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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

- Victor Brito
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"Os munícipes podem contar connosco"
- Paulo Oliveira

O período que vivemos, em consequên-
cia da pandemia, tem obrigado a novas 
formas de procedimento em diversos 
setores. A Polícia Municipal de Oeiras 
(PM), não fugiu à regra e o Correio da 
Linha quis saber de que forma se tem 
posicionado esta força de segurança.
Neste sentido conversou com o diretor 
da PM, e também da Proteção Civil de 
Oeiras, Paulo Fernando Violante de 
Oliveira, coronel da Guarda Nacional 
Republicana (GNR).
Paulo Oliveira, é natural de Angola, 
tendo vindo para Portugal após a inde-
pendência daquele país. Inicialmente 
esteve ligado ao desporto e depois 
ingressou na GNR, tinha a paixão da 
Medicina mas isso não foi possível, 
todavia não está arrependido por ter 
seguido este caminho uma vez que, 
segundo as suas palavras, fazer parte 
de uma força de segurança “é também 
ajudar as pessoas”.
Do seu extenso currículo, no que se 
refere à sua formação e à experiência 
de serviço, destacamos, na formação o 
Mestrado em Ciência Política e Relações 
Internacionais, pela Universidade 
Nova de Lisboa, com especialização 
em “Globalização e Ambiente”, o 
Grau de Bacharel em “Curso Superior 
de Gestão de Recursos Humanos”, do 

Instituto Superior 
de Matemáticas 
e Gestão, a 
L i c e n c i a t u r a 
em “Gestão 
de Recursos 
Humanos” da 
U n i v e r s i d a d e 
Lusófona e o 
Curso Avançado 

na Academia Europeia de Polícia, 
ENCIM / ENCIM e Inteligência, Led 
Policiamento. 
Tem experiência como inspetor-adjun-
to do Serviço de Inspeção da Guarda 
Nacional Republicana, como assessor 
internacional, por mais de um ano, 
na formação, recrutamento e seleção 
de agentes de polícia para a Polícia 
Nacional de Timor-Leste, no âmbito da 
Cooperação Bilateral e Técnico-Policial 
entre o Estado Português e a República 
Democrática de Timor-Leste, foi oficial 
de ligação de Portugal com a CEPOL- 
Agência Europeia para a formação de 
Altos Dirigentes de Polícia, foi chefe 
de gabinete, por três anos, do gene-
ral comandante da Escola da Guarda 
Nacional Republicana, responsável 
pela formação de todo dispositivo da 
Guarda Nacional Republicana, tem 
ministrado, como professor auxiliar 
convidado, diversas disciplinas na 
Universidade Lusófona, em Lisboa. 
É autor de vários livros publicados e 
de artigos científicos. Recebeu diver-
sas condecorações, como a Medalha de 
Mérito e Segurança Pública, 1ª Classe 
ou a Medalha de Comportamento 
Exemplar, Grau Ouro.
O Correio da Linha (CL) – Aceitou este 
cargo de diretor da PM, mas parece ser 

um pouco dife-
rente do percurso 
profissional que 
tem vindo a fa-
zer, há razões que 
justificam isso?
Paulo Oliveira 
(PO) - Este cargo 
não está longe 
dos meus conhe-
cimentos, porque 
eu fiz formação 
ligada a esta área, 
em termos opera-
cionais sim, é uma 
área nova, mas de 
qualquer modo é 
um trabalho sem-
pre voltado para 

os cidadãos, que é um contributo que 
tento dar todos os dias.
CL – O trabalho da PM foi com certe-
za, ao longo dos últimos meses marca-
dos pela pandemia, diferente do que 
era normal, que mudanças ocorreram? 
PO – Têm de facto havido novas ati-
vidades que foram desenvolvidas no 
âmbito da pandemia, devido às regras 
que têm sido definidas pela Direção 
Geral de Saúde (DGS), nomeadamente, 
em conjunto com a PSP, Proteção Civil 
e Divisão de Desenvolvimento Social 
da Câmara Municipal, ações de pro-
ximidade, no sentido de detetar se há 
pessoas que precisam de ajuda. Ações 
de sensibilização junto dos munícipes, 
verificação nos estabelecimentos co-
merciais se estão a cumprir das regras, 
assim como em restaurantes no que se 
refere à lotação, distanciamento e a dis-
ponibilidade de desinfetantes.
CL - Quando se refere a ações de sen-
sibilização, elas incidem sobre que 
temas?
PO – Incidem sobretudo na importân-
cia do uso das máscaras, no respeito 
pelo distanciamento e pelo número de 
pessoas juntas, divulgando as indica-
ções da DGS, no sentido de salientar a 
importância de cada um em se prote-
ger.
Nestas ações é feito também o alerta 
para a necessidade de limpeza e de-
sinfeção das zonas de utilização, como 
corrimões de escadas, puxadores de 
portas etc.
CL – Como é que estão a ser aceites 
essas regras?
PO – As pessoas aderiram bem e isso 
percebe-se nos resultados apresenta-
dos no que se refere à pandemia, com-
parando o Concelho de Oeiras com 
outros municípios, as ações de sensi-
bilização e a res-
ponsabilidade das 
pessoas estão na 
base desses resul-
tados. É claro que 
há sempre quem 
não cumpra mas 
não tem significa-
do esse número 
de pessoas.
CL – Podemos 
deduzir que até 
agora não se ve-
rificou nenhuma 
ocorrência com 
gravidade?
PO – Pela nossa 

parte não, mas também no que se refere 
à criminalidade é competência da PSP, 
embora a PM possa identificar essas si-
tuações e depois reporta-las a essa for-
ça de segurança, que procede em con-
formidade. Não detetamos qualquer 
ocorrência grave, mas isso não se deve 
a menor empenho, posso dizer que ao 
longo destes meses os elementos da PM 
têm “vestido a camisola”. 
CL – Como tem sido a colaboração en-
tre a PM e a PSP, tem sido fácil?
PO – Temos tido um relacionamento 
normal, assim como com outras entida-
des com quem temos colaborado.
CL - No que se refere a contaminação 
pelo vírus, tiveram algum caso entre 
os elementos da PM?
PO - Felizmente não, tivemos o caso 
de um familiar de um agente que foi 
infetado, esse agente esteve de quaren-
tena, mas verificou-se que não tinha 
sido infetado e regressou mais tarde ao 
serviço.
CL – Fugindo um pouco ao temas des-
ta conversa. Esteve algum tempo em 
Timor, que recordação guarda deste 
país?
PO – Foi uma passagem muito inte-
ressante, considero um país irmão que 
precisa de ajuda, sobretudo dos portu-
gueses, senti-me muito útil porque há 
muito para desenvolver e construir, é 
um povo que me impressionou pela 
sua generosidade e humildade, merece 
todo o apoio que lhe possa ser dado. 
Tem recebido apoio de muitos portu-
gueses em várias áreas, sobretudo da 
educação e eu contribuí um pouco mais 
na formação de novos polícias.
CL – No caso da Proteção Civil, de que 
também é responsável, como é que 
tem atuado nesta situação de pande-
mia?
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Parque dos Poetas - OEIRAS
Parque de Estacionamento

Já abriu

INSCREVA-SE AGORA
beneficie de condições especiais destinadas às primeiras 
inscrições

Para mais informações consulte: https://www.parquestejo.pt/

Parque em Algés
A Câmara Municipal de Oeiras 
já aprovou o lançamento do con-
curso público para a empreitada 
de construção do "Quintalão, Par-
que Urbano de Algés”, um espaço 
municipal com cerca de 3.450m2 
localizado na margem direita da 
Ribeira de Algés, onde se pretende 
recriar a memória local de produ-
ção agrícola, nomeadamente de 
intensa produção hortícola e fru-
tícola, com novas referências para 
uma utilização que se quer mais 
atual.
Além de um núcleo de hortas ur-
banas com 12 talhões autónomos 
(para atribuição a moradores), o 
Quintalão incluirá um conjunto de 
árvores de fruto e uma grande área 
relvada para estada. As estruturas 
antigas mais significativas, nomea-
damente o poço, o tanque e a nora 
serão recuperados. Prevista está 
também a execução do projeto de 
Regularização Fluvial da Ribeira 
de Algés, adjacente ao Quintalão, 
com a execução de um leito maior 
e um leito menor da Ribeira, a par-
tir de bancadas de pedra.
O preço base do concurso do 
"Quintalão, Parque Urbano de Al-
gés” é de €896.000,00 (+ IVA) e o 
prazo de execução de 210 dias.
Refira-se que o Quintalão faz parte 
de uma intervenção de maior di-
mensão designada Parque Urbano 
de Algés, com cerca de 17.000m2. 
Deste parque fazem parte os es-
paços que integram atualmente a 
UDRA - União Desportiva e Re-
creativa de Algés, onde já se en-
contra construído e requalificado 
o respetivo campo de futebol, no-
meadamente ao nível de pavimen-
tos e iluminação desportiva.
As restantes áreas carecem de re-
qualificação profunda, sendo a 
maioria destes espaços privados, 
pelo que nesta fase foi desenvol-
vido o Projeto para o Quintalão e 
a parte do projeto de Regulariza-
ção Fluvial do Troço a Céu Aberto 
da Ribeira de Algés adjacente ao 
Quintalão.

PO - A Proteção Civil Municipal está 
sobre a alçada da Câmara Municipal, 
integra a Proteção Civil Distrital, e 
tem como objetivo planear soluções 
de emergência para diversas situações, 
como salvamento, evacuação, aloja-
mento ou abastecimento das popula-
ções e posso dar como exemplo termos 
recebido diversos pedidos de ajuda por 
causa de queda de árvores para a via 
pública, da Vespa Asiática, para des-
truição de ninhos, etc. 
Integram a Proteção Civil diversas enti-
dades como os bombeiros ou as forças 
de segurança e atuam conforme as suas 
capacidades de acordo com as ocorrên-
cias.
No âmbito da Pandemia foi realizada 
a desinfeção de ruas e dos veículos das 
PM, da PSP, Proteção Civil e bombei-
ros. O SIMAS colaborou com a disponi-
bilização de autotanques para limpeza 
da via pública, foram montadas tendas 
de apoio nos hospitais de Santa Cruz, 
São Francisco Xavier e também em di-
versos centros de saúde 
do Concelho. 
Destaco a forma como o 
presidente da Câmara, 
Isaltino Morais, tem 
disponibilizado, às es-
colas, hospitais, lares 
e forças de segurança, 
nomeadamente à PM e 
PSP, materiais de pro-
teção, como batas ci-
rúrgicas, luvas, óculos 
de proteção, viseiras 
e até ventiladores, aos 
bombeiros têm sido 
disponibilizados os 
equipamento adequados para fazerem 
face a todas as ocorrências em que os 
munícipes e não só, precisem da sua 
intervenção. 
CL – Em função do que nos acaba de 
dizer pode dizer-se que o balanço ge-
ral destes meses é positivo?
PO – É positivo, mas se podemos dizer 
que contribuímos para isso, os muní-

cipes têm uma grande cota parte, por 
terem um comportamento muito ade-
quado às circunstâncias, o que é uma 
grande satisfação para todos nós.
CL – Recentemente foram integrados 
30 novos agentes na PM, está completo 

o efetivo?
PO – Neste momento o número de 
agentes é suficiente e há meios necessá-
rios, que a Câmara tem vindo a dispo-
nibilizar, como viaturas e outros equi-
pamentos, que completam a operacio-

nalidade da PM.
CL – Como é que um 
jovem pode candida-
tar-se à PM?
PO – Há duas formas 
de integrar a PM, ou 
por transferência de 
outra força de segu-
rança ou através do 
concurso, que signi-
fica concorrer e fre-
quentar um curso de 
formação.
CL – Apesar do pouco 
tempo nesta função, 
como diretor da PM, 
como classifica esta 
nova experiência na 

sua vida?
PO – É um grande desafio, com muito 
trabalho, mas é gratificante sentirmos 
que estamos aqui para ajudar os muní-
cipes.
CL – Que lhe ocorre dizer a esses mu-
nícipes neste momento?
PO – Digo que podem e devem contar 
connosco para tudo o que necessitarem 
e esteja ao nosso alcance, é essa a nossa 
missão, servir.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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ACECOA tem nova direção

'Beatómetros' em Sintra
A Câmara Municipal de Sintra entre-
gou os primeiros 11 ‘beatómetros’ no 
dia 3 de Setembro, para sensibilizar 
a população para a problemática das 
pontas de cigarro, vulgarmente de-
nominadas de ‘beatas’, este tipo de 
resíduo, pela sua dimensão e leveza, 
são levadas nas linhas de águas, como 
ribeiras e rios, e acabam muitas vezes 
no mar, provocando a  contaminação e 
colocando em risco a vida marinha.
As pontas de cigarros não são biode-
gradáveis, incluindo na sua compo-
sição cerca de quatro mil compostos 
tóxicos, entre metais pesados e micro-
partículas tóxicas, estes resíduos são 
responsáveis, ainda, por significativas 
alterações nos ecossistemas marinhos 
e, no seu trajeto, também afetam os 
ecossistemas terrestres, com impacto 
negativo na biodiversidade.
“Para sensibilizar esta temática, a Câ-
mara Municipal e os Serviços Muni-
cipalizados de Água e Saneamento 
(SMAS) de Sintra conceberam o ‘beató-
metro’, um cinzeiro de grande dimen-
são com visualização métrica de capaci-
dade, feito com desperdícios, tubagens 
e restos de outros materiais, resultantes 
das intervenções dos SMAS de Sintra”, 
sublinhou Basílio Horta, presidente da 
Câmara Municipal de Sintra e do con-
selho de administração dos SMAS de 
Sintra.
 Os ‘beatómetros’ incluem as mensa-
gens “Beatas de cigarro no chão é que 
não” e “Beatas de cigarro um pequeno 
grande problema”, além de sensibilizar 
a população em geral, servem como 
forma de quantificar o volume de pon-
tas de cigarro recolhidas, quer dos fun-
cionários das juntas de freguesia, quer 
dos munícipes. posteriormente, essas 
‘beatas’ serão recicladas pela autarquia 
sintrense.
 A nova legislação, que contemplou 
“um período transitório de um ano” 
para adaptação às normas, estipula a 
aplicação de coimas que variam de 25 
a 250 euros para quem atire “beatas” 

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

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

A Tomada de posse da nova Direção da 
ACECOA decorreu, no dia 30 de agos-
to, no Palácio Marquês de Pombal em 
Oeiras e contou com a presença do pre-
sidente da Câmara de Oeiras, Isaltino 
Morais.
Na abertura desta cerimónia o presi-
dente cessante da Mesa da Assembleia, 
João Corage agradeceu o trabalho de-
senvolvido pela Direção e pelos fun-
cionários, dizendo que neste momento 
difícil, a ACECOA em parceria com as 
câmaras de Oeiras e da Amadora, tudo 
tem feito para minorar o impacto nega-
tivo nas empresas.
Deixou uma palavra de esperança no 
futuro, a confiança no poder local e na 
resiliência dos empresários que, com 
esforço e determinação, serão capazes 
de ultrapassar as dificuldades.
Antes da tomada de posse dos novos 
corpos gerentes foi entregue a Lucileide 
Santos, diretora geral de serviços, o 
Louvor de Mérito pelo desempenho 
das suas funções e pela capacidade de 
liderança. A João Antunes presiden-
te da Direção, foi atribuído o grau de 
Sócio de Mérito, que é atribuído a só-
cios que se destacam por relevantes ser-
viços prestados à associação.
A constituição dos novos corpos regen-
tes tem na Direção, como presidente, 
João Antunes, vice-presidente, João 
Matos, tesoureiro, Maurício Silva, a 
Mesa da Assembleia Geral tem como 
presidente, João Corage, como vice-
-presidente, Mário Ribeiro, o Concelho 
Fiscal tem como presidente, Januário 
Coelho.
No uso da palavra, o presidente da 
Câmara de Oeiras Isaltino Morais, refe-
riu o relacionamento entre a ACECOA 
e a Câmara como sendo de muita pro-
ximidade, o que considera importante 
que se mantenha. Sobre o seu presiden-
te da Direção, João Antunes, disse que 
“pode parecer uma mosca morta, mas 
é um operacional extraordinário”, im-
pressionando como consegue “levar a 
água ao seu moinho”.
Considera que os comerciantes são 
pouco unidos e não têm a noção da for-
ça que têm, esta desunião reflete-se na 
dificuldade em conseguir mais rotativi-
dade nos órgãos sociais da ACECOA.
Informou que a Câmara vai abrir três 
balcões de apoio aos comerciantes e 

empresários e terminou dizendo que a 
Câmara está atenta aos problemas das 
pequenas e médias empresas e aberta 
a colaborar com a ACECOA no sentido 
de encontrar as melhores soluções para 
os problemas.
O presidente da Direção da ACECOA, 
João Antunes, que vai fazer o seu oita-
vo mandato, começou a sua interven-
ção contando a história do inicio do seu 
trabalho na ACECOA, numa altura em 
que esta atravessava muitas dificulda-
des e até se temia que pudesse desapa-
recer.
Neste novo mandato quer continuar 
a manter a confiança dos associados, 
agradeceu o trabalho desenvolvido 
pela Direção e pelos funcionários e 
deixou a mensagem aos associados de 
que mais do que nunca “é preciso não 
cruzar os braços e trabalhar em conjun-
to e a ACECOA está disponível para 
ajudar”.
Esta tomada de posse contou com a 

presença da presidente da Assembleia 
Municipal de Oeiras, do presidente da 
Federação Empresarial Portuguesa, do 
presidente da Associação Empresarial 

de Cascais, dos presidentes das jun-
tas e uniões de freguesia do Concelho 
de Oeiras e representação da PSP de 
Oeiras, entre outras entidades. 

para a via pública. Os estabelecimentos 
comerciais, nomeadamente de restau-
ração e bebidas, devem dispor de cin-
zeiros e de equipamentos próprios para 
a deposição dos resíduos indiferencia-
dos e seletivos produzidos pelos clien-
tes, incluindo “recetáculos com tampas 
basculantes ou outros dispositivos que 
impeçam o espalhamento dos resíduos 
em espaço público”. Nestes casos, o 
incumprimento dos estabelecimentos 
é punível com coimas que variam dos 
250 aos 1500 euros.
 Os estabelecimentos devem ainda pro-
ceder à limpeza dos resíduos produzi-
dos nas áreas de ocupação comercial 
e numa área de influência num raio 
de cinco metros, numa norma que se 
estende aos edifícios destinados a ocu-
pação não habitacional, nomeadamente 
serviços, instituições de ensino supe-
rior, atividade hoteleira e alojamento 
local, “no que diz respeito à colocação 
de cinzeiros, limpeza e deposição de re-
síduos”. A legislação estipula, ainda, a 
colocação de cinzeiros junto das plata-
formas de embarque, “nas zonas onde 
é permitido fumar”, e nas paragens de 
transportes públicos.
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Oeiras Fórum
Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916

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

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

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

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

Cidade da Amadora celebra aniversário
Há mais de 100 anos o principal núcleo 
do agora concelho da Amadora era um 
local chamado Porcalhota, junto ao qual 
se encontravam as zonas da Amadora, 
Venteira e Falagueira. Em 1907, a popu-
lação local pediu ao rei D. Carlos a mu-
dança de nome da localidade, de forma 
a que todas aquelas zonas urbanas pas-
sassem a ter a designação comum de 
Amadora. Com uma crescente impor-
tância e desenvolvimento industrial, a 
Amadora tornou-se freguesia em 1916. 
O município da Amadora viria a ser 
criado a 11 de setembro de 1979 sen-
do que, apenas sete dias depois, seria 
elevado a cidade. Este município foi o 
primeiro a ser criado após o 25 de Abril 
de 1974, deixando de ser nessa data 
uma freguesia do concelho de Oeiras, 
ao qual pertencia desde 1916. 
No âmbito do 41º aniversário do conce-
lho, a Câmara Municipal de Amadora 
promoveu uma série de iniciativas ao 
longo do mês de setembro em diversos 

locais da cidade. Porém, dado o atual 
estado de pandemia, e por forma a evi-
tar concentrações de pessoas, mesmo 
em espaços públicos a céu aberto, toda 
a programação foi repensada e reinven-
tada face a anos anteriores e o municí-
pio apostou em formatos mistos, com 
acessos controlados e com um maior 
alcance pela via digital. 
O dia 11 iniciou-se com o hastear  das 
Bandeiras nos Paços do Concelho 
seguindo-se a Sessão Solene que teve 
lugar nos Recreios da Amadora. Para 
além da presença do executivo munici-
pal, os referidos eventos contaram com 
a participação do Quinteto da Socieda-
de Filarmónica Comércio e Indústria da 
Amadora. 
Na Galeria Municipal Artur Bual - 
Casa Aprígio Gomes, realizou-se, com 
a presença do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, o lançamento 
do livro do fotógrafo Alfredo Cunha, 
“A Cidade que não existia”, bem como 

uma exposição com 
o mesmo nome. Esta 
reúne um conjunto de 
fotografias da Ama-
dora dos anos 70 até 
à atualidade, e estará 
patente até ao dia 15 
de novembro. 
O Quorum Ballet  
apresentou, no Espa-
ço Fernando Relvas, a 
sua mais recente peça, 
SÓS, que tem como 
objetivo provocar 
uma reflexão sobre os 
tempos estranhos que 
se vivem atualmente.

Nas redes sociais 
do Município 
foi transmitido 
um vídeo insti-
tucional alusivo 
ao aniversário 
do concelho e ao 
combate à Co-
vid-19 na Ama-
dora, onde foram 
incluídos dois 
a p o n t a m e n t o s 
musicais: um com 
a cantora cabo-
-verdiana Lura e 
outro com o can-
tor e compositor Pedro Abrunhosa. 
Entre os dias 10 e 12 de setembro de-
correu a 5ª edição da Festa do Livro 

com diversas sessões em live stream 
nas redes sociais da Câmara Munici-
pal da Amadora que contaram com a 

participação de autores 
como Alice Vieira, José 
Eduardo Agualusa, Mia 
Couto, José Ruy e Alfredo 
Cunha. 
No âmbito do desporto, 
realizou-se o Torneio Co-
memorativo do Aniversá-
rio da Cidade da Amado-
ra em Ténis, organizado 
pelo Clube de Ténis da 
Amadora. 
No decorrer da 6ª edição 
do projeto “Conversas na 
Rua”, 10 artistas portu-
gueses realizaram pintu-
ras murais em vários lo-
cais da cidade sob a temá-
tica “Amadora Ilustrada”.

Texto: Raquel Luis
Fotos: CMA
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Paço de Arcos homenageia Patrão Lopes

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra e a reitora da Uni-
versidade Católica, Isabel Capeloa 
Gil, reuniu-se  para dar inicio ao 
processo de instalação em Sintra 
da nova Faculdade de Medicina da 
Universidade Católica.
“A instalação do futuro Campus 
Universitário e Faculdade de Me-
dicina em Sintra foi o culminar 
de um longo caminho e de várias 
batalhas conduzidas e ganhas 
pela reitora da Universidade Ca-
tólica, Isabel Capeloa Gil, a quem 
dirigimos as mais calorosas felici-
tações”, sublinha o presidente da 
Câmara Municipal de Sintra.
“A Câmara Municipal de Sintra 
manteve-se sempre ao lado da 
Universidade consciente da im-
portância dos objetivos que esta-
vam em causa. Importância para 
o país e importância para Sintra, a 
Câmara tudo irá fazer, em colabo-
ração com a Universidade Católica 
e com as entidades nacionais no 
sentido de assegurar a rápida ins-
talação e funcionamento da nova 
faculdade”, afirmando “Um con-
celho que pretende estar no top 
dos concelhos mais desenvolvi-
dos da europa, necessitava muito 
de um projeto desta qualidade e 
grandeza, esta decisão é um pas-
so fundamental que irá permitir a 
recuperação de um vasto território 
há muito tempo abandonado, mas 
sobretudo recuperar o projeto uni-
versitário de Sintra”, lembrou Ba-
sílio Horta.

Pescadores de Cascais realizam procissão

Faculdade 
em Sintra

Por iniciativa da União de Freguesias 
de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço 
de Arcos e Caxias teve lugar, no dia 
30 de agosto, junto ao busto de Patrão 
Joaquim Lopes, no jardim de Paço de 
Arcos, a homenagem a esta figura im-
par que, citando as palavras da presi-
dente da união de freguesias, Madalena 
Castro, no decurso desta homenagem, 
“foi um Homem que ao longo da vida 
deu mais importância à vida dos ho-
mens do mar do que à sua, pondo-a em 
risco sempre que socorria os que esta-
vam em dificuldades no mar”. 
Neste ato de homenagem, foram de-
positadas duas coroas de flores junto 
ao monumento, uma pelo presidente 
da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais 
e outra pela presidente da União de 
Freguesias, Madalena Castro, que agra-
deceu a presença das forças de segu-
rança e das instituições, representadas 
neste ato, e também ao público pre-
sente. A homenagem terminou com a 
visita ao túmulo do homenageado no 
Cemitério de Oeiras.
Joaquim Lopes, filho de pescadores, 
nasceu em Olhão, a 18 de agosto de 
1800, com 21 anos foi viver para Paço 
de Arcos para trabalhar como remador 
da falua do Bugio. 
É referido que o seu primeiro salva-

mento se deu por volta de 1823, quando 
um homem com o filho às costas tenta-
va atravessar o rio Oeiras, que desagua 
no Tejo, junto a Paço de Arcos, quan-
do o homem começou a ser arrastado 
pela corrente, Joaquim Lopes lançou-
-se à água e conseguiu resgatar pai e 
filho, seguindo-se ao longo dos anos 
um grande número de salvamentos no 
Tejo. Ao longo da vida recebeu diversas 

condecorações, como a Ordem da Torre 
e Espada concedida pelo Rei D. Luís, a 
patente de 2.º Tenente da Armada pela 
Marinha, ou a condecoração do gover-
no britânico pelo salvamento da tripu-
lação de duas escunas inglesas.
Em Olhão, no Jardim Patrão Joaquim 
Lopes, em frente à Ria Formosa, foi co-
locado, em 1976, o seu busto, com ver-
sos de Tomás Ribeiro. 

Habitualmente integrada nas Festas 
do Mar realizadas em Cascais, a tra-
dicional Procissão de Nossa Senhora 
dos Navegantes decorreu este ano num 
contexto diferente devido à situação 
de pandemia que se vive actualmente 
em todo o Mundo. Mesmo com todas 
as restrições impostas pela COVID-19, 
os homens do mar não quiseram deixar 
de cumprir a tradição e agradecer à sua 
santa padroeira as graças recebidas, no-
meadamente não terem registado, até 
ao momento, qualquer caso da doença 
nos barcos de pesca que operam na re-
gião de Cascais.
“Apesar de este ano não se realizarem 
as Festas do Mar, não quisemos deixar 
de fazer a Procissão dos Pescadores 
em honra de Nossa Senhora dos 
Navegantes, para agradecer o ano que 
atravessamos e também o ano vin-
douro”, explicou o vice-presidente da 
Associação de Armadores e Pescadores 
de Cascais, António Ramos, a quem 
cabe a organização do evento desde há 
mais de duas décadas. Este ano, teve o 
esforço acrescido de lutar contra as di-
ficuldades trazidas pela pandemia que 
todos enfrentamos, mas a luta, diz, “va-
leu bem a pena”.

“Não foi possível realizar a procissão 
em terra. Este ano, só pudemos fazer 
a procissão no mar. Foi pedido um pa-
recer à Direcção-Geral de Saúde (DGS) 
pela Capitania do Porto de Cascais, 
sendo que aquele organismo acabou 
por dar uma resposta positiva ao nosso 
pedido. Responderam que podíamos 
fazer a procissão com as devidas cau-
telas. Normalmente, os barcos levavam 
muita gente a bordo, mas este ano isso 
não pôde acontecer. Desta vez, os bar-
cos só puderam levar as tripulações e 
alguns familiares”, assinalou António 
Ramos.
Contando com a participação de várias 
individualidades locais, nomeadamen-
te o Presidente da Câmara Municipal 
de Cascais, Carlos Carreiras, o novo 
capitão do Porto de Cascais, capitão-
-de-fragata Gomes Agostinho, e o 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Cascais/Estoril, Pedro Morais Soares, 
a Procissão de Nossa Senhora dos 
Navegantes realizou-se no passado 
domingo (30 Agosto), com saída da 
Praia da Ribeira, na Baía de Cascais, 
conduzida pelo Padre Nuno Coelho, da 
Paróquia de Cascais.

MANIFESTAÇÃO 
DE FÉ E DEVOÇÃO

“A Procissão da 
Nossa Senhora dos 
Navegantes é um 
momento que cele-
bra a identidade e 
a História de uma 
terra ligada ao mar, 
com os olhos e o co-
ração postos no céu”, 
assinalou Nuno 
Coelho, que é padre 
em Cascais há 12 
anos, relativamente a 
este evento marcan-
te, que foi classifica-
do, em 2015, como 
Património Cultural 

Imaterial de Cascais de 
Interesse Municipal, com 
a justificação de que “é 
uma manifestação de 
cultura popular tradi-
cional que dignifica a 
memória colectiva e enal-
tece a especificidade da 
identidade local”. Uma 
manifestação de fé, que 
expressa bem a devoção 
das gentes do mar.
De acordo com dados avançados pelo 
vice-presidente da Associação de 
Armadores e Pescadores de Cascais, 
a procissão realizada no passado do-
mingo contou com a participação de 
dezenas de embarcações, sendo que 
pelo menos 16 foram barcos de pesca. 
Participaram também embarcações do 
Clube Naval e da Marina de Cascais. 
A imagem de Nossa Senhora dos 
Navegantes foi transportada pelo bar-
co de pesca ‘São Bartolomeu do Mar’ e 
as embarcações apresentaram-se, como 
é hábito, enfeitadas de propósito para 
participarem no evento.
“A procissão saiu em cortejo da Baía e 
seguiu até perto do Farol da Guia, onde 
os barcos se reuniram em redondo, 
para o Padre Nuno Coelho poder rezar 
e benzer as embarcações. Nessa altura, 
foi lançada ao mar uma coroa de flores 
com materiais biodegradáveis em hon-
ra dos pescadores já falecidos”, relatou 
António Ramos, recordando que, numa 
situação de normalidade, sem as limita-
ções impostas pela pandemia, a missa e 
a bênção ocorreriam em terra, normal-
mente num palco montado na Praia da 
Ribeira. 
“Este ano, a pandemia obrigou a mu-
danças na organização da procissão, 
teve de ser diferente. Não houve festas 
nem divertimento, mas houve a pro-
cissão”, realçou o vice-presidente da 
Associação de Armadores e Pescadores 
de Cascais, aproveitando para agrade-
cer o apoio dado pela autarquia cas-
calense ao evento organizado pelos 

homens do mar. “Aqui, no meio do 
mar, rezamos pelos nossos, pelos que 
já partiram e estão à nossa espera,” re-
cordou o Padre Nuno Coelho durante 
a cerimónia da benção aos pescadores 
de Cascais.
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"Procuramos ter uma 
interação de proximidade 
com os agentes locais"
- Madalena Castro
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Um Jornal onde 
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Em consequência da pandemia, foi ne-
cessário um esforço por parte de toda 
a sociedade para se adaptar às novas 
circunstâncias, esforço que não deixou 
de fora os organismos públicos. Foi no 
sentido de dar a conhecer como é que 
uma junta de freguesia, que é quem, na 
máquina do Estado, está, normalmen-
te, mais perto dos cidadãos, se movi-
mentou para dar respostas às necessi-
dades da população e em que medida 
o está a fazer, que o Correio da Linha 
conversou com a presidente da União 
de Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos 
e Caxias, Madalena Castro.
Correio da Linha (CL) – Como é que a 
União de Freguesias (UF) tem vivido 
estes meses de uma realidade que sur-
preendeu a todos?
Madalena Castro (MC) – A UF teve 
que se adaptar a esta nova realidade, 
que nos fez repensar a vida e mudou 
a forma como lidamos com os nossos 
cidadãos. Foram implementadas al-
gumas medidas inovadoras que se 
adequaram a este estado de pandemia 
que estamos a viver, mas a vida da UF 
continuou, temos um grupo de traba-
lhadores que se empenhou em ter a UF 
constantemente aberta, não fechamos 
nenhum dia, mesmo em situação de 
emergência, porque entendemos que 
nestas circunstâncias, surgem situações 
de carência que, estando nós na linha 
da frente e sendo a primeira instituição 
a quem as pessoas recorrem, devemos 
estar disponíveis para ajudar, na medi-
da das nossas possibilidades.
CL – Houve um grande aumento de 

pedidos de apoio?
MC – Em Oeiras verifica-se um aumen-
to de cerca de 20% atualmente, mas no 
início foi menor, notando-se, presente-
mente, que há mais pedidos de apoio 
social de famílias, estando nós a apoiar 
cerca de 600 pessoas com ajuda alimen-
tar e não incluo neste apoio as ajudas 
da Câmara de Oeiras, ao nível da com-
participação no pagamento de rendas 
de casa, de eletricidade, gaz e água.
Temos uma parceria com a Câmara, 
em que nós analisamos os processos 
que nos chegam e encaminhamos para 
a Câmara os pedidos de ajuda e 99,9% 
desses pedidos são atendidos.
CL – São mais as pessoas ou famílias, 
que perderam rendimentos, ou as que 
já tinham dificuldades?
MC - A maioria já tinha dificuldades, 
talvez mais de 50% trabalhavam na 
chamada economia informal, com tra-
balho em casas de famílias, mas há 
também agentes imobiliários que não 
vendem nada desde março, ou profis-
sões liberais que deixaram de ter servi-
ços. Uma boa parte dessas pessoas não 
são portugueses, são brasileiros ou de 
países do leste, que se viram sem rendi-
mentos e sem perspetiva de melhorias.
CL – Apareceram situações extremas 
de carência?
MC – Não temos conhecimento de si-
tuações extremas, a Câmara de Oeiras 
e as juntas de freguesia têm difundido 
que em Oeiras não há a necessidade 
de as pessoas passarem fome ou terem 
carências absolutas de vivência diária e 
penso que essa mensagem tem chega-

do a quem precisa.
Temos procurado junto das 
instituições de solidariedade 
e dos nossos parceiros, que 
esta mensagem seja divul-
gada, não só junto das famí-
lias mas também dos isola-
dos, sobretudo seniores e pe-
dimos a toda a comunidade 
que nos sinalize as situações 
de carência.
É uma questão de justiça que 
se refira o trabalho desenvol-
vido pelas IPSS, como a Santa 

Casa da Misericórdia, o Centro Social e 
Paroquial de Oeiras ou o Centro Social 
e Paroquial Nossa Senhora das Dores, 
que através de voluntários como os 
escuteiros e membros de irmandades, 
levam às residências dos idosos, me-
dicamentos, compras ou alimentação 
confecionada, temos orgulho em dizer 
que em Oeiras não são conhecidas si-
tuações de tragédia absoluta, nem ao 
nível da saúde nem das necessidades 
básicas.
CL - No caso dos deficientes como é a 
situação?
MC – Estamos em contacto com o 
Centro Nuno Belmar da Costa, sabe-
mos que tiveram que fazer adaptações 
a esta nova realidade, não podem ter 
os utentes em permanência e a UF está 
disponível para ajudar no apoio que 
prestam, e pelo que sabemos está tudo 
a correr bem.
CL – O futuro não parece ser muito 
sorridente no que respeita à pande-
mia, da parte da UF, há já um plano 
para os próximos tempos, ou vai ser 
mantido este funcionamento?
MC – O Executivo da UF aprovou um 
plano de contingência, quando a DGS o 
determinou, que se mantém em vigor 
e vai manter-se, mas nós temos uma 
norma para implementar se a situação 
se agravar, nomeadamente no que se 
refere ao funcionamento dos postos 
de atendimento e ao nível teletrabalho, 
deixando de estar na UF os funcioná-
rios que podem fazer o seu trabalho 
em casa, tendo sido para isso providen-
ciada a compra de computadores, mas 
vamos procurar manter sempre o aten-
dimento presencial.
Atualmente 80% do atendimento que 
fazemos é com marcação, mas em si-
tuações como a entrega de máscaras, 
não há essa necessidade, as pessoas 
chegam tiram uma senha e aguardam a 
sua vez no exterior das instalações.
A entrega de máscaras está apenas 
condicionada à apresentação de um 
documento que prove que vivem no 
Concelho de Oeiras, como o cartão de 
cidadão.
CL – O Centro de Enfermagem de 
Caxias continua a funcionar?
MC – Sim continua e com muita pro-
cura, que julgo se justifica pela proxi-
midade e pela simpatia com que as 
pessoas são tratadas. O atendimento é 
feito por marcação, e em março foi de-

liberado que os cuidados de enferma-
gem passassem a ser gratuitos. 
CL – A pandemia provocou também 
alterações nas restantes áreas de com-
petência da UF?
MC – O plano de atividades da UF 
centra-se nas áreas da Ação Social, do 
Desporto, da Cultura, da Educação 
e na execução da Delegação de 
Competências. Na Delegação de 
Competências, que tem um peso fi-
nanceiro de cerca de 50 % das recei-
tas da UF, que se não fosse essa verba 
não chegaria aos 600 mil euros, privi-
legiamos, quer nas intervenções nas 
infraestruturas, quer no Ambiente, as 
intervenções nas escolas, estamos num 
regime de complementaridade com a 
Câmara a fazer a requalificação de vá-
rias equipamentos escolares.
Ao nível do espaço público, fazemos 
intervenções em calçadas, reposição 
de sinalizações horizontais e verticais. 
Na manutenção dos jardins temos co-
laborado com a Câmara devido às di-
ficuldades criadas com o atraso na con-
cretização dos resultados do concurso 
para manutenção dos espaços verdes, 
uma situação a que é alheia a Câmara 
Municipal.
São feitos pela UF muitos pequenos 
trabalhos que não tendo grande visibi-
lidade contribuem para a qualidade de 
vida dos munícipes.
CL – Julgo que vão fazer obras nas de-
legações de Paço de Arcos e Caxias…
MC - Sim vamos requalificar as dele-
gações, em colaboração com a Câmara 
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de Oeiras, em Paço de Arcos para me-
lhorar as condições de atendimento 
e em Caxias é preciso resolver alguns 
problemas da cobertura, mas para além 
das intervenções que já referi, ao nível 
da Cultura estamos a procurar dar aju-
da a agentes culturais, como o TIO ou 
a Matraca, e na área do Desporto tam-
bém temos contactado os clubes e asso-

ciações, dando o apoio que podemos.
Na área da Educação não foi possível 
este ano concretizar nenhum projeto, 
mas o que estamos a fazer é ajudar a 
criar condições para as escolas pode-
rem realizar os seus objetivos.
CL – A presidente de Junta assumiu 
funções em 2017, depois do trabalho 
como vereadora, como é que tem sido 

esta nova experiência?
MC – Na primeira fase foi 
a descoberta do que é uma 
Junta de Freguesia, a gestão 
de um pelouro da Câmara não 
tem nada a ver com a gestão 
de uma junta, quer pelos re-
cursos financeiros, quer pelos 
técnicos, que a junta não tem, 
é uma abordagem completa-
mente diferente, as juntas de 
freguesia deviam ser dotadas 
de outros recursos, essencial-
mente ao nível da estrutura 
orgânica.
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Todo o chapéu legal que as jun-
tas de freguesia têm que cum-
prir ao nível, por exemplo da 
implementação de medidas de 
segurança com os seus traba-
lhadores, ao nível da formação, 
da contratação pública, requer 
competências técnicas que as 
juntas não têm, dando-se o fac-
to de, ao contrário do resto do 
País, Lisboa ter essas competên-
cia atribuídas às juntas, o que 
considero uma injustiça, porque 
Lisboa é uma realidade e o resto 
do País é outra. Expresso o meu protes-
to, porque não me parece que num país 
democrático deva haver diferenças, 
porque é injusto. 
Esta questão devia ser objeto de refle-
xão pelos nossos governantes, porque 
ou as juntas de freguesia são a linha da 
frente das câmaras e resolvem apenas 
as situações mais urgência ou se se pre-
tende que tenham uma maior interven-
ção ao nível do território deveriam ser 
dotadas de outros instrumentos técni-
cos e financeiros.   
CL – Sente alguma frustração ao fim 
deste tempo?
MC – Ao longo deste tempo foi preci-
so aprender a viver com esta realidade, 
reorganizar os serviços, motivar as pes-
soas, o que implica uma alteração de 
comportamentos e mentalidades, que 
por vezes não é fácil. Por outro lado 
procuramos ter uma interação de pro-
ximidade com os agentes locais, quer 
seja na área Social, no Desporto ou na 
Cultura e fomos implementando o fun-
cionamento em rede das delegações de 
forma a prestar o melhor serviço aos 
cidadãos, fazendo com que as pessoas 
sintam que os seus problemas e as suas 
necessidades têm consequência, ou 
seja, chegam a quem os pode resolver, 
nomeadamente à Câmara Municipal.

Alargamos muitas das intervenções, 
particularmente no âmbito social, abra-
çamos o Banco Alimentar, em substi-
tuição das Vicentinas que não podiam 
continuar face aos problemas da pan-
demia, aderimos ao programa opera-
cional de apoio a pessoas carenciadas, 
temos uma equipa muito motivada, 
não sinto nenhuma frustração.
CL – Consta que vai haver nova sede 
para a UF, para quando essa realida-
de? 
MC – O processo está em andamen-
to, já enviamos as caraterísticas de 
como deve ser a nossa sede e reunimos 
com a Unidade Orgânica da Câmara 
de Oeiras, que é o Departamento de 
Projetos Especiais, sabemos que o pre-
sidente da Câmara, já deu ordem para 
o projeto avançar e deverá estar pronto 
em 2021.
A execução do projeto depen-
de da construção do novo quar-
tel da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Oeiras, uma 
vez que, desocupado o atual quartel, 
serão feitas as obras de adaptação para 
nesse edifício ser instalada a nova sede 
da UF.

Texto:Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Passadiço da Duna da Cresmina 
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concedida pela CM Oeiras em 2014

32 anos a informar
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Um dos passeios mais procurados 
pelos turistas e residentes na região 
costeira do concelho de Cascais é o 
Passadiço da Duna da Cresmina, junto 
às praias da Cresmina e do Guincho. 
Diariamente, este trilho é percorrido 
por imensos amantes da Natureza, que 
ali vão desfrutar da magnífica paisa-
gem em redor. Contudo, nos últimos 
tempos, o passadiço apresentou alguns 
sinais de degradação, que causaram 
preocupação.  
As dunas do Guincho-Cresmina fazem 

parte do complexo dunar Guincho-
Oitavos, localizado no Parque Natural 
de Sintra-Cascais (PNS-C). No local foi 
instalado um Núcleo de Interpretação 
com a finalidade de dar a conhecer uma 
paisagem particular que atrai um ele-
vado número de visitantes num enqua-
dramento paisagístico dominado pelo 
mar e pela serra.
Um percurso de passadiços em madei-
ra que atravessam as dunas em toda a 
sua extensão permite explorar e ficar 
a conhecer a biodiversidade local. Ao 

longo deste trilho integra-
do na Natureza é possível 
descobrir a fauna e a flora 
locais, que coexistem neste 
espaço em perfeita harmo-
nia, sendo de realçar a exis-
tência de algumas espécies 
autóctones. 
Das plantas nativas nesta 
única zona de protecção in-
tegral do PNS-C, destacam-
-se o narciso das areias, a 
sabina-das-praias, o estorno 
e a raiz-divina, por exem-
plo. Entre elas, a lagartixa-
-da-areia deixa o seu rasto 
particular num ecossistema 
que também dá abrigo ao 
coelho bravo, à víbora-cor-
nuda e a várias aves, como 
o pilrito-das-praias, o carta-
xo e o borrego-grande-de-
-coleira, entre outras.
Recentemente, alguns mu-
nícipes queixaram-se do 
mau estado do passadiço da 
Cresmina, referindo a exis-
tência de madeiras soltas, 

parafusos salientes, 
falta de traves e algu-
mas partes soterradas 
pela areia. O jornal ‘O 
Correio da Linha’ foi 
procurar saber o que 
a Câmara Municipal 
de Cascais (CMC) 
tem planeado para 
este local tão procura-
do pelos amantes da 
Natureza.

PASSADIÇO VAI SER 
RENOVADO

“O Passadiço da Duna da Cresmina, 
face à sua exposição, tempo de vida (foi 
contruído em 2011) e utilização inten-
siva, requer uma manutenção assídua, 
que é assegurada pelo Ranger (funcio-
nário da Cascais Ambiente com res-
ponsabilidades na promoção e protec-
ção da biodiversidade, sensibilização 
e Turismo de Natureza) de serviço no 
local”, começa por explicar a autarquia.
A CMC assinala que “em cerca de qua-
tro quilómetros de percurso feito em 
passadiços de madeira ocorre por ve-
zes que alguns troços exijam alguma 
substituição”, uma acção que, garante, 
é realizada frequentemente. “Este pas-
sadiço está em constante renovação, 
faseadamente”, sublinha a autarquia, 
assegurando “a sua utilização em segu-
rança pelos visitantes”. 
Segundo explicam ainda os serviços 
camarários, “o período associado ao 
estado de contingência que ocorreu 
devido à pandemia COVID-19 ocasio-
nou alguns atrasos no fornecimento 
de madeira à Cascais Ambiente para 
a manutenção de equipamentos, o que 
já foi normalizado”, sendo esta a razão 

apontada para justificar os problemas 
apontados pelos munícipes na manu-
tenção do passadiço.

AVANÇO DA DUNA ESTÁ A SER 
MONITORIZADO 

Outra das preocupações expressas pe-
los munícipes relaciona-se com o avan-
ço da Duna da Cresmina em direcção 
ao Parque de Campismo do Guincho, 
sendo que parte do passadiço nesta 
zona já está soterrado. 
“No que concerne ao movimento da 
duna, de facto é uma evidência”, refe-
re a CMC, recordando que “a duna faz 
parte de um sistema dinâmico natural 
com progressões e movimentações 
constantes resultantes de factores na-
turais”.
“O corpo técnico da Cascais Ambiente 
está a monitorizar a dinâmica da duna 
no local, identificando acções que pos-
sam minimizar os efeitos adversos que 
o avanço da duna, natural, possa cau-
sar”, revela a autarquia 

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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Oeiras apoia Escuteiros

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

A Câmara Municipal de Oeiras apro-
vou a atribuição de um apoio financei-
ro de 263.724,31€ ao agrupamento de 
Escuteiros 1278 de Barcarena, para a 
construção de uma nova sede.
O montante será destinado a custear a 
aquisição de uma construção de madei-
ra, na Quinta da Politeira, na freguesia 
de Barcarena.
Desde 2015 que o Agrupamento 1278 
de Barcarena está sediado na Fábrica 
da Pólvora. Em 2019 foram iniciados 
contactos entre a autarquia e o Corpo 

Nacional de Escutas para a recolocação 
da sua sede na zona da Quinta da Po-
liteira.
O agrupamento 1278 de Barcarena per-
tence ao Corpo Nacional de Escutas e 
foi fundado em 2005, contando atual-
mente com um efetivo de 83 escuteiros 
(incluindo dirigentes).
O Município de Oeiras conta com 14 
agrupamentos de escuteiros e é um dos 
três municípios a nível nacional com 
mais agrupamentos deste movimento 
associativo juvenil.

Carta ao Director

Falta de
informação

A nova dinâmica para visitar 
o Palácio da Pena, em plena 
Serra de Sintra, está a bara-
lhar os turistas, nacionais 
e estrangeiros. Um destes 
fins-de-semana, ao dar um 
passeio a pé num dos aces-
sos de terra batida à serra de 
Sintra, por detrás do Horto 
do Campo Grande, junto à 
estrada nacional N9, que liga 
o Autódromo do Estoril à ro-
tunda do Ramalhão de Sintra, deparei 
com um corrupio de veículos, uns mais 
ligeiros do que outros, a caminho da 
serra por uma via errada, no enfiamen-
to da Rua Minarvela. Uns desciam para 
o ponto de partida, com os seus ocu-
pantes frustados com a aventura que ti-
nham acabado de passar, sem lograrem 
chegar ao seu destino, outros subiam 
com os turistas longe de adivinharem 
o que os aguardava lá mais em cima, 
depois de várias curvas apertadas, im-
pedidos de prosseguir viagem. Depois 
de uma boa meia-hora a explicar a 
dezenas de condutores perdidos nas 

voltas da serra que por ali não conse-
guiriam chegar ao Palácio da Pena, ao 
contrário do que os GPS dos seus carros 
indicavam, eventualmente por estarem 
mal actualizados ou enganados com as 
alternativas indicadas, constatei o des-
contentamento geral.  Será pedir muito 
que, a bem da boa imagem do Turismo 
de Sintra, se possa instalar ali alguma 
forma de informação que faça saber a 
quem nos visita a melhor forma de che-
gar a um dos monumentos mais visita-
dos do nosso País?

Leitor devidamente identificado

Sintra aprova projecto
de Área Marinha Protegida

A Câmara Municipal de 
Sintra prepara-se para 
criar uma Área Marinha 
Protegida no concelho. O 
executivo autárquico apro-
vou o desenvolvimento 
de um projecto de cariz 
ambiental que pretende 
preservar o meio marinho 
e os recursos naturais do 
concelho, no âmbito da 
Estratégia delineada pela 
União Europeia para a 
Biodiversidade, que deve-
rá ser implementada até 
2030.
As Áreas Marinhas 
Protegidas (AMP) são es-
paços marinhos integral-
mente delimitados em 
águas oceânicas, com o propósito de 
reforçar a conservação da natureza e da 
biodiversidade marinha, sendo dota-
das de legislação específica e dos meios 
necessários para cumprir o seu objecti-
vo. São criadas para salvaguardar espé-
cies e ecossistemas e contribuem para 
uma utilização sustentável dos recur-
sos naturais associados ao Mar.
Beneficiando de uma regulamentação 
adequada acompanhada por uma limi-
tação das actividades humanas passí-
veis de causar impactos negativos nes-
tes lugares protegidos, as AMP cons-
tituem uma importante ferramenta de 
conservação e gestão marinha, que tem 
como objectivo fundamental mitigar a 
perda de biodiversidade e dos serviços 
de ecossistema associados.
As orientações aprovadas pela autar-
quia sintrense para o desenvolvimento 
do projecto agora anunciado prevêem: 
o estabelecimento de contactos com 
equipas de investigação e especialis-
tas na área da biologia marinha, con-
servação em meio marinho e criação e 
gestão de áreas protegidas marinhas; e 
a avaliação de custos para a realização 
de uma avaliação da área costeira de 
Sintra.
Para este efeito, serão contratados os 
serviços de uma equipa externa ligada 
à biologia marinha para assegurar a 
caracterização da topografia marinha 
e dos diferentes tipos de substrato ao 
longo da costa de Sintra, através da 
compilação de informação existente, e 
eventual sobreposição com informação 
obtida através de detecção remota, em 
ficheiro georreferenciado.
Fazem ainda parte dos trabalhos a rea-
lizar por esta equipa externa de espe-
cialistas: a caracterização fina dos habi-
tats naturais, dos habitats de interesse 
comunitário e levantamento da fauna e 
flora marinhas, com caracterização da 
biodiversidade presente; e a definição 
da(s) área(s) com maior potencial para 

a criação de uma AMP, a sua extensão 
e tipologia.

PROJECTO DESENVOLVIDO 
EM ARTICULAÇÃO 

COM VÁRIAS ENTIDADES

O desenvolvimento do projecto que le-
vará à criação da AMP de Sintra será 
realizado em articulação com outras 
entidades, nomeadamente a Direcção-
Geral de Recursos Naturais, Segurança 
e Serviços Marítimos e o Instituto 
da Conservação da Natureza e das 
Florestas, bem como Universidades e 
Centros de Investigação, para a imple-
mentação e gestão da Área Marinha 
Protegida.
O concelho de Sintra tem uma extensão 
de costa de aproximadamente 25 quiló-
metros, delimitada a Sul pelo concelho 
de Cascais e a Norte pelo concelho de 
Mafra, abrangida pelo Parque Natural 
de Sintra-Cascais e pela Zona Especial 
de Conservação Sintra-Cascais, re-
sultante da recente reclassificação do 
Sítio de Interesse Comunitário Sintra-
Cascais. Ao longo da costa de Sintra, 
para Zona Especial de Conservação, 
estão referenciados três habitats ma-
rinhos de interesse comunitário: o 
Habitat 1110 pt1, composto por ban-
cos de areia permanentemente cober-
tos, sem vegetação vascular; o Habitat 
1170, correspondente a recifes, e o 
Habitat 8330, formado por grutas ma-
rinhas submersas ou semi-submersas. 
Recorde-se que em Portugal existem 
71 Áreas Marinhas Protegidas, de âm-
bito nacional ou local, representando 
apenas 1% de todo o mar nacional, 
sendo que uma delas está localiza-
da numa pequena zona que integra a 
Praia das Avencas (também conheci-
da como Zona de Interesse Biofísico 
das Avencas), no concelho de Cascais, 
mais concretamente entre as praias da 
Parede e de São Pedro do Estoril.

Autarquia abre concurso
para Serra da Carregueira

Foi aprovada, em reunião de executivo, 
a abertura de concurso público para 
empreitada de execução do Parque 
Municipal Florestal da Serra da Carre-
gueira Sub-Fase 1, e representa um in-
vestimento no valor de 1 milhão e 625 
mil euros.
A Serra da Carregueira é uma das man-
chas verdes de maior expressão no con-
celho que urge conservar e  garantir o 
usufruto e a proteção dos recursos na-
turais deste lugar.
Basílio Horta lembrou que “este é um 
projeto do arquiteto Sidónio Pardal, de-
senvolvido num conceito sustentável e 
participado”. O presidente da Câmara 
Municipal de Sintra afirmou que o fu-
turo Parque Municipal Florestal, “pre-
tende salvaguardar e valorizar as pré-
-existências da paisagem natural, como 

árvores, muros, ruínas ou caminhos”.
Este parque de reduzido impacto na-
tural deve promover os percursos da 
natureza, espaços de ócio e lazer, de 
contemplação e desporto e encontra-se 
integrado na Estrutura Ecológica Muni-
cipal e enquadrado no Eixo Verde Azul
A implementação desta fase do projeto 
é  importante para garantir o contínuo 
verde municipal pelo estabelecimento 
de um percurso pedonal/ciclável que 
dá continuidade ao eixo Verde Azul, 
num percurso de cerca de 3 km que 
promove a ligação entre o aglomera-
do urbano e o Belas Clube de Campo 
e garantir a beneficiação dos espaços 
verdes coletivos, de estadia e circulação 
pedonal e pela requalificação das mar-
gens da Ribeira de Belas (que o atraves-
sa), garantindo a diminuição de cheias.
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Posto de Turismo
do Cabo da Roca

Oeiras tem novo parque de estacionamento

Palácio dá lugar a Praça

O posto de Turismo do Cabo da 
Roca dispõe agora do selo Clean & 
Safe, selo criado pelo Turismo de 
Portugal que certifica que o espaço 
se encontra apto para receber visi-
tantes em segurança.
Foram redobradas as rotinas de 
limpeza e reduzido o número de 
visitantes, de acordo com as reco-
mendações da Direção-Geral da 
Saúde, são agora 2 visitantes no es-
paço de atendimento e 2 visitantes 
para os sanitários.
O Turismo de Portugal criou o selo 
Clean & Safe para assinalar as ati-
vidades que cumpram as normas e 
recomendações da Direção-Geral 
da Saúde e que assegurem o cum-
primento dos requisitos de higiene 
e limpeza para prevenção e contro-
lo da COVID-19 e de outras infe-
ções.

Com a posse, em 
2019, do Palácio 
Restani e do terre-
no envolvente, em 
Queluz de Baixo, a 
Câmara de Oeiras 
considerou ur-
gente a interven-
ção neste espaço, 
tendo em conta 
que há demasiado 
tempo que está ao 
abandono. 
Optou-se por in-
tervir de imediato 
no espaço exterior 
e programar a in-
tervenção de recu-
peração do Palácio 
Restani para uma 
fase subsequente, face às diferentes 
necessidades e graus de complexidade 
das duas intervenções, sendo o valor 
das atuais intervenções de cerca de 360 
mil euros.
Estas obras têm como objetivo restituir 
à população este espaço exterior aban-
donado e desqualificado, criando uma 
ampla praça pavimentada para usufru-
to geral da população. Esta praça será 
enquadrada por alguns maciços de ár-
vores e por zonas verdes que conterão 
o espaço pavimentado, sob as árvores 
serão instalados vários bancos promo-
vendo a permanência, o encontro e o 
convívio.
A praça estende-se desde a estrada 
Consiglieri Pedroso à Rua António 

Aleixo e Rua António Forjaz, a partir 
do estacionamento e espaços verdes 
existentes nas traseiras da Rua António 
Aleixo, que serão mantidos.
Na envolvente da praça foram conside-
radas algumas zonas verdes de enqua-
dramento que delimitam e protegem a 
área da praça de alguma perturbação 
visual e sonora do exterior. 
A ruína do Palácio Restani será isolada 
com uma vedação que garanta a inaces-
sibilidade e a segurança de pessoas até 
à sua recuperação, numa fase ulterior.
O palácio foi mandado construir, no 
início do século XIX, pelo Rei D. João 
VI, para servir de residência à família 
do médico da Casa Real instalada no 
Palácio de Queluz. Designado inicial-

mente por Quinta 
do Raio, viria a 
ser conhecido por 
Palácio Restani por 
ser adquirido, em 
1908, por uma fa-
mília de apelido 
Restani.
O levantamento fei-
to pelos serviços da 
Câmara de Oeiras, 
em 1990, ainda cons-
tataram a existência 
neste conjunto edifi-
cado da antiga ade-
ga, lagar, cavalariças 
e um interior do pa-
lácio com azulejos, 
tetos e paredes de 
“grande beleza”.

Um novo parque de estacionamento, 
que vai servir os habitantes da zona do 
Jardim dos Arcos, Figueirinha, na Vila 
de Oeiras, e visitantes do Parque dos 
Poetas, foi inaugurado pelo presidente 
da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, 
no dia 20 de agosto.
Este parque de estacionamento faz par-
te do projeto do Parque dos Poetas, mas 

que só agora pôde 
ser concluído, 
tem capacidade 
para 321 veículos, 
distribuídos por 
dois pisos subter-
râneos, dos quais 
280 lugares são 
para veículos li-
geiros, 31 lugares 
para veículos elé-
tricos, seis lugares 
para pessoas com 
mobilidade condi-
cionada, dois lu-
gares para pessoas 
com mobilidade 

condicionada em veículo elétricos e 
dois espaços para motas. Esta obra teve 
um investimento de quatro milhões de 
euros. 
O parque vai ser gratuito durante os 
primeiros 60 dias, e haverá condições 
especiais para as primeiras inscrições 
de avenças, para 24 horas, diurnas ou 
noturnas.
No seu discurso 
o presidente da 
Câmara, referiu-se 
a esta obra como 
parte do “novo 
ciclo de desenvol-
vimento”, subli-
nhado que para se 
fazerem cidades 
“tem de haver co-
nhecimento, cria-
tividade, planea-
mento, operacio-
nalidade e, claro, 
recursos” e que até 
ao final do ano se-

A servir há 13 anos
com doçura

Todos os dias 
das 06 às 20 h

2 amplas
esplanadas

Rua António Aleixo  Nº 23 Queluz de Baixo | Tel: 214351749

Padaria/Pastelaria 
c/ fabrico próprio Take-way

rão criados, no concelho, mais mil e 500 
lugares de estacionamento.

ESCULTURA DE JOÃO DUARTE

O conjunto escultório “Oeiras Desporto 
2020”, da autoria do escultor, João 
Duarte, que pretende homenagear o 
Desporto, implantado junto ao Estádio 
Municipal Mário Wilson, foi também, 
no dia 20 de agosto, inaugurado pelo 
presidente da Câmara, Isaltino Morais, 
que considera que preencher os espa-
ços vazios com algo que nos faça refle-
tir obre o seu significado e a beleza, faz 
parte da construção das cidades e da 
sua harmonia. 
A escultura, construída em aço, é com-
posta por vários elementos de que 
podemos destacar, na parte superior, 
a uma altura de oito metros, a esfera 
armilar estilizada que simboliza o des-
porto no mundo, os tubos retangulares 
laterais representam uma porta aberta 
ao futuro no Desporto.
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Inaugurado orgão de tubos

Novo 
livro de
Pepita
Tristão

Sintra recupera Monumento

Consulta pública de pedido de demolição de edifício
       

AVISO
      

ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

FAZ PÚBLICO que, nos termos do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a nova redação dada 
pelo Decreto - Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro conjugado com os art.ºs 118.º e 119.º do Regulamento de Permissões 
Administrativas, Taxas e Outras Receitas do Município de Oeiras, se encontrará a decorrer a partir do dia 17 de se-
tembro de 2020 e pelo prazo de 15 dias, a consulta pública referente ao Pedido de demolição do edifício existente da 
MOTORPRESS, para construção de uma unidade de condomínio habitacional, complementado por um núcleo restrito de 
prestação de comércio (duas lojas)na Rua Sacadura Cabral, n.ºs 25 e 27 no Dafundo, na União das Freguesias de Algés, 
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Pº. 17/2016, requerido por NEXITY P1, Ld.ª.
A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou sugestões por parte do público em geral, poderá naquele 
prazo ser efetivada, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre as 9:00 - 16:00 horas (com 
marcação presencial), na Unidade de Atendimento e Apoio Administrativo, localizada no Edifício dos Paços do Concelho 
em Oeiras, ou remetida por correio, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e ainda através de correio 
eletrónico para urbanismo.online@cm-oeiras.pt .

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Oeiras, 10 de setembro de 2020

O Presidente
Isaltino Morais

Município de Oeiras
Câmara Municipal

CARTÓRIO NOTARIAL EM TAROUCA DA NOTÁRIA MARIA JOÃO PINTO 
DIAS LOURENÇO REBELO

-:- Extracto -:-

CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de justificação, lavrada 
hoje, neste Cartório, exarada de fls. 116 a 117, do Livro de Notas para Escrituras 
Diversas nº 122, DOMINGOS CARVALHO DA SILVA (nif 191717932) e mulher 
MARIA ALDINA TEIXEIRA DA SILVA, (nif 208477489), casados sob o regime 
da comunhão de bens adquiridos, naturais, ele da freguesia de Alvite, concelho 
de Moimenta da Beira e ela da freguesia de São João de Tarouca, concelho de 
Tarouca, residentes na Rua das Adegas, número 42, 3610-003 Tarouca, freguesia 
de Tarouca e Dálvares, concelho de Tarouca, declararam que com exclusão de 
outrem, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, de um 
reboque, com a marca GALUCHO e com a matrícula L-39770, de 23/07/1993. 
Que, apesar do citado reboque se achar registado na Conservatória do Registo 
Automóvel ainda a favor de António Gonçalves Cana, com a última residência 
conhecida em Casal de Cacilhas, Oeiras, sendo este e respetivos herdeiros 
incertos, notificados editalmente, através de notificação notarial avulsa nos 
termos do artigo 99º do Código do Notariado e através de via postal para a última 
morada conhecida, no sentido de os titulares inscritos se pronunciarem sobre se 
é verdadeiro ou falso o facto dos justificantes se intitularem donos do referido 
reboque e tudo já arquivado neste Cartório Notarial, como processo número 
dez do maço UM de notificações avulsas referentes ao ano de dois mil e vinte, 
o mesmo é pertença exclusiva dos aqui justificantes porquanto o adquiriram, já 
no estado de casado, no dia dezasseis de setembro de mil novecentos e noventa 
e seis, por compra meramente verbal feita ao titular inscrito, que lhe entregou o 
respetivo Livrete e Título de Registo de Propriedade.  ------------------------------------

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL 
Tarouca, 04 de setembro de 2020.
A Notária, 
Maria João Pinto Dias Lourenço Rebelo 
Fatura/recibo nº 713/001/2020

O livro Histórias de Amor e de Morte 
da autoria de Pepita Tristão, e chancela 
da Emporium Editora vai ser apresen-
tado no próximo dia 19 de Setembro, 
pelas 16 horas, na Casa Sommer, em 
Cascais.
A cerimónia contará com a participa-
ção da autora do prefácio, a socióloga 
e escritora Maria Helena Ventura, que 
apresentará a obra.
No dia 12 de Setembro, a autora esteve 
presente na Feira do Livro de Lisboa, 
no espaço da Editora Emporium, onde 
realizou uma sessão de autógrafos. 

Esta edição teve o apoio da Câmara 
Municipal de Cascais.
Histórias de Amor e de Morte é um 
livro povoado por mulheres que so-
nham, vivem sofrem e recomeçam ao 
longo de 16 contos anacrónicos, que 
têm por pano de fundo Portugal, as 
suas lendas, usos e história.
Diálogos onde o real se funde com o 
onírico urdindo tramas de leitura deli-
ciosa.  Um corrupio de aventuras, ora 
divertidas ora dramáticas, que retratam 
também a evolução das mentalidades, 
através dos tempos.

O órgão de tubos instalado na Igreja 
de Paço de Arcos, teve a sua inaugu-
ração, no dia 30 de agosto, de manhã, 
com a bênção pelo Cardeal Patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Clemente, cerimónia 
que contou com a presença do presiden-
te da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais 
e da presidente da União de Freguesias 
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, Madalena Castro. 
Ao início da noite teve lugar um con-
certo inaugural que contou com as pe-
ças de Heinrich Scheidemann, Georg 
Böhm, Johann Gottfried Walther, o 
Prelúdio e Fuga em ré menor, de Bach, 
e a Sonata n.º 5, de Felix Mendelssohn.
Este órgão, descoberto numa mesqui-
ta em Haia, na Holanda, foi recupera-
do com o apoio financeiro da Câmara 

de Oeiras, num total de 100 mil euros 
e pretende-se que além de servir no 
acompanhamento litúrgico das cele-
brações religiosas, permita a formação 
de novos músicos e compositores, dan-
do continuidade à presença da Escola 
de Música de Nossa Senhora do Cabo 
nas instalações da Paróquia de Paço de 
Arcos.
Todo mecânico, este instrumento é 
de tradição neo-barroca, construído 
por D.A. Flentrop Zandamm, Países 
Baixos, com desenho das caixas de 
Gerrit Westerhout, de 1951.
Após o fecho da Igreja em Haia, em 
2013, o instrumento foi desmontado 
pela Flentroporgelbouw e adquirido 
pela Paróquia de Paço de Arcos para 
ser colocado na Igreja Paroquial da 

Sagrada Família, no es-
paço ali previsto desde 
a sua construção pelo ar-
quiteto João de Almeida, 
e montado durante o ano 
de 2020 pela Oficina e 
Escola de Organaria de 
Pedro Guimarães e Beate 
von Rohden.
Possui 25 registos distri-
buídos por dois teclados 
manuais e um pedal, 
com um total de aproxi-
madamente 1660 tubos 
metálicos, dos quais 252 
são de palheta.

Sintra debate Turismo
Foi aprovado, em reunião do executivo, 
a criação de um Conselho Consultivo 
para o Turismo, para debater e analisar 
o panorama atual e futuro do turismo 
em Sintra, bem como as perspetivas e 
medidas estratégicas conjuntas a se-
guir.
A criação deste conselho resulta na ne-
cessidade de uma reflexão e análise so-
bre o caminho a trilhar e a necessidade 
premente do concelho se debater sobre 
questões como "Que turismo para Sin-
tra?", mas também como captá-lo, como 
direcionar as estratégias de promoção 
deste destino turístico, que medidas de 
curto e médio prazo se recomendam 
nas diferentes áreas para garantir o seu 
desenvolvimento e sustentabilidade e 
que eixos estratégicos devem privile-
giar-se.
O presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, referiu que “este 
conselho faz todo o sentido, de forma 

a direcionar estratégias para reforçar o 
foco na atratividade de Sintra, visando 
contribuir para a promoção da sua ima-
gem, aumentando o número de visitan-
tes, as receitas geradas e preservando 
os postos de trabalho.
Esta reflexão deverá não só ser supor-
tada por diferentes contributos nesse 
âmbito, mas também fundada na im-
portância de várias entidades, cujos 
currículos e áreas de atividade consti-
tuem uma mais valia para os objetivos 
prosseguidos pelo município no domí-
nio especifico do turismo.
Considerando a nova realidade que 
se vive, fruto da pandemia por CO-
VID-19, aumenta ainda mais as respon-
sabilidades de reflexão e de valorização 
de opções que melhor respondam aos 
deveres e desafios atuais para um setor 
de atividade como o do turismo, que 
assume uma importância muito expres-
siva em termos nacionais e locais.

A Câmara Municipal de Sintra recupe-
rou o Monumento ao Trabalhador Ru-
ral, da autoria do Mestre Pedro Anjos 
Teixeira (1908 – 1997), obra patente em 
São João das Lampas.
Esta significativa obra estava em avan-
çado estado de deterioração, encon-
trando-se ainda amputada de uma das 
sete figuras que originalmente a com-
punham.
Trata-se de uma valiosa escultura de 
vulto, em bronze, fundida nos anos 80 
do século passado, a partir de maque-

te bem mais antiga, datada de 1957. A 
obra ilustra a dureza do trabalho do 
campo e a vida difícil dos trabalhado-
res rurais. Constituída por sete figuras, 
seis masculinas, que cavam a terra, e 
por uma feminina, que derrama líqui-
do de um cântaro para uma taça, para 
saciar a sede aos que trabalham.
 A intervenção agora terminada foi im-
prescindível para a preservação deste 
monumento, devolvendo a merecida 
dignidade ao conjunto escultórico e ao 
espaço público em que este se insere.
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Oeiras mantém aposta 
na mobilidade e transportes

Relatório sobre lares
Todas as estruturas residenciais para 
idosos do concelho de Oeiras confir-
maram ter a presença de um médico, 
uma a duas vezes por semana, na ge-
neralidade, garantindo ainda o apoio 
profissional à distância, via tecnologias, 
diariamente, sempre que a entidade ne-
cessite.
Esta é a conclusão de um relatório de-
senvolvido pela Divisão da Coesão 
Social da Câmara Municipal de Oeiras 
que auscultou todas as 44 entidades 
locais com resposta residencial – Estru-
turas Residenciais para Pessoas Idosas, 
Lares Residenciais (Deficiência) e Cen-
tros de Acolhimento Temporário.
Neste relatório elaborado pelos técnicos 
municipais, apurou-se ainda que nos 
lares de idosos o apoio de enfermagem 
é assegurado por equipas constituídas 
por 1 a 4 profissionais que assumem 
rotatividade, em regime de não exclu-
sividade, e garantem acompanhamento 
vários dias por semana. Uma das enti-
dades assegura médico e enfermeiro a 
tempo inteiro. A visita do médico tem 
como função a observação aos utentes, 
consultas e prescrições e os enfermei-
ros prestam cuidados de avaliação dos 
utentes, recolha de análises, sondas, 
pensos e observação da tensão arterial, 
além de contacto com o médico.
Quanto à resposta em Lares Residen-

ciais na área da Deficiência, a assistên-
cia médica é feita através da desloca-
ção do médio de família do Centro de 
Saúde às instalações do lar residencial, 
com a exceção de uma associação que 
assegura a deslocação dos utentes. O 
mesmo se passa com a assistência nos 
cuidados de enfermagem.
Quanto aos Centros de Acolhimen-
to Temporário (crianças e jovens em 
risco) concluiu-se que, no caso de os 
utentes evidenciarem necessidades de 
cuidados médicos e/ou enfermagem, a 
entidade assegura a deslocação e acom-
panhamento ao agrupamento de centro 
de saúde de referência, com exceção de 
duas delas que beneficiam de cuidados 
de enfermagem em regime de volunta-
riado.
O Município de Oeiras já atribuiu às 
Estruturas Residenciais para Pessoas 
Idosas cerca de 517.000,00 €, destinados 
a apoios sociais de saúde e de prémios 
aos cuidadores de cada equipamento.
A par da canalização destes recursos 
que têm possibilitado a manutenção 
da atividade social dos equipamentos, 
o Município tem canalizado diverso 
material de proteção individual, assim 
como tem assegurado um acompanha-
mento e monitorização de proximida-
de, consubstanciado em contactos e 
visitas regulares.

Recentemente, as Câmaras de Lisboa, 
Loures e Oeiras fizeram saber que es-
tão apostadas em promover um projec-
to conjunto capaz de garantir ligações 
mais rápidas entre as zonas limítrofes 
de Lisboa. A intenção de avançar com 
um Metro Ligeiro à Superfície nos três 
concelhos foi já aprovada nas respecti-
vas assembleias municipais. 
De acordo com o que foi anunciado, 
o projecto tripartido visa construir 
uma linha ribeirinha (LIOS, Linha 
Intermodal Sustentável) com cerca 
de 24,5 quilómetros de extensão, com 
base num orçamento estimado de 490 
milhões de euros, distribuídos entre 
parque de material e oficinas e material 
circulante.
O protocolo de cooperação assinado 
pelos três municípios que partilham 
a zona ribeirinha da capital, pelo 
Metropolitano de Lisboa e pela Carris, 
tem por objectivo a criação de uma 
solução de Metro Ligeiro à Superfície 
entre Alcântara e a Cruz Quebrada 
(Oeiras), e entre Santa Apolónia e 
Sacavém (Loures).
Pretende-se assim criar um eixo viá-
rio estudado há muito para a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), que 
permitirá tornar mais eficiente a rede 
de transportes públicos e assegurar 
uma ligação mais rápida entre as zo-
nas ribeirinhas dos três municípios e as 
principais interfaces de transportes em 
Lisboa.

COMBUS VAI COBRIR TODO O 
CONCELHO

No âmbito desta aposta numa políti-
ca de transportes capaz de dar uma 
resposta mais eficaz às necessidades 
actuais, o município de Oeiras man-
tém ainda outras frentes de exploração 
neste domínio. Uma delas é o serviço 
COMBUS, um sistema de transporte 
gratuito disponibilizado pela autar-

quia, que tem sido alargado a várias 
freguesias do concelho.
Neste domínio, a promessa do actual 
executivo é o alargamento do servi-
ço a todas as freguesias de Oeiras. “O 
serviço COMBUS irá ser alargado às 
restantes freguesias do concelho, no-
meadamente Barcarena, Porto Salvo 
e Carnaxide/Queijas até ao final do 
presente ano”, confirma a Câmara 
Municipal de Oeiras (CMO).
“Está previsto o serviço nas freguesias 
atrás referidas nos mesmos moldes do 
que já actualmente existe em Algés, 
Cruz Quebrada/Dafundo, Linda-a-
Velha, Oeiras, Caxias e Paço de Acos, 
isto é, um serviço que procura colma-
tar a falta de oferta dos operadores de 
transporte público licenciados, tanto ao 
nível dos percursos como da cobertura 
horária”, acrescenta o executivo lidera-
do por Isaltino Morais.

SATUO À ESPERA DE MELHORES 
DIAS

Outra das apostas lançadas em Oeiras 
em matéria de transportes foi o Sistema 
Automático de Transporte Urbano de 
Oeiras (SATUO), um sistema de trans-
porte urbano de passageiros assegura-
do por uma ferrovia traccionada por 
cabo, sem tripulação, que funcionou 
desde o centro histórico de Paço de 
Arcos até ao Centro Comercial Oeiras 
Parque ente 2004 e 2015, altura em que 
foi encerrado devido a prejuízos acu-
mulados.
No âmbito da campanha para as elei-
ções autárquicas de 2017, Isaltino 
Morais, que lançou o projecto com o 
propósito de o levar até ao Cacém, 
com passagens pelo Lagoas Park e 
TagusPark, ambos em Porto Salvo, fez 
saber que se fosse eleito iria retomar a 
aposta de acabar de construir o projecto 
SATUO, possibilitando assim uma liga-
ção entre a Linha de Cascais e a Linha 

de Sintra.
A instalação da Faculdade de Medicina 
da Universidade Católica junto ao 
TagusPark e o provável lançamento de 
novos projectos nos dois parques em-
presariais e tecnológicos poderão dar 
um novo fôlego ao SATUO, que con-
tinua a aguardar melhores dias para 
poder ser reaberto, ampliado e/ou rea-
daptado, de forma a poder cumprir o 
propósito para que foi criado em 2004.
Para já, a autarquia garante que “não 
estão previstos mais projectos para 
além dos já referidos” ao nível da mo-
bilidade e transportes públicos para 
os próximos anos, assinalando que o 
Metro Ligeiro à Superfície, o SATUO 
e o COMBUS “provam bem a estraté-
gia de investimento traçada pelo ac-
tual Executivo na área da Mobilidade e 
Transportes Públicos”.

TRAVESSIA RODOVIÁRIA ENTRE 
ALGÉS E TRAFARIA

Outra aposta da CMO em matéria de 
mobilidade é a construção de uma tra-
vessia rodoviária sobre o rio Tejo, en-

tre Algés e a Trafaria, na margem Sul, 
em Almada. Uma ideia já com 30 anos 
que Isaltino Morais tem defendido, 
argumentando que a CRIL (Circular 
Regional Interior de Lisboa) só ficará 
completa quando estiver assegurada a 
ligação a Almada.
O autarca oeirense defende que a nova 
travessia que permitiria ligar os conce-
lhos de Oeiras e Almada é de “extrema 
importância” para o desenvolvimen-
to da Área Metropolitana de Lisboa 
(AML), ao nível da mobilidade e com 
vista a uma melhor distribuição do teci-
do empresarial local, actualmente mais 
concentrado na margem Norte do Tejo. 
Até ser alcançado o objectivo de cons-
truir esta nova infra-estrutura, que 
permitiria descongestionar o tráfego 
automóvel em outras vias estruturan-
tes na AML, como sejam as pontes 25 
de Abril e Vasco da Gama, a Circular 
Regional Exterior de Lisboa (CREL) e a 
Auto-estrada da Costa do Estoril (A5), 
Isaltino Morais considera que só existe 
uma “meia CRIL”.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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MHNS
MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL

DE SINTRA
MAT
MUSEU ANJOS
TEIXEIRA

MFC
MUSEU FERREIRA
DE CASTRO

CMLC
CASA -MUSEU
DE LEAL DA CÂMARA

MU.SA
MUSEU DAS 
ARTES DE SINTRA

MASMO
MUSEU ARQUEOLÓGICO
DE SÃO MIGUEL DE ODRINHAS

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
PÓLO DE QUELUZ

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
PÓLO TAPADA DAS MERCÊS

BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE SINTRA

BIBLIOTECA
MUNICIPAL
PÓLO DO CACÉM


