num conjunto de 
outras relevantes acções de responsabi-
lidade social que a Estoril Sol tem im-
plementado regularmente, constituin-
do um novo contributo para salvaguar-
dar a saúde e o bem-estar de algumas 
centenas de famílias mais carenciadas 
da região de Cascais”.
É de referir, ainda, que as máscaras 
comunitárias doadas pela Estoril Sol 

foram produzidas manualmente por 
alguns dos seus colaboradores que in-
tegram a secção de rouparia do Casino 
Estoril.  
Após a entrega das máscaras, Gonçalo 
Corrêa d’Oliveira convidou António 
Vieira Coelho a conhecer as modernas 
instalações do Centro Paroquial do 
Estoril que globalmente presta apoio 
a cerca de 800 pessoas carenciadas. 
Numa visita guiada, Gonçalo Corrêa 
d’Oliveira explicou o modelo de fun-
cionamento dos diferentes núcleos do 
Centro Paroquial do Estoril como, por 
exemplo, o Centro de Dia, o Colégio 
Sra. da Boa Nova, a Creche, o Pré-es-
colar e, ainda, o Auditório que acolhe 
habitualmente programas de índole lú-
dica e cultural. 

De entre os quatro concelhos abrangi-
dos pela cobertura noticiosa do jornal 
‘O Correio da Linha’, Cascais é aque-
le que regista melhores resultados no 
ranking das escolas 2019 apurado pelo 
jornal ‘O Observador’ em colaboração 
com a Nova SBE com base nos exames 
do 9.º e 12.º anos.
No Ensino Secundário, a Escola 
Salesianos do Estoril surge no 10.º lu-
gar, com uma média de exame de 14,5 
valores e uma nota interna final de 
14,78, numa lista nacional liderada pelo 
Colégio Nossa Senhora do Rosário, no 
Porto, com uma média de exame de 
15,62 valores e uma nota interna final 
de 17,45. No concelho de Cascais, o se-
gundo posto é ocupado pelo Colégio 
Marista de Carcavelos (34.º a nível na-
cional), seguido do Colégio Amor de 
Deus (119.º) e da primeira escola públi-
ca local, Escola Secundária de Cascais 
(170.º), após o que se segue a Escola 
Salesiana de Manique (214.º).

O concelho de Sintra tem o seu melhor 
estabelecimento de ensino, o Colégio 
particular Vasco da Gama, classificado 
na 25.ª posição, seguido das escolas se-
cundárias públicas Secundária Stuart 
Carvalhais (255.º), Leal da Câmara 
(284.º), Miguel Torga (305.º) e Santa 
Maria de Sintra (325.º).
A Escola Secundária de Miraflores, na 
58.ª posição, é o estabelecimento de en-
sino melhor classificado no concelho de 
Oeiras, ao qual se seguem as secundá-
rias: Sebastião e Silva (62.º), Professor 
José Augusto Lucas (95.º), Quinta do 
Marquês (113.º) e Amélia Rey Colaço 
(176.º).
Nos quatro concelhos abrangidos pela 
cobertura noticiosa do jornal ‘O Correio 
da Linha’, a Amadora regista os piores 
resultados, com a Escola Secundária da 
Amadora na 216.ª posição do ranking, 
seguida das escolas Fernando Namora 
(279.º), Seomara da Costa Primo (504.º), 
D. João V (507.º) e Mães de Água (515.º).

José Miranda tomou posse 
como o novo comandante 
da corporação de Bombeiros 
Voluntários de Linda-a-
Pastora, no concelho de Oeiras, 
sucedendo no cargo a Jorge 
Vicente, agora nos quadros 
de honra, que se despediu das 
funções até agora exercidas 
com “um sentimento de mis-
são cumprida”.
A cerimónia da tomada de 
posse, que decor-
reu no passado 
dia 14 de Julho, 
foi presidida por 
Inigo Pereira, pre-
sidente da União 
de Freguesias 
de Carnaxide e 
Queijas (UFCQ), 
que no discurso de 
encerramento da 
sessão enalteceu 
o trabalho desen-
volvido por Jorge 
Vicente durante 
várias décadas ao 
serviço da corpora-
ção e da associação 
humanitária.
Em relação ao novo comandante, o au-
tarca recordou a amizade entre os dois 
que remonta aos tempos de juventude, 
destacando as capacidades de liderança 
do novo líder da corporação de Linda-
a-Velha, que na sua intervenção real-
çou o “legado enorme” herdado do seu 
antecessor, Jorge Vicente. 
“Vamos cumprir e bem a nossa mis-

são, para que nada falte a quem pede o 
nosso apoio”, sublinhou José Miranda 
durante a cerimónia da sua tomada 
de posse, que serviu também para a 
entrega de medalhas de assiduidade e 
de serviços distintos atribuídas a vários 
elementos da corporação.
José Miranda entrou para os Bombeiros 
Voluntários de Linda-a-Pastora há qua-
se 27 anos, sendo adjunto de coman-

do desde Dezembro de 2009. 
Exerce ainda o cargo de forma-
dor desde 2000, nomeadamen-
te Formação Teórica e Prática 
dos Cursos de Instrução Inicial 
de Bombeiro e Progressão na 
Carreira de Bombeiro.
Criado em 5 de Julho de 
1891, o Corpo de Bombeiros, 
na altura designado Corpo 
de Voluntários Salvação 
Pública, teve como funda-
dor o Comandante Júlio 
Alexandre Silva. A Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Linda-a-
Pastora assinalou recentemen-
te o 129.º aniversário da corpo-
ração.

Estoril Sol doa 
700 máscaras



13 Agosto 2020 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 7



13 Agosto 2020O CORREIO DA LINHA 8

Aumento nas mortes 
de golfinhos está

a causar preocupação

Ao longo do presente ano, têm vindo 
a dar à costa em praias dos concelhos 
de Cascais e de Sintra vários golfinhos 
mortos, uma situação registada em 
vários outros concelhos com frente 
costeira. As fotografias e comentários 
publicados nas redes sociais sucedem-
-se. Apesar do aumento de casos conta-
bilizados por quem costuma seguir esta 
triste estatística, pouco ou nada se sabe 
sobre as razões da ocorrência destas 
mortes, muitas das quais não parecem 
resultar de causas naturais. Algumas 
imagens mostram animais com as cau-
das decepadas e com ferimentos sufi-
cientemente graves para justificarem as 
mortes ocorridas. 
Entretanto, há algo que causa igual-
mente estranheza junto de quem tem 
acompanhado os arrojamentos dos ce-
táceos encontrados mortos nas praias 
ou junto à costa: as carcaças dos ani-
mais são quase sempre enviadas para 
lixeiras ou aterros com o objectivo de 
serem depois incineradas sem que se-
jam realizadas necropsias que permi-
tam determinar as causas das mortes. 
A falta de análises e de estudos mais 
aprofundados regista-se apesar de os 
casos de arrojamento terem vindo a ser 
comunicados aos serviços do Instituto 
da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), organismo que tem a 
tutela dos arrojados marinhos.
Nos últimos meses, os arrojamentos de 
golfinhos em praias de Cascais e Sintra 
têm vindo a aumentar. Em Julho, fo-
ram divulgadas nas redes sociais várias 
imagens de carcaças de cetáceos retira-
dos sem vida de areais do concelho cas-
calense. O primeiro caso, ocorreu dia 
5, na zona do Monte Estoril, onde foi 
recolhido um animal já em adiantado 
estado de decomposição, que apresen-
tava cortes profundos nos flancos e as 
barbatanas já desfiguradas. Seguiram-
se, dia 15, mais dois arrojamentos, um 
na Praia das Avencas (Parede) e outro 
junto à entrada da Marina de Cascais, 
sendo que este animal acabou por ser 
arrastado até à Praia das Moitas. Dia 
19, apareceu outro golfinho frente à 
Guia. 
Tal como tem acontecido em outros ca-
sos, as carcaças destes quatro animais 
acabaram por ser rebocadas para a 
Marina de Cascais, onde foram recolhi-
dos pela empresa Cascais Ambiente e 
posteriormente enviados para incine-
ração. O facto de muitas vezes não ser 
realizado qualquer estudo para apurar 
as causas das mortes dos animais arro-
jados tem gerado alguma perplexidade 
e já levou mesmo alguns cidadãos mais 
preocupados com estas questões a lan-
çarem uma iniciativa com o propósito 
de questionar as autoridades sobre esta 

opção, que não tranquiliza quem se 
preocupa com as questões da vida ani-
mal selvagem.
As operações de remoção dos animais 
arrojados em praias do concelho de 
Cascais são orientadas pela Autoridade 
Marítima Nacional, através da 
Capitania do Porto de Cascais, após 
“alertas habitualmente dados pela po-
pulação ou por nadadores-salvadores”, 
sendo accionados os meios náuticos da 
Estação Salva-Vidas local para rebocar 
as carcaças para a Marina de Cascais, 
onde são recolhidos pela empresa 
Cascais Ambiente e posteriormente in-
cinerados. De acordo com uma fonte da 
Capitania, “todos os arrojamentos são 
comunicados ao ICNF”, sendo que “os 
animais não são removidos sem a auto-
rização deste organismo”, que nos ca-
sos assinalados, a exemplo do que tem 
acontecido em outras ocasiões, “optou 
por não enviar qualquer técnico ao lo-
cal”.
Na missiva que está a ser preparada 
para ser enviada ao ICNF, a várias 
comissões parlamentares, entre as 
quais Agricultura e Mar e Ambiente, 
Energia e Ordenamento do Território, 
bem como a outras “entidades perti-

nentes”, os signatários 
assinalam: “Nos diversos 
testemunhos apurados 
não parece haver um 
procedimento comum de 
retirada destes animais, 
assim como não é reali-
zada uma identificação 
do animal ou posterior 
necropsia, a deposição 
do cadáver é feito quer 
em valas abertas para o 
efeito, quer em vulgares 
aterros. A ausência de 
necropsia impede deter-
minar a causa de morte 
com as inevitáveis conse-
quências que dai advêm”.
Os promotores da iniciativa, que a 
deram a conhecer através da página 
do Facebook ‘Arrojamentos Portugal’ 
(criada por um grupo aberto à parti-
cipação de todos para fazer o registo 
e partilha de ocorrências de arroja-
mentos na costa portuguesa), preten-
dem ver esclarecidas várias questões, 
como, por exemplo, saber quais são as 
entidades responsáveis pela identifi-
cação do animal e posterior necropsia. 
Pretendem ainda apurar se estas enti-
dades estão aptas para operar em toda 
a costa portuguesa continental e insu-
lar, se existe uma base de dados com 
estes registos de consulta pública, qual 
o procedimento de retirada de animais 
arrojados, se existem meios adequados 
para esse fim e qual o destino final dos 
cadáveres. 

SITUAÇÃO TRISTE
 E PREOCUPANTE

Uma das pessoas que tem acompa-
nhado de perto muitos 
arrojamentos ocorridos 
no concelho de Cascais 
é Miguel Lacerda, cria-
dor da Associação 
Ambiental CascaiSea e 
um dos fundadores do 
Museu do Mar, que tem 
dedicado grande parte 
da sua vida à limpeza 
dos oceanos, uma luta 
em defesa da Natureza 
e do Meio Ambiente que 
fez com que fosse home-
nageado pela Câmara 
Municipal de Cascais 
com a Medalha de 
Mérito Municipal atri-
buída em 2009. Este ac-
tivista ambiental já reti-
rou muitas toneladas de 
lixo marinho no litoral 
Oeste de Cascais-Sintra, 
sobretudo na faixa que 
vai desde o Cabo Raso 
à Praia do Caneiro, a 
Norte do Cabo da Roca. 
Mas também já realizou 
campanhas idênticas em 
plena Baía de Cascais, 
que mostraram que ain-
da há muita conscien-
cialização e trabalho a 
realizar para reverter 
situações incompreensí-
veis de desrespeito para 
com a Natureza.

Desde os anos 70, quando trabalhava 
no Aquário Vasco da Gama, e mais 
tarde nos anos 80, quando trabalha-
va no Museu do Mar de Cascais, que 
Miguel Lacerda tem acompanhado 
com preocupação muitos arrojamentos 
de cetáceos e de outros animais. “É de 
facto notório um aumento significativo 
de arrojamentos de pequenos cetáceos 
no nosso litoral. Qualquer pessoa mais 
sensível, atenta e preocupada com a 
sustentabilidade dos Oceanos fica 
apreensiva e triste com a situação. Se 
em alguns casos conseguimos de ime-
diato perceber a causa da morte, pelo 
tipo de lesões que os animais apresen-
tam, numa grande maioria das mortes 
de cetáceos só através de uma avalia-
ção mais incisiva, tipo necropsia, pode-
ríamos tirar alguma conclusão.”
Segundo o fundador da Associação 
Ambiental CascaiSea, o arrojamento 
de um qualquer organismo marinho 
no litoral é natural. “O processo de 
decomposição desse organismo leva a 
que o mesmo em pouco tempo flutue 
e a partir daí os ventos, as correntes e 
a própria ondulação acabem por os 
arrastar para um determinado lugar, 
a não ser que seja ingerido por outros 
organismos, como acontece na maior 
parte dos casos”. Contudo, os últimos 
casos registados levantam preocupa-
ção, porque “é mais comum os arroja-
mentos ocorrerem durante os períodos 
de intempéries, quando os ventos so-
pram fortes do mar para terra. Todos 
nós morremos um dia, quer de morte 
natural, doença ou acidente, mas o fac-
to de se registarem tantas ocorrências 
nesta altura do ano é garantidamente 
preocupante”.
Para determinar as causas das mortes 
dos animais seria preciso que as car-
caças recolhidas fossem alvo de uma 
análise mais profunda, o que não tem 
acontecido. “O ICNF nunca aparece 
nestas ocorrências, cinge-se aos dados 
recolhidos pelas entidades que tomam 
conta das ocorrências, muitas vezes da-
dos fornecidos por pessoas que nunca 
viram um animal destes à frente, mal o 
sabem identificar e os dados biométri-
cos são o que são (comprimento total). 
A identificação é feita posteriormente 
através de fotografias, se estas o per-
mitirem, caso contrário há sempre a 
desculpa de que está em ‘adiantado 
estado de decomposição’. A verdade é 
que a grande maioria destas carcaças, 
para não dizer todas, acaba nas lixei-
ras, aterros ou são incineradas sem que 
qualquer avaliação mais rigorosa seja 
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feita”, refere o mergulhador.
Na opinião de Miguel Lacerda, “é um 
‘crime’ não se aproveitar estes arroja-
mentos para realizar estudos mais pro-
fundos. São uma dádiva dos Oceanos, 
uma forma de podermos conhecer me-
lhor as espécies sem sermos invasivos, 
recolher ensinamentos que nos podem 
levar a chegar a conclusões e maneiras 
de proceder diferentes. Mas percebo 
perfeitamente: a grande maioria destas 
ocorrências não tem horários, dão-se 
em locais longe da secretária, do com-
putador e cheiram muito mal…”

IDENTIFICAR POSSÍVEIS 
CAUSAS DE MORTE

 
Quais poderão ser as causas mais pro-
váveis para a ocorrência destas mortes 
cada vez mais frequentes de golfinhos? 
O fundador da Associação Ambiental 
CascaiSea avança algumas possibilida-
des: “Sem haver uma avaliação mais 
aprofundada entramos em suposi-
ções… No entanto, é do conhecimento 
geral de quem mais frequenta o mar 
da ocorrência de grandes cardumes 
de sardinha junto à costa, inclusive no 
rio Tejo. Isto leva a que estes cetáceos 
os procurem e se aproximem mais do 
litoral. A partir do momento em que 
há muitos mais golfinhos juntos a ter-
ra, todo e qualquer incidente, quer por 
morte natural, acidente ou doença, 
acaba por proporcionar uma ocorrên-
cia, coisa que ao largo é mais difícil de 
acontecer. Quanto mais perto de terra 
andarem, mais riscos correm devido às 
artes pesqueiras, sendo que uma parte 
significativa destes incidentes ficam a 
dever-se às redes de pesca”.
“Há quem associe a aproximação dos 
golfinhos a terra a uma melhor salu-
bridade das águas do mar, o que é um 
erro crasso. Os golfinhos suportam 
grandes índices de poluição. O que os 
leva a aproximar a terra tem a ver com 
o alimento e com comportamentos so-
ciais. O calor faz subir o plâncton e as 
correntes arrastam-no para junto de 
terra levando consigo toda uma cadeia 
alimentar, onde os golfinhos estão in-
seridos. Actualmente, lidamos ainda 
com todos os procedimentos de segu-
rança por causa da pandemia, lavagens 
constantes, uso desmedido de produtos 
antibacterianos, detergentes, lixivias… 
tudo venenos que vão afectar a quali-
dade das águas e muitos ecossistemas, 
muitos organismos, inclusive o alimen-
to dos golfinhos… Por isso é que são 
tão importantes as necropsias”, comen-
ta Miguel Lacerda.
A facilidade que existe actualmente 
de fotografar tudo com um telemóvel 
e de publicar as imagens imediata-

mente nas redes sociais tem ajudado 
a revelar muitos arrojamentos ocorri-
dos. Têm sido frequentes os comentá-
rios a apontar o dedo aos pescadores, 
acusando-os de estarem por detrás de 
muitas mortes de golfinhos devido aos 
métodos de pesca utilizados. “Há res-
ponsáveis e irresponsáveis por todo o 
lado, os pescadores não são excepção”, 
refere o ambientalista. “Até ao Decreto-
Lei 263/1981, quando era permitida a 
captura e comercialização de cetáceos, 
todo e qualquer golfinho capturado, 
quer por arpão quer emalhado nas re-
des, era trazido para terra, levado à lota 
e comercializado. Hoje, isso não pode 
acontecer, pois a lei não o permite. Os 
pescadores quando, por infelicidade, 
capturam um golfinho nas suas artes 
de pesca são obrigados a deitarem-no 
ao mar. Muitos dos arrojamentos que 
têm ocorrido devem-se exactamente 
a esta situação, basta ver pelas barba-
tanas caudais cortadas. Na altura de 
alar a rede, para não danificarem muito 
a rede (o golfinho também não passa 
pelo alador), os pescadores têm este 
procedimento, até porque normalmen-
te os golfinhos já vêm mortos”, explica.
“Mas também há pescadores que, em 
artes como a Xávega, têm a noção que 
fizeram o cerco ao cardume de sar-
dinha junto com golfinhos e para não 
perderem o pescado arrastam tudo 
para terra, causando danos enormes 
aos golfinhos, como tem acontecido no 
nosso litoral. Há vídeos divulgados nas 
redes sociais que mostram essa situa-
ção. Os golfinhos depois de capturados 
e arrastados para terra, mesmo que de-
volvidos ao mar, muitos deles acabam 
por morrer, quer devido a esmagamen-
to de órgãos internos (estruturalmente 
não suportam o peso do próprio corpo 
muito tempo em determinadas posi-
ções fora de água), quer pela inalação 
de água e areia pelo espiráculo (quando 
arrastados e colocados na zona de arre-
bentação), quer mesmo pelo stress cau-
sado em todo o processo, devido a pri-
são, aperto, dificuldade em respirar…”
Há algum tipo de medida que possa ser 
tomada pelas autoridades competentes 
para tentar reduzir o número de mortes 
de golfinhos ocorridas na nossa costa? 
A resposta a esta questão não parece fá-
cil: “Os pescadores estão cada vez mais 
controlados e limitados, quer no tipo 
de artes quer nas suas características e 
dimensões, por isso para os que cum-
prem começa a ser difícil respeitar mais 
exigências. No entanto, artes como a 
Xávega, Chinchorro, Cerco… deviam 
de ter regras e procedimentos mais 
adequados e atentos, uma fiscalização 
mais apertada. Também devia de haver 
uma maior fiscalização por parte das 

autoridades de mui-
tas redes que perma-
necem tempos sem 
fim no mar a cercar 
grande parte do nos-
so litoral, muitas de-
las sem identificação 
e cujas malhas não 
são permitidas”.
E Miguel 
Lacerda conclui: 
“Garantidamente, 
uma pesca mais 
atenta, mais respon-
sável e sustentável 
reduzia significati-
vamente muitas das 
mortes que ocorrem, 
mas também alguma 
informação e educa-
ção, pois nos dias de 
hoje ainda há quem 
pense e afirme que os 
golfinhos destroem 
tudo”. 

Do lado dos pescadores, é frontal a re-
cusa às acusações que lhes são dirigidas 
de serem eventuais responsáveis pelas 
mortes de muitos golfinhos. “É mui-
to raro acontecer, mas se acontecer os 
golfinhos ficarem presos das redes, se 
estiverem vivos, os pescadores tentam 
safá-los e pô-los de novo a navegar”, 
garante Manuel Lourigo, Presidente da 
Associação de Armadores e Pescadores 
de Cascais, segundo o qual as razões 
para o aumento do número de arroja-
mentos registados nos últimos meses 
devem imputar-se “às alterações climá-
ticas, ao sonar dos barcos, à caça furti-
va e caça submarina”. “Os pescadores 
nada têm a ver com isso, a pesca é atra-
vés de covos e alcatruzes e redes... nun-
ca se constou que tivesse acontecido”.

ICNF JUSTIFICA A NÃO 
REALIZAÇÃO DE NECROPSIAS

Contactado o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF) 
sobre os últimos arrojamentos de gol-
finhos verificados no concelho de 
Cascais, este organismo público in-
tegrado na administração indirecta 
do Estado, dotado de autonomia ad-
ministrativa, financeira e património 
próprio, confirma que “de um modo 
geral” é informado através da Rede 
Nacional de Arrojamentos do apareci-
mento de cetáceos mortos ao longo da 
costa, acrescentando que “tal aconte-
ceu para os quatro casos descritos em 
Cascais neste mês de Julho”, sendo que, 
“dado o estado dos animais, não foram 
realizadas necropsias”. Ainda segun-
do o ICNF, “em todos os arrojamentos 
registados estiveram envolvidas espé-
cies costeiras, razão pela qual não é de 
excluir a possibilidade de se tratar de 

capturas acidentais em artes de pesca, 
situação bastante comum ao longo de 
toda a costa”. 
Em relação ao procedimento habitual 
da recolha de animais arrojados, o ins-
tituto assinala que “a presença de ce-
táceos arrojados à costa é comunicada 
aos serviços das Câmaras Municipais 
da área de ocorrência, ficando a remo-
ção dos cadáveres a cargo destas en-
tidades”. “O ICNF não tem qualquer 
interferência nesta remoção”, destaca 
a instituição pública, precisando que 
“em condições normais as carcaças têm 
como destino final os aterros sanitá-
rios”. O instituto esclarece ainda que 
“não existe nenhuma base de dados 
de acesso público com os resultados 
das análises/necropsias efectuadas aos 
animais arrojados” e reforça a ideia de 
que, “muitas vezes, o adiantado estado 
de decomposição dos animais não per-
mite a realização de necrópsias ou a re-
colha de amostras biológicas)”. 
Também a Câmara Municipal de 
Cascais (CMC) confirma que o pro-
cedimento que está estabelecido no 
caso de arrojamentos de animais no 
litoral do concelho “é o contacto com 
o ICNF, que normalmente é feito pela 
Autoridade Marítima”. De acordo com 
a autarquia, “as indicações dadas têm 
sido para recolher e transportar as car-
caças dos animais por mar, com os re-
cursos da Autoridade Marítima, para 
posterior transporte pelos serviços da 
Cascais Ambiente para incineração”. A 
CMC precisou ainda que “é o ICNF que 
determina a necessidade de realizar ne-
cropsias aos cetáceos arrojados”, uma 
opção que não foi tomada nos casos 
mais recentes ocorridos no concelho. 

Texto: Luís Curado
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Oeiras apoia instituições Praias de Cascais com problemas
A Câmara Municipal de 
Cascais (CMC) determinou a 
interdição da Praia da Parede 
à prática balnear entre os dias 
9 e 11 de Julho na sequência 
de análises periódicas efectua-
das à qualidade da água, que 
registaram valores microbio-
lógicos acima dos parâmetros 
de referência. 
De acordo com a informação avança-
da pela CMC, “foi recolhida uma nova 
amostra para realização de contra-aná-
lise à qualidade da água balnear”, que 
revelou “valores microbiológicos den-
tro dos parâmetros de referência”, pelo 
que foi levantada a interdição.
Quanto às causas para este valor acima 
dos níveis de referência, a autarquia 
cascalense fez saber que “estão a decor-
rer diligências na rede predial e junto 
dos concessionários locais para poder 
determinar a origem da situação” re-
gistada na Praia da Parede.
Este não foi o único problema verifica-
do em praias do concelho de Cascais 
em plena época balnear. No dia 12 de 
Junho, ocorreu outra situação anómala, 
desta feita nas ribeiras das Marianas e 
de Sassoeiros, que desaguam na Praia 
de Carcavelos. 
Os serviços camarários esclareceram 
que esta anomalia numa das praias 
mais populares da região ficou a dever-
-se a um “galgamento dos açudes das 
duas ribeiras com origem na forte pre-
cipitação que se fez sentir na véspera”. 
“Esta situação não resultou de uma 

descarga ilegal, mas sim do fenómeno 
de ‘first flush’, ou seja, da retenção das 
águas da ribeira com aspecto mais es-
curo, que no caso concreto se acumu-
lou junto ao túnel de acesso à Praia de 
Carcavelos”, explicou a autarquia.
Mais recentemente, dia 10 de Julho, 
foi detectada mais uma ocorrência que 
surpreendeu os banhistas na Praia de 
Carcavelos, mais concretamente “uma 
escorrência de água com tonalidade 
escura e odor” proveniente da Ribeira 
das Marianas.
 A autarquia apurou que este caso “teve 
origem numa avaria técnica na estação 
elevatória de Carcavelos, que ficou 
resolvida no próprio dia”. Durante o 
processo de análise a estes casos, foram 
reparadas duas caixas de visita danifi-
cadas, que podiam constituir focos de 
poluição. O município de Cascais não 
apresentou qualquer candidatura das 
praias do concelho à atribuição em 2020 
do símbolo ‘Bandeira Azul’, galardão 
que atesta, entre outros itens, a quali-
dade ambiental das zonas balneares, 
por não concordar com os critérios de 
avaliação. 

O Município de Oeiras aprovou um 
apoio extraordinário de 160 mil euros, 
no âmbito do Fundo de Emergência 
Social (FES) a quatro entidades par-
ceiras (Centro Social e Paroquial São 
Julião da Barra, Núcleo de Instrução 
e Beneficência, Centro Social e Paro-
quial de Nossa Senhora do Cabo e o 
Centro Social e Paroquial Senhor Jesus 
dos Aflitos). 
A verba destina-se a garantir a ca-
pacidade financeira das entidades 
acima referidas, para dar resposta às 
situações de vulnerabilidade social 
enquadradas no âmbito do FES, con-
sequentes da situação epidemiológica 
em que nos encontramos.
O Fundo de Emergência Social (FES) 
foi uma medida municipal criada para 
dar um apoio extraordinário a indiví-
duos e famílias expostas a condições 
extremas de vulnerabilidade social e 
financeira, através do pagamento de 
rendas, consumos (água, energia elé-

trica e gás), deslocação para efeitos de 
consultas e/ou tratamentos de saú-
de, ativação de cabazes alimentares 
que incluam produtos de mercearia e 
produtos frescos, assim como o paga-
mento de outras despesas, de carácter 
excecional, tidas como indispensáveis 
para o projeto de vida do beneficiário 
e não comparticipadas por outro orga-
nismo, desde que devidamente apro-
vadas pela Câmara Municipal.
No âmbito desta medida, no presente 
ano foram deferidos até ao momento 
cerca de 400 processos. Este número, 
representa um acréscimo, na ordem 
dos 250%, face a 2019, consequên-
cia das situações de vulnerabilidade 
agravadas pelo contexto pandémico 
que vivenciamos.
Para fazer face à execução desta me-
dida, o Município transferiu, durante 
o ano de 2020, um montante global de 
650.000,00€, para as entidades execu-
toras da medida.
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Novo edifício do SIMAS

Junta assina protocolo

Concurso para alunos

Os Serviços Técnicos do 
SIMAS de Oeiras e Ama-
dora têm desde o dia  16 
de julho, um novo edifí-
cio, em Leceia, com uma 
área de cerca de 6 mil m2, 
o novo edifício vai ter 12 
lugares de estacionamen-
to exterior público, 9 lu-
gares de estacionamento 
exterior de serviços e 68 
lugares de estacionamen-
to coberto, o valor total 
do investimento foi de 3 
988 108,87€.
O edifício é constituído por dois volu-
mes de características distintas em ter-
mos de materialidade e aberturas que, 
à distância, compõem um conjunto de 
imagem abstrata que dialoga com a es-
cala dos depósitos de água que lhe são 
próximos. O volume superior apresen-
ta-se desde a Estrada do Caminho da 
Serra como um corpo baixo, com escala 
e materialidade próxima à dos depósi-
tos de água vizinhos. A sua geometria 
cria a praça de acesso a partir da qual 
se dispõem os espaços de receção, re-
feitório, e os diferentes espaços admi-
nistrativos e de formação dos Serviços, 
articulados de distintos modos com o 

A União de Freguesias de Carnaxide 
e Queijas (UFCQ) e a Associação 
Renascer, sediada em Valejas, assina-
ram um protocolo que estabelece uma 
parceria entre as duas entidades para a 
gestão da Loja Social.
O protocolo, previamente aprovado em 
Assembleia de Freguesia, estabelece 
que a população em situação de carên-
cia socioeconómica, que esteja sinaliza-
da pelo Gabinete de Acção Social, passe 
a recorrer à Associação Renascer.
Entre os bens disponibilizados aos 
cidadãos mais necessitados, contam-

-se: calçado, vestuário 
e acessórios, artigos de 
utilidade doméstica, 
mobiliário, brinquedos, 
material escolar e artigos 
de puericultura.
De acordo com o presi-
dente da UFCQ, Inigo 
Pereira, a medida agora 
decidida permitirá “uma 
maior fluidez no escoa-
mento dos bens, uma 
vez que a Associação 
Renascer tem uma ele-

vada experiência no apoio a famílias 
carenciadas”.
Na apresentação do protocolo estabele-
cido com a associação, o autarca apro-
veitou ainda para reforçar a mensagem 
de que “os bens cedidos à população 
carenciada e sinalizada no âmbito da 
Loja Social continuarão a ser gratuitos”.
No âmbito do protocolo agora celebra-
do, a Associação Renascer comprome-
te-se ainda a cooperar em açcões de 
cariz social, cultural ou outros, como 
por exemplo a Festa de Natal para as 
crianças das famílias beneficiárias.

“Uma quarentena não te deixa fora de cena” foi o mote 
para o vídeo de Lara Gonçalves Santos, de 15 anos, alu-
na da Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves, na 
Amadora, que venceu na primeira semana de Agosto o 
concurso abcovid.pt Na mesma semana o júri atribuiu 
ainda menções honrosas a mais 9 vídeos, dos quais 3 
pertencem a alunos do concelhos de Oeiras: Inês Lobato 
Mesquita, 16 anos, e Marta Luís Lobo Pimentel, de 17 
anos, ambas alunas da Escola Secundária Luís de Freitas 
Branco em Paço d’Arcos e Francisco Mancellos, de 12 
anos, aluno da Escola Conde de Oeiras. Todos estes ví-
deos integrarão a fase final do concurso, na qual será atribuído um prémio de 3000 
euros ao vencedor e de 1500 euros e 1000 euros para o segundo e terceiro classifi-
cados, respetivamente. O júri nacional que avaliará estes trabalhos junta os inves-
tigadores Alexandre Quintanilha, do I3S, Pedro Simas, do Instituto de Medicina 
Molecular, Mafalda Paiva, da Hovione e a youtuber Sofia Barbosa. 
É dirigido a estudantes do ensino básico e secundário, entre os 10 e os 20 anos, e 
atribui semanalmente, aos melhores vídeos com conselhos sobre como viver com 
o vírus, um prémio de 350 euros. 

exterior, que incluem um padrão abs-
trato de pequenos vãos, pátios, clara-
boias, e o grande vão que se abre à pai-
sagem. Os pisos inferiores revestem-se 
de modo unitário e conveniente com 
uma chapa metálica semi-opaca, que 
contrasta com a materialidade do piso 
superior e que simplifica a sua imagem. 
Colocado em “U” de braços assimétri-
cos, o volume define uma praça interior 
coberta, em torno da qual se dispõem 
os espaços de oficinas, laboratórios e 
armazéns que dão corpo à atividade 
dos Serviços Técnicos, e os dois pisos 
de estacionamento com acesso através 
da rampa a Norte.

Presidente
visita
freguesia 
de Oeiras

O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, realizou duas visitas 
de trabalho à União das Freguesias de 
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, nos dias 17 e 31 de ju-
lho.  
A primeira visita começou pela Marina 
de Oeiras onde está instalada a Patrão-
Mor Formação Náutica, que ministra 
curso que permitem o comando de em-
barcações de recreio, e que precisa de 
mais espaço para o seu funcionamento.
É intenção da Câmara alargar estas ins-
talações por forma a melhorar as con-
dições desta instituição e também per-
mitir a instalação de outras instituições 
ligadas ao desporto náutico, uma vez 
que tem prevista a compra de embar-
cações da classe “optimist”, para inicia-
ção da prática da Vela.
Os moradores do Alto da Barra solicita-
ram a abertura de uma saída do bairro 
para a estrada paralela à Marginal, e na 
visita realizada ao local, onde já existe 
uma entrada para veículos, verificou-se 
ser possível criar duas vias, sendo uma 
para permitir a saída.
No Bairro de Jesus Caraça, que foi vi-
sitado a pedido de um morador, entre 
outras situações, foi referido pelo pre-
sidente da Câmara, que os telhados, 
que são em fibrocimento, já estão nos 
planos da Câmara para serem substi-
tuídos, apesar de não se saber se têm 
amianto.
Esta visita terminou nos terrenos con-
tíguos à cooperativa CHEO, que têm 
sido ocupados, de forma algo anár-
quica, pelos moradores para criação 
de hortas, percorrendo-se depois as 
margens da Ribeira da Lage, ao longo 
da antiga Estação Agronómica, que já 
estão limpas da vegetação que as ocu-
pava, mostrando quão agradável é 
esta zona, que, 
segundo Isaltino 
Morais, tem tido 
atraso nos traba-
lhos de limpeza e 
recuperação, de-
vido à pandemia, 
mas espera que 
em julho do pró-
ximo ano já seja 
possível fazer ali 
uma festa e mos-
trar o importante 
património exis-
tente.
Neste percur-
so foi ainda 
possível ver as 
instalações do 
antigo Instituto de 
Investigação da 
Ferrugem do Cafeeiro, 
criado em 1955, cuja 
importância a nível 
nacional e internacio-
nal, pode ser atestada 
pelo facto de ali existir, 
entre as várias estufas, 
uma oferecida pelo 
Instituto do Café do 
México.   
No segundo dia de 
visita a esta União de 
freguesias, foi visitado 

o Centro de Assistência social Nossa 
Senhora das Dores, em Caxias, onde foi 
possível constatar, segundo as palavras 
do presidente da Câmara, “o trabalho 
no ensino e o carinho que é prestado 
às crianças, sendo gratificante perce-
bermos que existem neste concelho 
instituições com uma doação e entrega 
extraordinárias em prol dos que mais 
precisam”. Durante a visita algumas 
crianças entregaram prendas ao presi-
dente da Câmara e um ramo de flores.
Este Centro Social tem vindo a fazer 
ao longo do tempo melhorias nas suas 
instalações, sendo nesta oportunidade 
inaugurado um recinto desportivo. A 
Câmara pretende contribuir com re-
cursos financeiros para cobrir os custos 
das obras já realizadas.
Também a Igreja de Caxias tem vindo a 
ser a ser alvo de obras de recuperação, 
mas à semelhança do que esta autar-
quia tem vido a fazer com as igrejas do 
Concelho também prevê uma recupe-
ração mais profunda deste templo.
Em Paço de Arcos foi visitado o 
Centro de Formação Desportiva do 
Agrupamento de Escolas de Paço de 
Arcos, instalado junto à Praia Velha, 
cuja atividade náutica foi interrompida 
pela pandemia mas que pretende ser 
retomada neste novo ano letivo.
As visitas, que contaram com a presen-
ça de vereadores, dirigentes e técnicos 
municipais e da presidente desta União 
de Freguesias, Madalena Castro, ter-
minaram nas instalações do Clube de 
Voleibol de Oeiras, que tem as obras da 
construção de dois campos de Voleibol 
de Praia, financiadas pela Câmara de 
Oeiras, muito atrasadas, segundo o 
empreiteiro devido à pandemia, espe-
rando o Presidente da Câmara que em 
Outubro estejam terminadas.
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Sintra apoia Bombeiros
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“A Pesca por um Mar 
sem Lixo” deu mais 
um passo para cum-
prir o objectivo de re-
duzir o lixo marinho 
na costa portuguesa 
com o alargamento 
do projecto ao porto 
de pesca de Cascais, 
que conta no arran-
que com a adesão de 
29 embarcações.
O ministro do Mar, 
Ricardo Serrão San-
tos, o presidente da 
Câmara Municipal 
de Cascais, Carlos Carreiras, e a pre-
sidente da Docapesca, Teresa Coelho, 
participaram no lançamento desta ini-
ciativa.
“A Pesca por um Mar Sem Lixo” é um 
projecto integrado num dos compro-
missos voluntários de Portugal no âm-
bito do objectivo do Desenvolvimento 
Sustentável 14-Oceanos, promovendo 
a recolha dos resíduos gerados a bordo 
e capturados nas artes de pesca e dis-
ponibilizando as infraestruturas ade-
quadas para a sua recepção em terra e 
posterior valorização.
Cascais é o 15º porto de pesca a aderir 
a esta iniciativa, numa parceria que en-
volve a Docapesca, Câmara Municipal 
de Cascais, Associação de Profissionais 
de Pesca de Cascais, Associação de Ar-
madores e Pescadores de Cascais, Cas-
cais Ambiente, Associação Portuguesa 
de Lixo Marinho e Universidade Euro-
peia/IADE.

A Câmara Municipal de Sintra assinou 
recentemente, um protocolo de cola-
boração com as nove Associações Hu-
manitárias de Bombeiros Voluntários 
do concelho, que dá lugar a um apoio 
extraordinário de 225 mil euros.
O apoio extraordinário, concebido pelo 
Município de Sintra, pretende auxiliar 
as corporações de bombeiros no ac-
tual contexto de surto de COVID-19, 
para fazer face às despesas associadas 
ao combate da pandemia e a uma di-
minuição acentuada no transporte de 
doentes não urgentes o que, por conse-
guinte, leva uma quebra na facturação 
destas Associações.
“Os bombeiros estão na primeira linha 
no ataque à pandemia, mas também 
nos riscos que correm. Por isso, tudo 
será feito para que a segurança dos nos-
sos bombeiros seja garantida”, referiu o 
presidente da autarquia Basílio Horta.

Portugal esteve repre-
sentado por uma equipa 
do Colégio Marista de 
Carcavelos na 31.ª final da 
Junior Achievement (JA) 
Europe Company of the 
Year Competition, um con-
curso internacional que visa 
estimular o empreendedo-
rismo entre os jovens estu-
dantes que decorreu entre 
os dias 22 e 24 de Julho. 
Formada por cinco alunas 
de Economia do 12.º ano 
(Beatriz Leite, Carolina 
Corga, Maria Coelho, Mariana Lopes e 
Maria Sousa), orientadas pela professo-
ra da disciplina Glória Reino, a equipa 
portuguesa apresentou um projecto 
intitulado ‘Eco Bags’ baseado em sacos 
biodegradáveis destinados a recolher 
os dejectos dos cães.
A final da competição, que coube a 
Portugal organizar este ano, contou 
com a participação de 40 equipas pro-
venientes de 39 países, num total de 179 
alunos do ensino secundário com ida-
des entre os 15 e os 17 anos, aos quais 
foi apresentado o desafio de criarem 
uma miniempresa de sucesso ou inven-
tarem um produto inovador.
O primeiro lugar da JA Europe 
Company of the Year Competition, 
evento que registou este ano a par-
ticipação de mais de seis mil alunos, 
foi conquistado por uma equipa da 
Dinamarca (Bubbles), seguida na se-
gunda posição por uma formação de 
Israel (Sigma), enquanto o terceiro pos-
to foi assegurado por um grupo de alu-
nos da Turquia (Tensopathy).
Foram ainda entregues prémios atribuí-

dos com base numa escolha realizada 
entre o público que assistiu ao evento, 
através de uma votação que decorreu 
na Internet, cujos vencedores foram os 
representantes da Bulgária (Kaliopa), 
no primeiro lugar, Israel (Sigma), na 
segunda posição, e Sérvia (Sixth Sense), 
no terceiro posto do pódio.
Participaram no evento, apresentado 
por Catarina Furtado e transmitido em 
directo por ‘streaming’ no Youtube, 
Facebook e no site da organização, o 
Secretário-Geral das Nações Unidas, 
António Guterres, o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, e 
o CEO da JA Europe, Salvatore Nigro, 
entre outras individualidades. 
Fundada em 1919 nos EUA, a Junior 
Achievement é a maior e mais antiga 
organização educativa mundial, sem 
fins lucrativos, dedicada à formação 
de jovens em empreendedorismo com 
o objectivo de os preparar para uma 
economia global. A JA está presente em 
121 países, entre os quais Portugal, e os 
seus programas abrangem anualmente 
mais de 10 milhões de jovens.

Coordenado pela Docapesca, o pro-
jecto une organizações de produtores, 
armadores e pescadores, bem como en-
tidades públicas e privadas dos portos, 
visando a melhoria das condições am-
bientais da zona costeira portuguesa.
No âmbito desta iniciativa já foram re-
colhidos 2.035 metros cúbicos de resí-
duos indiferenciados e 792 metros cú-
bicos de embalagens, envolvendo 714 
embarcações, que representam 2.747 
pescadores, 26 organizações de pro-
dutores e associações e 50 outras enti-
dades, como municípios, empresas de 
recolha de resíduos, ONG e administra-
ções portuárias.
“A Pesca por um Mar sem Lixo” já foi 
também implementado em Peniche 
(2016), Ilha da Culatra e Aveiro (2017), 
Figueira da Foz e Sesimbra (2018), Pó-
voa de Varzim, Setúbal, Matosinhos, 
Sagres, Portimão, Quarteira, Olhão, 
Nazaré e Sines (2019).

O edil afirmou ainda que “em relação 
aos casos suspeitos, a autarquia fará to-
dos os testes que sejam necessários aos 
bombeiros, às suas pessoas próximas e 
aos funcionários. Não hesitaremos em 
fazer tudo o que for necessário para 
combater este surto”.
O protocolo foi assinado pelas Asso-
ciações Humanitárias de Bombeiros 
de Agualva-Cacém, Algueirão-Mem 
Martins, Colares, Belas, Almoçageme, 
Montelavar, Queluz, São Pedro de Sin-
tra e Sintra.
Para além desta verba extraordinária, 
a autarquia disponibilizou, até ao mo-
mento, a forças de segurança e bom-
beiros mais de 5.000 kits de protecção 
e mais de 30.000 máscaras de protecção 
individual. Acresce ainda que estas en-
tidades podem usufruir gratuitamente 
dos serviços de desinfecção de veículos, 
realizada pelos técnicos da autarquia.
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Novas rotundas na Cidade do Futebol
A Câmara Municipal de Oeiras (CMO) 
inaugurou no passado dia 10 Julho dois 
conjuntos escultóricos da autoria do 
escultor Júlio Quaresma alusivos à te-
mática do Desporto e do Futebol, que 
passaram a ornamentar duas rotundas 
localizadas junto à Cidade do Futebol, 
em Caxias. 
  A cerimónia de inauguração das 
duas obras contou com as presenças 
do Presidente do Município, Isaltino 
Morais, do Presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando 
Gomes, do autor das esculturas e do 
vice-Presidente da FPF, Humberto 
Coelho.
A data escolhida é de boa memória 
para os portugueses, que viram a sua 
Selecção Nacional de Futebol vencer 
em 2016, no Stade de France em Saint-
Denis, a final do Campeonato Europeu 
de Futebol frente à selecção francesa, 
por 1-0, com um golo de Éder já na se-
gunda parte do prolongamento.
A data de 10 de Julho serviu também 
para assinalar a reeleição de Fernando 
Gomes à frente da FPF, instituição que 
Isaltino Morais encara como “um par-
ceiro fundamental na simbiose entre o 
Município e o Futebol”. O autarca des-
tacou que as duas obras inauguradas 
“são uma homenagem pelo esforço, 
trabalho e dedicação do Futebol”.
“Aguardámos um tempo para fazer a 
inauguração hoje. Acho que é um dia 
bom, para recordar as boas memórias 
que nos unem, um dia que chama a 
atenção para os portugueses, para nos 
lembrar que com trabalho e deicação 
conseguimos sempre atingir os nossos 
objectivos”, referiu Isaltino Morais. 
“Os monumentos escultóricos nunca 
são inócuos, nunca são assépticos. Os 
monumentos escultóricos passam sem-

pre para além da dimensão estética, 
têm sempre ou devem ter sempre uma 
mensagem. E, naturalmente, que estes 
dois momentos têm mensagens asso-
ciadas ao trabalho, ao esforço, à dedica-
ção e à glória”, sublinhou.
Também o presidente da FPF destacou 
a importância da data, que assinalou o 
4.º aniversário do maior feito do futebol 
português: “Houve grande felicidade 
na escolha da data para esta cerimónia, 
pois Portugal festeja hoje quatro anos 
sobre a conquista do primeiro título eu-
ropeu, o dia mais feliz da sua história 
de 106 anos”.
“A belíssima obra do mestre Júlio 
Quaresma, evocativa do carácter histó-
rico e cosmopolita do Futebol, é o me-
lhor dos presentes”, afirmou Fernando 
Gomes, sublinhando que as obras inau-
guradas “são dois monumentos felizes” 
e “exemplos da relação de proximidade 
entre Oeiras e o Futebol”.

DEMOCRATIZAR A CULTURA 

“Criar um parque escultórico é uma 
aposta acertada de Oeiras, que assim 
consegue democratizar a Cultura e 
criar no Município uma oferta turística 
diferenciada”, destacou por sua vez o 
escultor Júlio Quaresma, responsável 
pela criação dos dois conjuntos escultó-

ricos: ‘Porta para a Glória’ e 
‘O Mundo do Futebol’.
“Estes monumentos reflec-
tem o passado e uma visão de 
futuro, evocando a História, 
a globalização do Futebol 
e o seu impacto enquanto 
elemento agregador de pes-
soas e de Humanidade, sem 
esquecer a importância dos 
materiais, a cor e a luz, numa dinâmica 
e alegria de sedução”, realçou o artista 
luso-angolano.
Na rotunda Norte da Cidade do 
Futebol, o monumento escultórico 
‘Porta para a Glória’ recorda-nos a 
imagem de um jogador de Futebol no 
momento em que prepara o remate à 
baliza num contexto de rampa/movi-
mento/ascensão e de uma arena/ban-
cada/anfiteatro.
Por sua vez, na rotunda Sul, o conjun-
to escultórico ‘O Mundo do Futebol’ 
referencia a história e percurso ao 
longo dos tempos do jogo de Futebol 
e da importância e universalidade do 
Desporto, projectando-se os postes ver-
ticais de balizas e um elemento esférico, 
a bola de Futebol/Globo Terreste. 

VALORIZAR COM ARTE

Durante a sua intervenção, Isaltino 
Morais destacou: “Se por um lado, a 
criação destas duas rotundas junto à 
Cidade do Futebol visou a segurança, 
nomeadamente na regularização do 
trânsito automóvel, por outro elas as-
sumem um contributo na qualificação 
urbanística, valorizando com Arte os 
espaços públicos do concelho”.
Oeiras tem vindo a apostar na insta-
lação de património artístico no espa-
ço público, estando representados no 

território alguns dos maiores vultos 
contemporâneos no campo das Artes 
e da Escultura. É o caso do Parque dos 
Poetas, onde estão representados 40 
dos maiores escultores contemporâ-
neos. 
“Queremos ser uma Capital da Cultura 
e estes monumentos não se encerram 
na sua dimensão ligada ao Futebol, dão 
também consistência à candidatura de 
Oeiras a Capital Europeia da Cultura 
2027”, recordou o autarca, referindo 
que “em cada localidade, em cada es-
paço do território, estamos a reabilitar e 
a expandir os espaços com Arte”.
Durante a sua intervenção, Isaltino 
Morais fez ainda saber que as obras de 
três outros artistas, João Duarte, José 
Lelo e Moisés Paulo, que participaram 
também no concurso para a instalação 
dos conjuntos escultóricos agora inau-
gurados junto à Cidade do Futebol, vão 
ser colocadas em outros espaços públi-
cos do concelho.
“Neste caso, são duas esculturas da 
autoria do Júlio Quaresma, na sequên-
cia de um concurso que fizemos entre 
quatro escultores, mas os outros três ar-
tistas viram também apreciadas as suas 
esculturas, que serão colocadas noutros 
pontos do concelho. Uma delas já está 
a ser construída junto ao campo de fu-
tebol municipal, em Oeiras”, anunciou 
o autarca.
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Completam-se este ano 500 anos des-
de a criação dos serviços postais em 
Portugal. Uma efeméride que os CTT 
Correios de Portugal têm orgulho de 
assinalar pelo valor histórico que re-
presenta num percurso que atravessou 
gerações e mudou tantas vidas. Apesar 
das limitações e restrições impostas 
pela fase epidémica que o Mundo atra-
vessa, a empresa não deixou de festejar 
esta etapa marcante do seu historial. 
O ponto alto das celebrações dos 500 
Anos do Correio em Portugal está mar-
cado para o próximo mês Novembro. 
O jornal ‘O Correio da Linha’ foi sa-
ber junto de Raul Moreira, Director de 
Filatelia dos CTT Correios de Portugal, 
de que forma a empresa está a festejar 
os seus 500 anos de existência nesta 
complicada época que atravessamos e 
o que está a ser preparado para o futu-
ro desta marca de referência no nosso 
tecido empresarial.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - 
Qual o momento principal das come-
morações dos 500 Anos de Correio em 
Portugal?
Raul Moreira (RM) - A data exacta 
da efeméride é o dia 6 de Novembro 
de 1520, em que D. Manuel I assinou 
em Évora a carta da sua chancelaria 
que nomeava Luis Homem como o 1º 
Correio-Mor do Reino. Por esse motivo 
estamos a prever realizar nessa data – 
6 novembro 2020 - a inauguração, na 
Torre do Tombo, em Lisboa, de uma 
importante Exposição iconográfica e 
documental com todos os originais dos 
documentos antigos que contam a his-
tória desses cinco séculos.
CL - Num ano fortemente marcado 
pela pandemia COVID-19, de que 
forma é que isso tem condicionado as 
comemorações?
RM - De facto a pandemia afectou o 
programa das comemorações, dado 
que a presença de público – e a presen-
ça dos Meios de Comunicação Social - 
se tornava fundamental para o sucesso 
dos eventos.
CL - Foi preciso cancelar/adiar muitos 
eventos que estavam programados?
RM - Adiámos para 2021 a realização 
de uma das mais importantes expo-

sições filatélicas da Europa (prevista 
para 2020). A Lubrapex - Exposição 
Luso-Brasileira de Filatelia, que neste 
ano especial das comemorações seria 
aberta a toda a lusofonia. Será na cida-
de de Évora entre 5 e 10 de Outubro de 
2021. De igual forma, uma das mostras 
iconográficas  prevista para a Fundação 
Portuguesa das Comunicações  - que 
iria apresentar ao público os 64 grandes 
prémios internacionais que o design da 
filatelia dos CTT ganhou ao longo da 
sua história – foi adiada para 2021.
CL - Que emissões especiais de selos es-
tão preparadas para lançar ou já foram 
lançadas alusivas a esta efeméride?
RM - Serão lançadas no dia 9 de Outubro 
(Dia Mundial de Correios) duas emis-
sões especiais de selos. Uma delas, 
a emissão ‘Obrigado Portugueses’, 
não será vendida. 
Pela primeira vez em 
Portugal, esta peça vai 
ser oferecida a todos 
os que entrarem nas 
Lojas dos CTT entre 
os dias 9 de Outubro e 
6 de Novembro.  Será 
uma booklet que con-
tém um desenho ori-
ginal de mestre João 
Machado, e que apre-
senta um selo auto-
-adesivo que permite 
ser utilizado para fran-
quiar cartas e bilhetes 
postais para qualquer destino den-
tro de Portugal. 
A outra emissão especial dos 500 
Anos será um conjunto de cinco se-
los e de um bloco filatélico onde os 
selos pretendem ser uma homena-
gem aos trabalhadores dos CTT que 
continuaram a trabalhar durante 
a crise do COVID-19, mas que tem 
ainda  a particularidade do bloco 
filatélico conter uma aplicação em 
‘grafeno’ – novidade mundial ab-
soluta. O grafeno (forma cristalina 
do carbono) é um material mais re-
sistente que o aço, moldável e não 
poluente, que permite alojar cir-
cuitos de informação digital. Neste 
caso vamos inscrever no grafeno 

um poema de Miguel Torga alusivo à 
situação actual – ‘Contágio’, que é uma 
mensagem de esperança para o futuro. 
O poema será descodificado com uma 
aplicação ‘CTT Filatelia’ a descarregar 
da Internet através de um smartphone 
ou tablet.  
Para além disso, vamos também edi-
tar dois livros com selos dentro: Um 
deles, já em Outubro de 2020, sobre a 
história dos 500 Anos do Correio em 
Portugal, da autoria do historiador 
e antigo Conservador do Museu dos 
CTT, Fernando Moura. O outro, intitu-
lado ‘A Memória dos CTT’, está previs-
to para Fevereiro de 2021, e será uma 
recolha de testemunhos de muitas de-
zenas de trabalhadores dos CTT. 

“TODOS OS GRANDES DESAFIOS 
TRAZEM OPORTUNIDADES”

CL - Numa altura em que se festejam 
500 Anos, como é que os CTT perspec-
tivam o seu futuro num mundo em 
que cada vez se enviam menos cartas?
RM - Todos os grandes desafios trazem 
oportunidades. Entre outras que se 
manifestam, talvez a maior - a grande 
oportunidade para uma empresa como 
a nossa, líder incontestada do contac-
to de proximidade em Portugal -  será 
apresentar-se no mercado como o mais 

eficiente e global operador logístico de 
encomendas e outros objectos, parceiro 
fundamental para todos os negócios de 
e-commerce que envolvam vendas à 
distância de produtos físicos.
CL - De que forma os CTT podem con-
correr com os meios digitais, ou tirar 
partido deles?
RM - Como referido no ponto anterior, 
utilizando a sua ampla rede de distri-
buição porta-a-porta para facilitar as 
operações de venda à distância através 
de todos os meios existentes, sobretudo 
os que utilizam catálogos virtuais. 
CL - No âmbito das comemorações 
dos 500 Anos do Correio em Portugal, 
os CTT apresentam uma identidade 
visual comemorativa que assinala a 
data. Quem foi responsável por esta 
imagem e qual o seu significado/lei-
tura?
RM - A agência responsável pelo de-
senvolvimento do conceito criativo do 
Logo ‘CTT-500 Anos’ foi a HAVAS. 
A marca CTT surge com uma nova 
assinatura: “a nossa entrega é total”, 
visando transmitir uma imagem mais 
próxima e relacional, traduzindo a 
“confiança” que sempre foi o principal 
activo da empresa. Mais do que um 
novo posicionamento de marca, a mu-
dança simboliza a nova fase dos CTT, 
virados definitivamente para a moder-
nidade e para as novas tecnologias, sem 
desprezar a sua longa história no ano 
em que se celebram 500 Anos de activi-
dade postal em Portugal.
CL - Os CTT têm mostrado uma preo-
cupação com a sustentabilidade e a ne-
cessidade de utilizar energias limpas. 
O que tem sido feito neste domínio e 
está previsto fazer no futuro?
RM - É difícil dar uma resposta limita-
da ao espaço que uma edição de jornal 
exige. De todas as formas e em traços 
muito largos: O combate às alterações 
climáticas é considerado pelos CTT 
como um tema de relevância crescen-
te, para a sociedade e para as empre-
sas, tendo os CTT obtido o nível de 
Liderança (A-) no mais importante ín-
dice bolsista carbónico internacional, o 
Carbon Disclosure Project, desde 2018. 
Os CTT integram um grupo de apenas 
326 empresas em todo o Mundo com 
metas ambiciosas de redução de emis-
sões carbónicas aprovadas pela SBTi 
– Science Based Target Initiative, e ade-
riram à iniciativa Business Ambition 
for 1.5ºC, do United Nations Global 
Compact, com o objectivo de contribuir 
para travar o aquecimento global.
Por outro lado, os CTT são também 
considerados o quinto operador postal 
com melhor desempenho carbónico a 
nível mundial (ranking de proficiên-
cia carbónica EMMS-Environmental 
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Measurement and Monitoring 
System) do IPC (International Post 
Corporation)], tendo registado uma ex-
pressiva redução de emissões carbóni-
cas (-64%, de 2008 a 2018). Actualmente, 
os CTT adquirem energia verde para 
100% da sua actividade e possuem a 
maior frota ecológica de transporte e 
distribuição de Portugal, com mais de 
três centenas de veículos.

EMPRESA INTERROMPEU 
ENCERRAMENTO DE LOJAS

CL - Nos anos mais recentes, os CTT 
encerraram balcões em várias locali-
dades, o que gerou críticas junto das 
populações. Estão previstos mais en-
cerramentos no futuro?
RM - Há mais de um ano que a empre-
sa, sob uma nova liderança, interrom-
peu definitivamente o encerramento de 
lojas e passou, pelo contrário, a reabrir 
lojas encerradas, nomeadamente em 
concelhos que apenas ficaram servidos 
por postos de correio. A estratégia atual 
dos CTT vai no sentido de reabrir as 
lojas onde uma análise actual de renta-
bilidade da operação é também ponde-
rada pela necessidade de prestarmos o 
melhor serviço possível de proximida-
de às populações.
CL - Com quantos empregados e lojas 
contam os CTT na actualidade?
RM - Somos cerca de 12.000 trabalha-
dores. E operamos mais de 2.500 pon-
tos de acesso à nossa rede, contando 
não só as Lojas CTT como também os 
Postos de Correio. Dispomos ainda de 
cerca de 5.000 pontos de presença com 
terminais ‘Payshop’.
CL - Os CTT têm apostado na diversi-
ficação dos seus serviços? Em que pro-
dutos mais têm investido?

RM - Para além da irreversível aposta 
na logística de encomendas e outros 
objectos postais muito ligados (mas 
não só) ao E-Commerce, os CTT lan-
çaram em 2016 o Banco CTT, ponta-
-de-lança da nossa presença de mais 
de 100 anos na prestação de serviços 
financeiros à população e que se reve-
lou um negócio muito importante para 
o futuro da empresa. O Banco adquiriu 
500 mil clientes em apenas quatro anos 
e foi recentemente eleito Banco nº1 na 
Satisfação do Cliente pelo Prémio ECSI 
Portugal (Índice Nacional de Satisfação 
de Cliente) no sector da Banca. 
Estamos igualmente a desenvolver par-
cerias na animação de ‘market places’ 
virtuais que permitam impulsionar as 
trocas comerciais por essas vias. De 
facto, os CTT são os líderes claros na 
promoção do comércio electrónico em 
Portugal, tanto na disponibilização do 
grande ‘marketplace digital’ dos portu-
gueses para os portugueses (em parce-
ria com a SONAE), como na criação de 
Lojas Online CTT (com cerca de 1100 
PME já registadas e perto de 300 lojas já 
a comercializar) e ainda pela nova app 
CTT Comércio Local, dirigido aos pe-
quenos comerciantes de todo o País, e 
que arrancou em Viseu e nas Caldas da 
Rainha, com muitos outros municípios 
já em negociação para a sua adopção.
CL - Em termos globais, que percenta-
gem representa a correspondência no 
total da facturação dos CTT? Ainda é o 
principal negócio da empresa?
RM - O correio tradicional, entendido 
em todas as suas vertentes de objectos 
‘finos’ ou ‘grossos’, expedidos por par-
ticulares ou por empresas e entidades 
públicas, ainda é a mais importante 
fonte de receitas dos CTT, com cerca de 
50% dos proveitos.

CL - Quais os principais patrocínios e 
apoios concedidos pelos CTT em 2020 
e 2021?
RM - Numa altura em que a política de 
apoios e de patrocínios tem de ser rea-
valiada face à limitação de meios dis-
poníveis, a estratégia dos CTT para esta 
vertente da sua actividade passará cada 
vez mais por valorizarem as propostas 
de carácter humanitário e solidário, 
socialmente significativas e de âmbito 
sustentável em termos ambientais.
CL - Recentemente, os CTT lançaram 
uma emissão de selos com aroma re-
lacionados com a gastronomia tradi-
cional mediterrânica. Estão previstas 
outras iniciativas do género?
RM - A inovação em Filatelia faz par-
te do nosso ADN. Por isso, sim, vamos 
continuar com essas novidades em se-
los da República. Por exemplo, está já 
prevista a emissão com ‘grafeno’ que já 
referi, em Outubro deste ano.

Recentemente, os CTT apresentaram 
uma emissão filatélica especial dedica-
da à gastronomia tradicional mediter-
rânea, com o lançamento de dois selos 
com aroma alusivos ao famoso Arroz 
Doce à Estoiense (oriundo de Estoi, 

SELOS COM AROMA MEDITERRÂNICO

uma localidade no concelho de Faro), 
e ao Licor de Flor de Laranjeira, com 
antecedentes numa receita inglesa de 
1727.
Os dois selos foram impressos incor-
porando no processo de produção um 

aroma a flor de 
laranjeira que se 
mantém activo 
por muito tem-
po, tornando esta 
emissão numa 
original e aromá-
tica edição filaté-
lica. Os dois se-
los, um de envio 
nacional até 20g e 
outro para envio 
para o resto do 
Mundo também 
até 20g, têm uma 
tiragem de 100 
mil exemplares 
cada.
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CL - As pessoas continuam a comprar 
selos para coleccionar e para colar nos 
envelopes das cartas que enviam?  Ou 
isso está a ficar fora de moda?
RM - Os selos são hoje sobretudo objec-
tos atraentes para coleccionar ou para 
recordar eventos e situações que sejam 
próximas dos ‘afectos’ dos nossos clien-
tes, mas a sua utilização para franquiar 
correspondência ainda se mantém, 
embora com menor frequência do que 
em décadas passadas. Estimamos que 
dos dois a três milhões de objectos que 
tratamos diariamente, cerca de 12.000 
sejam ainda franquiados com selos ou 
franquias ilustradas de máquinas auto-
máticas.
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