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'O Correio da Linha' no CAQ

Artigo de Opinião 

O impacto do COVID-19 no Turismo

*Director Geral do 
Riviera Hotel

Noel Cavaco Dias *

O turismo é a nível mundial, o sector que mais sentiu, e 
continuará a sentir, o impacto desta pandemia. A situa-
ção é delicada e muito complexa em todo o lado. No caso 
particular de Portugal, sendo um sector chave da nossa 
economia, os seus efeitos são ainda mais dramáticos, pois 
assim como o seu crescimento recente, trouxe riqueza e 
prosperidade a muitos outros sectores, também esta crise, 
terá um efeito de arrastamento muito negativo em toda a 
economia.
Na hotelaria concretamente, o sector respondeu à pande-
mia com a sua habitual resiliência e extraordinária capaci-
dade de adaptação, reinventando-se desde o primeiro dia. 
Empenhámo-nos totalmente em receber os nossos clientes 
com a máxima segurança, garantindo o seu bem-estar, o 
das nossas equipas e parceiros.
Todos tivemos formação e adoptámos todas as medidas 
preconizadas pela, Direcção Geral de saúde, pela Organi-
zação Mundial de Saúde e pelo Turismo de Portugal (Selo
Clean & Safe), para garantirmos o melhor funcionamento 
dos nossos serviços de acordo com 3 princípios essenciais:
- Reforçar as medidas de limpeza e desinfecção
- Salvaguardar o distanciamento social
- Garantir a existência de equipamentos de protecção indi-
vidual (EPI’s)
Estes 3 princípios e as inúmeras medidas contidas em cada 
um deles, visavam permitir  recuperar a confiança dos con-
sumidores rapidamente, de forma a amenizar a grave crise
económica que se avizinhava.
Lamentavelmente e apesar de sector ter feito tudo e (bem!) 
o que estava nas suas possibilidades, e ter conseguido 
passar a mensagem no mercado interno, este não é, e pro-
vavelmente nunca será, suficiente num destino turístico 
como é Portugal.
A dependência do mercado externo, o encerramento de 
fronteiras, o desconhecimento e desinformação, a falta de 
coordenação dos estados membros da EU, cada um com 
diferentes tipos de regras e conselhos de viagem numa 
zona Schengen, supostamente única, e alguma politiquice 
à mistura como a situação dos corredores aéreos do Reino 
Unido, contribuíram sobremaneira para a grave crise que 
o sector vive na actualidade.
Em poucos meses, o turismo passou de ser uma actividade 
pujante, a uma actividade residual. O que todos acreditá-

mos que se resolveria “a partir do Verão”, parece querer 
ficar durante muito tempo mais. O Verão foi irrelevante, e 
os próximos meses piorarão ainda mais o cenário. Muitos 
de nós acreditam empiricamente, que a partir de Abril, o 
mais tardar a partir do terceiro trimestre de 2021, “a coisa 
se resolverá”.
Não sei de onde apareceu essa crença, mas temo que seja 
infelizmente, outra profecia errada. Nenhum dado concre-
to aponta nesse sentido. Os dados “credíveis” que existem
fixam aliás para bastante mais tarde o “regresso à norma-
lidade”.
Os resultados do inquérito ao sector da AHP- Associação 
Hotéis de Portugal do mês de Outubro 2020, são elucida-
tivos:
- Em todas as regiões turísticas de Portugal, o mercado na-
cional ficou em primeiro lugar, sendo em algumas delas, 
quase o único mercado.
- Nos dias de hoje (Outubro), um quarto dos hotéis perma-
nece fechado, e a partir de Novembro essa percentagem 
aumentará.
- As previsões de ocupação para o resto do ano, dos que 
seguem em funcionamento, oscila entre 7 e 26%.
- A maioria do painel estima que o turismo não retomará 
as operações ao nível de 2019, antes do 2º semestre de 2023.
- A nível de dormidas na Hotelaria, relativamente a 2019, 
estima-se a perda de 70%, ou seja, 40.6 M de dormidas. 
Também a nível da receita os números são da
mesma magnitude.
As conclusões do barómetro de Outubro 2020 da OMT-
-Organização Mundial de Turismo sobre a recuperação do 
turismo internacional, também apontam na mesma direc-
ção, e o seu Director executivo, Manuel Butler, afirma que 
o turismo não retomará os níveis de 2019, antes de dois a 
quatro anos, dependendo, de quando consigamos vencer 
as 5 barreiras, ordenadas pela importância, que a OMT re-
fere como impedimentos dessa retoma, a saber:
- Restrições às viagens.
- Demora para conter o vírus.
- Baixa confiança dos consumidores.
- Falta de uma resposta coordenada entre Países.
- Deterioração da economia.
Como se pode verificar, temos pela frente, o desafio da nos-
sa vida profissional, que temos que forçosamente vencer.

O jornal ‘O Correio da Linha’ passou a 
dispor de uma nova tarja publicitária 
colocada nas instalações desportivas 
do Clube Atlético de Queluz (CAQ), 
numa parceria de grande prestígio 
que muito nos honra. A instalação, 
que vem dar ainda maior visibilidade 
ao jornalismo de proximidade que nos 
caracteriza desde 1989 (entraremos no 
nosso 33.º ano de existência em Março 
do próximo ano), foi realizada pela 
Edicais-Publicidade Exterior, Lda, uma 
empresa sediada em Cascais especia-
lizada na produção de ‘outdoors’ e na 
decoração de viaturas, montras e lojas, 
entre outros serviços.
Fundado em 5 de Junho de 1933, o 
CAQ, que começou por ser um giná-
sio, foi diversificando a sua actividade 

desportiva ao longo dos anos. 
Além da Ginástica, Dança 
e Balé, o clube tem promo-
vido também a prática do 
Judo, Karaté, Tiro ao Arco, 
Columbofilia, Aikido e o 
Kickboxing MuayThai, entre 
outras actividades. Contudo, 
tem sido o Basquetebol que 
maior destaque e feitos tem 
granjeado para a colectivida-
de, responsável por desem-
penhar um papel importante 
no desenvolvimento desta 
modalidade desportiva em 

Portugal.
Ao manter permanentemente uma 
aposta forte no domínio da formação, 
o CAQ tem procurado apoiar e desen-
volver jovens talentos para a prática do 
Basquetebol, “articulando a prática da 
actividade desportiva com a formação 
moral e ética dos seus jogadores”. O 
palmarés desportivo do clube, um ver-
dadeiro ‘ex-libris’ da cidade de Queluz, 
inclui inúmeros troféus distritais, re-
gionais e nacionais, conquistados em 
diversas competições em que têm esta-
do envolvidos atletas dos seus escalões 
de formação das camadas jovens. 
O trabalho de formação desenvolvi-
do pelo CAQ ao longo dos anos tem 
sido reconhecido pela participação de 
muitos dos seus atletas nas Selecções 

Nacionais de Basquetebol nos escalões 
jovens masculinos e femininos, na par-
ticipação nos campeonatos seniores or-
ganizados pela Federação Portuguesa 
de Basquetebol (FPB) e, também, nos 
inúmeros títulos conquistados ao longo 
dos 87 anos de história da colectivida-
de, que tem projectado, através dos fei-
tos desportivos alcançados, o nome de 
Queluz aquém e além-fronteiras.
O crescimento sustentado atingido 
pelo CAQ e o aumento do número de 
modalidades desportivas que promove 
justificaram a necessidade de criar um 
espaço de relevo que melhor respon-
desse às potencialidades da instituição. 
Edifício de referência da cidade, a ve-
lha sede do Clube, situada no coração 
de Queluz, acabou por dar lugar, em 
1982, à construção do Pavilhão 
Henrique Miranda, que tem sido 
palco de grandes eventos des-
portivos, nomeadamente jogos 
a contar para os campeonatos 
nacionais de Basquetebol.

ESPECIALISTA EM 
PUBLICIDADE EXTERIOR

A empresa Edicais-Publicidade 
Exterior, Lda, fundada em 1999, 
presta vários tipos de servi-
ços neste domínio, nomeada-
mente Decoração de Viaturas, 

Publicidade em Autocarros, Impressão 
Digital, Sinalética Urbana, Painéis 
Publicitários, Decoração, Telas, Placas, 
Lonas, Películas e Outdoors, respon-
dendo desde as necessidades mais sim-
ples até aos desafios mais complexos 
apresentados pelos clientes.
Entre os materiais disponibilizados 
pela Edicais nos projectos que realiza 
destacam-se: Placas PVC, Alveolar, 
Lentasign/Leboard, Alumínio/Inox, 
K-Line, K-Mount e Acrílicos, nos 
quais garante a melhor qualidade e 
durabilidade. São também executados 
Magnéticos, Lonas Impressas (impres-
são digital ou vinil), Telas Perfuradas e 
Tecidos Duratrans, entre outros, capa-
zes de serem aplicados em todo o tipo 
de superfícies.
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Solidariedade no Natal
Aproximamo-nos mais uma vez da 
chamada Época Natalícia, uma altura 
propícia a fazer balanços à beira do fi-
nal do ano, a libertar estados de alma 
adormecidos, a deixar entrar alguma 
humanidade nos nossos quotidianos, 
habitualmente assoberbados de tanta 
correria, com um sem número de objec-
tivos por atingir e demasiados horários 
para cumprir, apanhados numa corre-
ria louca que nos faz parecer baratas 
tontas a correr em todas as direcções, 
frequentemente para longe dos nossos 
corações habituados a lidar com mui-
tas, demasiadas taquicardias.
Este ano atípico de 2020, duramente 
marcado pela pandemia COVID-19, 
obrigou-nos a equacionar todas as 

nossas prioridades. A escolha não foi 
nossa, não se tratou de uma opção que 
equacionássemos por nós mesmos, de 
livre vontade. Tratou-se, isso sim, de 
uma imposição alimentada pelas cir-
cunstâncias, que acabou por nos cair, 
estrondosamente, na sopa. De repente, 
estávamos mergulhados num turbilhão 
de surpresa, receio e dor, que vieram 
fazer-nos equacionar tudo o que tínha-
mos por garantido, que tantas vezes 
subvalorizámos.
Subitamente, tudo ficou em causa, de 
pernas para o ar, mas nem tudo foi 
mau. Por exemplo, enquanto os líderes 
mundiais atrasaram durante décadas, 
ou recusaram mesmo implementar me-
didas urgentes para limitar os impactos 

mais dramáticos do aquecimen-
to global, em poucas semanas 
as percentagens das promessas 
prometidas timidamente, escon-
didas sempre atrás de segundas 
justificações e intenções, foram 
de longe ultrapassadas pelos 
resultados conseguidos por um 
vírus que nos encostou violen-
tamente às cordas atirando-nos 
para o confinamento.
Rapidamente, a Mãe Natureza 
mostrou-nos de forma impie-
dosa que consegue colocar facil-
mente de quarentena toda a raça 
humana, sem distinções de raça, 
credo ou classe social, países po-
bres de países ricos. Que para 
isso basta, tão somente, estalar 
os dedos! Um bicho pequenino, 
que nem se dá por ele a olho nu, 
pôs-nos a todos em sentido. O 
Planeta (com ajudas humanas 
ou sem elas, ainda está por con-

firmar...) enviou-nos um 
vírus para nos recordar 
que, se não nos portar-
mos bem e persistirmos 
no desrespeito por tudo, 
ele vai acabar por acertar 
contas connosco.

AO ALCANCE 
DA HUMANIDADE

Descobrimos ainda... ou 
melhor, redescobrimos 
ainda algo que tínhamos deixado cair 
no esquecimento e que fez de nós aqui-
lo que somos hoje: gente. De repente, 
tropeçámos com uma necessidade bási-
ca, capaz de nos ajudar a enfrentar e ul-
trapassar as grandes dificuldades com 
que nos deparamos: a Solidariedade. 
Sem este poderoso sentimento ao al-
cance de toda a Humanidade nunca 
seremos capazes de melhorar e evo-
luir, de levarmos mais longe os nossos 
maiores sonhos, de afastarmos os nos-
sos piores medos. 
Confinados, ‘aprisionados’ dentro das 
nossas casas, confrontados com tudo 
aquilo para o que tínhamos deixado de 
ter tempo (família, prazeres simples, 
desejos básicos), voltámos a compreen-
der que todos dependemos de todos, 
que podemos também sentir saudades 
daquilo a que já não dávamos valor por 
estar ali à mão de semear, disponível, 
como se nunca pudesse faltar. De re-
pente, trocar um sorriso, abraçar um 
amigo, dar um beijo a um familiar ou ir 
‘apenas’ ver o mar, sozinho ou acompa-
nhado, passaram a ser uma miragem, 
ali tão perto, mas tão irreal.
Estamos de novo a aproximar-nos da 

chamada Época Natalícia, mas ainda 
não sabemos como vai ser, do que será 
possível fazer, como estaremos nós e 
os nossos e também os outros, os ami-
gos mais chegados e os que foram para 
mais longe, os conhecidos e restan-
tes, a gente que nos ajuda a ser gente. 
Navegamos num tempo de incertezas, 
numa era desconhecida, que fará de 
nós melhores humanos ou seres inca-
pazes de reagir aos desafios complica-
dos que aí vêm. No limite, isso poderá 
ditar o nosso futuro, se nos mantere-
mos ou não aqui. 
Depois do embate da crise sanitária 
espoletada pela pandemia, vêm aí os 
efeitos nefastos causados na Economia, 
a que seguirá uma previsível e irreme-
diável crise social de proporções ainda 
desconhecidas. Como sempre acontece 
nestes casos, serão os mais fracos aque-
les que sentirão mais as consequências. 
A forma como soubermos ajudar os 
mais idosos, os mais carenciados, os 
mais marginalizados, os mais desfa-
vorecidos... sem deixar ninguém para 
trás, ditará o nosso futuro no plane-
ta. Saibamos ser solidários para todos 
aqueles que mais precisam!
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Carnaxide e Queijas
recebem o COMBUS

Amadora cria cartão
para carenciados

Freguesia com novo website

O COMBUS, serviço gratuito de trans-
porte urbano de Oeiras,  já está a operar 
em Carnaxide e Queijas, foi apresenta-
do no Centro Cívico de Carnaxide no 
dia 2 de novembro, pelo presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, dirigindo-se aos presentes, co-
meçou por assinalar o facto de haver 
poucos cidadãos a assistir a esta ce-
rimónia, dizendo que os cidadãos de 
Oeiras são responsáveis e evitam ajun-
tamentos, de acordo com o que se deve 
fazer no momento que vivemos.

Sobre o COMBUS referiu que ele faz 
parte da política complementar de 
transportes, que tem vindo a ser segui-
da no Concelho, que se iniciou há dois 
anos e ficará concluída em dezembro 
deste ano. Começou a operar em Algés, 
Cruz-Quebrada-Dafundo e Linda-a-
Velha, depois em Oeiras e São Julião 
da Barra e Paço de Arcos e Caxias, 
agora é a vez de Carnaxide e Queijas, 
seguindo-se Barcarena, com o arranque 
deste transporte agendado para 3 de 
dezembro e, por fim, em Porto Salvo, a 

partir do dia 17 de 
dezembro.
Este meio de 
transporte repre-
senta um inves-
timento total de 
dois milhões de 
euros para um to-
tal de 16 autocar-
ros.
Considera o 
presidente da 
Câmara que os 
transportes são 
o “calcanhar de 
Aquiles” da Área 
M e t r o p o l i t a n a 

de Lisboa, e é fun-
damental que as 
pessoas tenham 
facilidade de des-
locação pois isso é 
importante para a 
produtividade das 
empresas e para 
a tranquilidade e 
descanso dos ci-
dadãos, não tendo 
que levar horas no 
trajeto, de e para, os 
seus locais de tra-
balho.
Apesar de mui-
tas pessoas acha-
rem que esta área 
dos transportes 
é da responsabilidade da Câmara, 
ela é da responsabilidade do Estado, 
mas, referiu Isaltino Morais, a Área 
Metropolitana de Lisboa passa a ter 
a competência para abrir o concurso 
público para os transportes de toda a 
Área Metropolitana, esperando-se que 
venham a ser melhor servidos os cida-
dãos, o COMBUS pretende assegurar 
transporte onde outros serviços não 
cheguem e poderá, no futuro, ser inte-

grado na nova rede de transportes.
Inigo Pereira presidente da União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, dis-
se que este serviço era muito aguarda-
do pelos munícipes, agradecendo em 
nome da população de Carnaxide e 
Queijas a sua implementação.
Estes dois veículos têm capacidade de 
transporte para 16 pessoas sentadas e 
10 pessoas em pé e ainda acesso para 
pessoas com mobilidade reduzida.

De forma a apoiar nas necessidades 
de alimentação e higiene dos muní-
cipes em situação de carência econó-
mica e social, a Câmara Municipal da 
Amadora vai lançar o projeto Cartão 
Bens de 1ª. Tal, consistirá na atribuição 
àqueles munícipes de um cartão pré-
-carregado com um valor monetário 
que permitirá a aquisição de bens de 
primeira necessidade, reduzindo assim 
o risco de pobreza e de exclusão social. 
Este apoio permitirá uma maior adap-
tabilidade e responsabilização no que 

respeita à gestão e esco-
lha dos produtos a serem 
adquiridos, ao mesmo 
tempo que potenciará a 
autonomia das famílias. 
O apoio previsto será 
de natureza temporária 
e pontual e, poderá ter 
uma duração até 3 me-
ses, renovável por igual 
período, em situações 
devidamente fundamen-
tadas pelo técnico gestor 
de caso, não podendo ex-
ceder o prazo máximo de 
6 meses.

O Município da Amadora dispõe, 
desde 2012, de um Fundo de Coesão 
Social e Municipal, um instrumento 
que permite complementar o apoio 
prestado pela Segurança Social às 
pessoas ou famílias em situação de 
vulnerabilidade social, através de 
um atendimento e acompanhamento 
social integrado. A prestação deste 
apoio tem sido concretizada através 
da aquisição de medicação e de apoio 
financeiros para responder a necessi-
dades diversas. 

A União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão que tem um novo web-
site. Com esta nova ferramenta digital, 
o cidadão terá acesso a uma plataforma 
acessível, moderna, interativa e com 
serviços disponíveis 24/7.
No novo website vai poder contar com 
um Balcão Virtual melhorado, ter a 
possibilidade de fazer agendamentos 
sociais, consultar a agenda de eventos, 
assistente virtual, entre outros. 

Em breve estará também disponível 
uma App compatível com Android e 
iOS, assim como um website exclusivo 
para o Cartão Freguês.
A Autarquia de Massamá e Monte 
Abraão tem investido na sua digitaliza-
ção, numa clara aposta na moderniza-
ção dos serviços com o intuito de pro-
mover uma maior proximidade com 
toda a comunidade.
Visite www.uf-massamamabraao.pt
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URD inaugura
Centro de Marcha
e Corrida
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A União Recreativa do Dafundo 
(URD), inaugurou no dia 24 de outu-
bro, o Centro de Marcha e Corrida, que 
segundo Bruna Coelho, vice-presidente 
do clube para a área do desporto, este 
era um projeto que deveria arrancar em 
março, mas face ao aparecimento da 
pandemia teve que ser adiado.
O Centro de Marcha e Corrida surge 
como forma de revitalizar o que já foi 
prática do clube há vários anos, tendo 
como objetivo dar à população a pos-
sibilidade de praticar desporto, neste 
caso, marcha e corrida.
Bruna Coelho considera que neste pe-
ríodo em que as pessoas têm menos 
mobilidade e com sentimentos de an-
gústia e de incerteza, poder juntar-se 
em pequenos grupos, com as devidas 
distâncias a caminhar ou correr, pode 
ser uma forma de promover o convívio, 
o exercício físico e atenuar algum iso-
lamento.
Esta atividade é acompanhada por um 
técnico credenciado e qualquer pessoa 
de qualquer faixa etária pode juntar-se 
ao projeto, que não tem mensalidades, 
apenas  20 euros de inscrição anual.
A adesão das pessoas tem sido boa, 
mas, pretendem os responsáveis, fazer 
chegar esta informação ao maior núme-
ro de pessoas, nem que tenham que o 
fazer porta a porta, para levar a que as 
pessoas optem por algum tempo ao ar 
livre e a fazerem exercício físico, sobre-
tudo as pessoas com mais idade.
O Centro de Marcha e Corrida, que con-
ta com o apoio da Câmara de Oeiras, 
não tem objetivos competitivos mas é 
intenção do clube vir a reorganizar a 
sua secção de Atletismo que já foi im-
portante no passado, todavia com esta 
situação pandémica não há previsão 
para que isso possa ser realizado.
Na inauguração deste centro estive-
ram presentes o vereador do Desporto 
da Câmara de Oeiras Pedro Patacho, o 
presidente da Federação Portuguesa de 
Atletismo, Jorge Vieira, o presidente da 
União de Freguesias de Algés, Linda-

a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, 
Rui Teixeira, o presidente da URD, 
Armando Soares e o técnico Henrique 
Viena.

Bruna Coelho, que teve uma infância e 
juventude ligada ao desporto, sempre 
incentivada pelos seus pais, é formada 
em Direito mas numa fase da sua vida 
percebeu que o que a torna feliz é fazer 
algo relacionado com o desporto, ten-
do começado a trabalhar na URD com 

um grupo de crianças e recentemente 
foi convidada para integrar os órgãos 
sociais do clube, o que aceitou.
O Centro de Marcha e Corrida, tem 
atividade duas vezes por semana, à 
quarta-feira pelas 18h00 e aos sábados 
às 8h30.
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Ajude-nos a Ajudar
400 famílias Entregue na Av. Comendador Nunes Correia No18 (Av. da Policia Municipal) 

Carnaxide ou através da conta NIB 0007 0000 0012 6440 9562 3

Associação “Desenhando Sonhos” Remax Urban Palácio

Pessoas Solidárias

Tabacaria.carrel@gmail.com
Rua António Aleixo, 2-B • 2770-015 PAÇO DE ARCOS

Tel./Fax: 21 443 51 70

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

Feliz Natal
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

COMEMORAMOS 35 ANOS

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

PUXADORES DE PORTA E DOBRADIÇAS

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

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

A Ferrageira do Cacém
Desejamos Boas Festas

Magusto em Oeiras

O São Martinho foi, mais uma vez, 
celebrado em Oeiras, mas de forma 
diferente dos anos anteriores, em con-
sequência da pandemia, deixando por 
isso de haver os magustos com a parti-
cipação dos munícipes.

Não querendo deixar de assinalar esta 
data e manter a tradição da oferta de 
castanhas, a Câmara de Oeiras em cola-
boração com a ACECOA, decidiu este 
ano fazer a distribuição das castanhas 
assadas, primeiro por diversas institui-

ções do concelho e depois, com o auxí-
lio de cerca de três dezenas de jovens, 
foi feita a oferta nas ruas das vilas do 
concelho. 
O presidente da Câmara, Isaltino 
Morais disse ter sido cumprido o ob-
jetivo desta iniciativa, “as pessoas não 
precisaram de sair de casa, não houve 
ajuntamentos, tudo correu conforme as 
regras de segurança e puderam comer 
as castanhas que tanto gostam, sobretu-
do os mais idosos, que nesta época gos-
tam deste conforto e estão habituados 
às castanhas assadas que o Município 
oferece”.
Segundo João Antunes, presidente da 
ACECOA, foram entregues, no dia 10, 
castanhas a cerca de 200 entidades, 
como IPSS, escolas e infantários, uni-
versidade sénior, bombeiros, polícia 
e também nos serviços da Câmara, no 
dia 11, foi feita a oferta à população por 
todo o concelho. Os assadores deixa-
ram de estar montados no Largo 5 de 
Outubro, na Vila de Oeiras e estiveram 
a funcionar no parque de estacionamen-
to junto à adega do 
Palácio Marquês de 
Pombal. 
Foram assadas 5 
toneladas de cas-
tanhas, vindas de 
Vinhais e o produ-
tor, Jorge Diegas, 
que, ao longo dos 
anos, tem forneci-
do as castanhas, re-
feriu que as casta-
nhas deste ano são 
boas embora tenha 
sido uma produção 
de cerca de 1/3 dos 
anos anteriores, em 
consequência das 

chuvas no mês de agosto que prejudi-
caram a produção. Sobre a realização 
deste evento, Jorge Diegas considera 
que “esta deve ser uma das câmaras do 
país que faz uma iniciativa destas como 
deve ser”.

Boas 
Festas
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GRELHADOS 
NO CARVÃO:

Frango,  
Entrecosto  

e Espetadas

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

Churrasqueira Belinha

Frango assado especial é na Belinha
Todos os dias das 9 ás 14 e das 17 às 21 horas
Encerra aos Domingos

Boas Festas

Bacalhau com 
batata a murro

(por encomenda)

Há 32 anos a servir com
 qualidade e simpatia 

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

Boas raças de carne 
ganham no forno

 e nas brasas

(posta mirandesa)

Vitrina de exposição 
de peixe fresco 

recebido 
diariamente

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

D`El REI 
deseja  a todos

 os clientes
 e amigos 

Boas FestasTemos serviço Take-Away
Somos parceiros da Glovo

entregas ao domicilio

• Ferragens

• Fechaduras

• Ferramentas

• Loiças sanitárias

•  Diverso mobiliário  

para casa de banho

• Azuleijos e mosaicos

• Material eléctrico

• Tintas

• Chaves

•  Remodelação  

de interiores e outros 

serviços

Av. José Elias Garcia, 177-A

2745-150 QUELUZ

Tel.: 214 367 510

E-mail: keluzfer@hotmail.pt

Keluzfer

Boas 
Festas

"Nunca pensei que os
polícias fossem enfrentar
esta situação com tanta garra"

- Subintendente António Santos

O subintendente da Polícia de 
Segurança Pública (PSP), António 
Santos, deixou a Beira Alta em direção 
a Lisboa onde iniciou a sua carreira com 
polícia há cerca de 36 anos. Permaneceu 
em Lisboa até ao ano de 2000, quando 
partiu para exercer funções noutros co-
mandos nacionais. Em 2013 regressou 
à capital, e em 2019 assumiu o cargo 
de Comandante da Divisão Policial de 
Sintra. O Correio da Linha falou com o 
agente para conhecer um pouco mais 
sobre o trabalho levado a cabo por este 
comando policial. 
O Correio da Linha (CL) - Qual a área 
que está sob alçada desta Divisão?
António Santos (AS) – Ela abrange uma 
área de 74,6 quilómetros quadrados, 
com 307 mil habitantes, e conta com 8 
esquadras distribuídas pelo concelho: 
Queluz, Casal de Cambra, Massamá, 
Mira Sintra, Cacém, São Marcos, Rio de 
Mouro e Mem Martins. 
CL – Tendo em conta o atual estado de 
pandemia, qual o papel da PSP no que 

respeita à garantia de cumprimento das 
regras impostas pelo Governo e pela 
Direção Geral de Saúde (DGS)?
AS – Entre aquilo que nos compete 
temos o controlo de ajuntamentos;  o 
controlo sob o consumo de álcool na 
via pública; a fiscalização dos transpor-
tes públicos e dos estabelecimentos co-

merciais; e a garantia de que as pessoas 
que se encontram em isolamento - por 
se encontrarem efetivamente infetadas 
com Covid-19 - permanecem na sua re-
sidência. 
CL – E de que forma concreta têm atua-
do nestes casos?
AS - A DGS faz-nos chegar as listagens 
das pessoas da nossa área de atuação 
com obrigação de permanência na resi-
dência e nós vamos vigiando esse isola-
mento. No que respeita aos transportes 
públicos há que salientar que o comboio 
não é da nossa responsabilidade pois 
há uma divisão da polícia que se encar-
rega especificamente dessa área. A nós 

cabe-nos a fiscalização dos transportes 
urbanos da nossa zona. Desde que fo-
ram estabelecidos limites à ocupação 
máxima dos autocarros temos passado 
alguns autos por incumprimentos desta 
diretriz. Chegámos, inclusive, a obrigar 
pessoas a não entrarem no autocarro 
por este já se encontrar com lotação má-
xima. É óbvio que às horas de ponta é 
sempre mais complicado mas, de forma 
geral, as coisas já estão a correr melhor 
e os próprios operadores têm colabora-
do e cumprido. Além disto, temos feito 
fiscalizações diárias a restaurantes e 
estabelecimentos comerciais, nas quais 
contamos com o apoio da polícia mu-
nicipal. Muitas vezes a iniciativa destas 
fiscalizações é nossa, outras são queixas 
que nos vão chegando. O mesmo acon-
tece com os ajuntamentos: recebemos 
algumas queixas e deslocamo-nos até 
ao local para averiguar, dispersando-os 
sempre que se verifique o incumpri-
mentos das normas estabelecidas. 
CL – Quanto à proibição de circulação 
entre concelhos decretada entre os dias 
30 de Outubro e 3 de Novembro, reali-
zaram alguma operação?
AS – Sim, começámos às 00h00 de sex-
ta-feira, dia 30, colocando agentes nos 
principais pontos de acesso a outros 
concelhos. No total foram fiscaliza-
das 682 viaturas no âmbito das várias 

Especialidades:
Lombo de bacalhau gratinado

 Arroz de garoupa com camarão
Posta Mirandesa - Carne de alguidar 

com migas de espargos
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Ninguém diria que tem 81 anos. Ativo, 
bem-posto, gaba-se de fazer uma boa 
paella, tem até fogareiro e paelheira 
próprios. Conduz, trabalha e passeia. 
Nas paredes, como se nada fosse, tem 
algumas das taças e fotos da época em 
que Joaquim Palmeiro Antunes era 
conhecido como o extremo-direito do 
Benca. 
Nasceu em Chança, perto de Alter do 
Chão, em 1936, e foi com cinco anos 
para Ponte de Sôr, onde o pai tinha 
uma salsicharia. 
Com três irmãs e um irmão, tinha uma 
vida boa. Começou a jogar no Elétrico 
Futebol Clube (EFC), quando o clube 
“tinha uma grande equipa e jogava na 
2ª divisão”, mas “tinha que tirar os 

Av. José Elias Garcia, 75-C Ÿ Telef.: 21 435 25 07 Ÿ 2745 QUELUZ

Boas Festas
a todos

os clientes
e amigos

O U R I J Ó I A
J O A L H A R I A
OUR I V E S AR I A

sapatos para jogar, senão o 
meu pai dava-me uma 
tareia”. 
Aos 16 anos, foi para o 
Portalegrense onde foi 
campeão nacional de 
zonas: “O Portalegrense 
foi-me comprar ao EFC. 
Viemos seis vezes jogar à 
Tapadinha e o outro 
nalista era o Académica. 
Empatámos, não havia 
prolongamentos, acabámos 
por ganhar a penaltis 2-1 e 
eu marquei o golo da 
vitória”. 
O seu desempenho chegou 
aos ouvidos do presidente 

do Benca. “Três meses depois, o 
presidente do Benca, o senhor 
Joaquim Ferreira Bugalho, foi para as 
termas de Cabeço de Vide e alguém lhe 
deu uma dica: 'Está ali um miúdo, o 
Palmeiro Antunes e tal', e o senhor 
Bugalho foi-me buscar. Trouxe-me 
para Lisboa, vim no carro com ele, e 
estive dois meses na casa dele. Os jogos 
eram no Campo Grande. Joguei nos 
juniores, nos aspirantes e na reserva”.
No nal do ano de 1954, é inaugurado 
o Estádio da Luz e Palmeiro, como 
capitão da equipa de juniores, foi o 
porta-bandeira da cerimónia. “Foi uma 
coisa maravilhosa”. 
A partir dali, marcavam-se as linhas da 
sua vida: “Matricularam-me no Ateneu 

Comercial de 
Lisboa, porque 
em Portalegre 
estava a tirar o 
curso comercial, 
e z grandes 
amigos”. Depois 
do curso, o 
Benca apertou 
com ele: “Ou 
jogas e 
a r r a n j a m o s - t e 
um emprego ou 
vais arranjar 
emprego”. A 
resposta foi fácil: 
“Eu não quero 
deixar de jogar. 
É uma coisa que 
adoro”. 
Ficou e arranjaram-lhe emprego na 
Mercauto de Sete Rios. Jogou e, em 
1954, foi internacional, altura em que 
chegou ao Benca o treinador 
brasileiro Otto Glória que o pôs a jogar 
na primeira categoria. Treinava e 
cumpria “os horários todos!”. Bom, 

nem sempre, como conta sobre a noite 
da procissão do Senhor dos Passos, no 
Martim Moniz: “Eu, o Isidro, o Hélder, 
o Coluna e o Ramalho fomos jantar 
fora, fomos à procissão, e chegámos às 
duas e meia da manhã. Já não abriram 
a porta! Então, fomos agarrados a subir 

De jogador a treinador
no mundo do futebol

Palmeiro Antunes

Na garagem guarda um espólio de troféus que ganhou ao longo da vida

Equipa do Benca no Campeonato Nacional 57/58 - 19 anos

Seleção Nacional na Alemanha 55/56 - 18 anos
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pela escada cá fora!”. 
Com o Benca, a vida mudou. “Ia ao 
Alentejo uma vez por ano...”, mas 
acabou por sair do clube, em 1963, por 
desentendimentos com o treinador 
húngaro, Béla Guttman, “um técnico 
muito complicado”. Saiu com tristeza, 
mas também com muitos golos 
marcados, vários campeonatos e taças 
de Portugal ganhos.
Daí, foi para o Lusitano de Évora, “no 
tempo em que o Lusitano tinha uma 
equipa fabulosa na primeira divisão”. 
Foi “com um contrato de luvas, 
ordenado e hotel”. Quando estava a 
terminar o contrato com o Lusitano, 
surgiu-lhe o convite para ir para a CUF 
do Barreiro. “Nessa altura a CUF tinha 
muitos bons jogadores. Era uma coisa 
importante aquele recreio de jogadores, 

em que muitos se tornaram 
grandes vedetas: uns foram 
para o Benca, outros foram 
para a seleção nacional”. 
Falou diretamente com 
Jorge de Mello que lhe disse 
que tinham interesse nele. 
“Combinámos o ordenado e 
o emprego. Fui trabalhar 
para a Zona Adubos, para a 
contabilidade e comecei a 
viver no Barreiro”. 
Só tinha folga às segundas-
feiras. “Vinha a Lisboa, à 
noite, de barco” e, mais uma 
vez, ao m de dois anos, 
não quis “jogar mais à 
bola”. Na altura, também 
vendia carros com o José 

Águas na Auto Boavista e ganhava 
bem, pelo que pesou os prós e os 
contras: a CUF estava a terminar, não 
queria continuar a jogar, queria fazer a 
sua vida: “na CUF, tinha um ordenado 
excelente e, desde que saí do Benca 
que tinha o 'passe' e era empresário de 
mim mesmo. Fiz a minha vida na CUF 
e, ao m dos dois anos, eles tinham que 
me dar uma verba em dinheiro, na 
altura era uma verba grande, 170 
contos”. Mas, no último jogo que fez 
contra o Porto, levou uma pancada e o 
Barbosa pisou-lhe o pé: “Parti o dedo 
pequeno do pé, a época acaba, 
recuperei”, no entanto, a CUF 
penalizou-o. Anal, só lhe pagariam 70 
contos, porque esteve parado: “Só 
parei um jogo, quer pagar menos cem 
contos? Tenho que voar para outro 

lado”. 
E assim foi. “O 
Manel Vasques, 
que jogava no 
Sporting, tinha um 
primo que 
trabalhava no 
banco na Praça do 
Comércio: o Luís. 
Era um grande 
amigo meu. De 
vez em quando, 
vínhamos de barco 
do Barreiro e um 
dia ele pergunta-
me: 'Não queres ir 
para a Covilhã?'”. 
A ideia não lhe 
pareceu muito 

apelativa de início, mas, “entretanto, o 
Fernando Vaz foi treinar a CUF. Uma 
excelente pessoa, um casapiano, uma 
pessoa acessível, educada e percebia de 
futebol” que lhe disse: “Vais comigo à 
Covilhã. Fui no carro com ele e z dois 
treinos lá, um com uma equipa da 
Guarda e outro com uma de Castelo 
Branco. Eu era muito veloz, ponta-
direita ou esquerda, mas era veloz, 
ensinaram-me a cruzar bem a bola e a 
chutar de longe e marquei três golos 
em cada treino”. Feito que 
impressionou o Conde da Covilhã que 
lhe perguntou de imediato: “Queres vir 
assinar?”. Pensou no assunto, 
aconselhou-se e assinou.
No segundo jogo da Liga, já no 
Covilhã, defrontou o Benca. “Fomos 
para estágio para Alpedrinha, 
preparámo-nos convenientemente. 
Tínhamos um treinador que era um 
espetáculo! Foi um grande jogador do 
Belenenses: o Mariano Amaro. Foi um 
grande craque na época dele!”. Tão 
bem preparados foram que esse foi um 
“dia mágico no Covilhã!”, mas trá-gico 
para Palmeiro, já que custou ao antigo 
benquista marcar dois golos contra o 
seu clube do coração. “Fiquei triste, 
mas enm, tinha que ser”. 
O espírito comercial falava mais alto e 
aprendeu “uma coisa que lhe serviu 
para a vida seguinte. Quando 
ganhávamos, dávamos uma volta pelas 
fábricas e cada uma dava-nos um fato. 
Dez fábricas, dez cortes de fato. À 
segunda-feira, vinha a Lisboa e vendia 
os fatos ao Atlético, ao Sporting, ao 
Oriental. Eram 20 escudos o metro! 
Coisas de categoria! Algumas coisas 
ainda iam sair para a moda! Então 
meti-me na área comercial”. Foi 
trabalhar para o stand da Ford da 

Covilhã. “Tinha um Cortina que 
roncava por todo o lado. Fartei-me de 
vender daquilo!”.
A vida volta a trocar de campo. 
Arranjou uma namorada, ia à segunda-
feira a Lisboa visitá-la e, depois de dois 
anos no Covilhã, casou-se com ela. 
Tinha 27 anos. “Nunca pensei em casar 
na vida. Nunca! A minha vida era 
prossional. Quando um dia deixasse 
de jogar, aos trinta e tal, então aí 
orientava a minha vida. Mas as coisas 
complicaram-se... não desfazendo, 
porque a minha mulher é muito gira!”. 
Formou uma equipa no CIF, Clube 
Internacional de Futebol, “onde todos 

No Lusitano de Évora em 64

Em Munique com José Augusto, representantes da ADIDAS 
ao centro Juca Selecionador Nacional

Grupo de futebol de magistrados de Lisboa, no Brasil

Troféu do Clube Internacional de Futebol (CIF)
em 1975 com Oliveira Duarte

Com Eusébio em 1970 - O melhor marcador do Mundial

No Sporting da Covilhã em 68/69
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operações levadas a cabo sendo que, 
a maioria das pessoas que tentaram 
circular entre concelhos estavam devi-
damente munidas da declaração que 
assim o permitia.
CL – E qual tem sido a vossa ação junto 
a comunidade escolar?
AS – Costumávamos promover campa-
nhas de sensibilização junto das escolas 
mas atualmente isso é mais difícil de-
vido ao momento que vivemos. Ainda 

assim, fizemos re-
centemente uma 
ação que durou 
uma manhã e 
envolveu cerca 
de meia dúzia 
de agentes, em 
que procedemos 
à distribuição de 
máscaras e ape-
lámos aos jovens 
para cumprirem 
as normas impos-
tas pela DGS. De 
resto continua-
mos a fazer os 
patrulhamento 
dos acessos às es-
colas, como já era 

habitual. 
CL – Tendo em conta o trabalho de 
grande proximidade da PSP e do con-
sequente risco, como está o ânimo dos 
agentes?
AS – Nunca pensei que os polícias fos-
sem enfrentar esta situação com tanta 
garra, dedicação e determinação como 
tenho visto. Inicialmente houve muitas 
dúvidas mas nunca houve uma recu-
sa em fazer determinado serviço, nem 

mesmo no início quando ainda nem es-
távamos dotados de máscaras ou qual-
quer outro tipo de proteção individual. 
CL – Devido à quarentena decretada 
em março, verificou-se o aumento dos 
casos de violência doméstica?
AS – Tem havido um aumento mas não 
creio que tenha a ver com a quarentena 
em si, até porque já antes disso estáva-
mos a registar um aumento no número 
de queixas. Penso que isso se deve ao 
facto de as pessoas estarem melhor in-
formadas e de perceberem que podem 
e devem apresentar queixa.
CL – A PSP tem vários projetos de 
apoio à população idosa. Que tipo de 
apoio costumam prestar a estas pes-
soas?
AS – Antes do início desta pandemia 
estávamos a proceder ao rastreio dos 
idosos do município, em conjunto com 
as juntas de freguesia do concelho. 
Quando temos conhecimento de algum 
idoso em situação de isolamento social 
ou com algum tipo de carência, damos 
conhecimento à segurança social e às 
juntas de freguesia que têm capacida-
de para apoiar nestes casos com algum 
tipo de ação social. E, de facto, não nos 
podemos queixar pois ambas as enti-
dades têm prestado auxilio a todas as 
pessoas que sinalizamos. 
CL – E como estão as redes viárias do 
concelho? Têm-se registado muitos aci-
dentes?
AS – Não têm havido muitos acidentes 
e não temos nenhum ponto negro onde 

se verifiquem acidentes de forma cons-
tante. É de salientar que a IC19 não é 
policiada por nós mas sim pela Divisão 
de Trânsito de Lisboa. É uma estrada 
com muito trânsito, com muitos carros 
a circular e basta o mínimo descuido 
ou um condutor não cumpridor da Lei 
para causar muitos problemas.
CL – Com quantos operacionais conta 
esta Divisão? Considera serem sufi-
cientes para assegurar a segurança da 
população do concelho?
AS – Não lhe posso precisar esses nú-
meros mas ultrapassa a meia centena. 
Não digo que não gostaria de ter mais 
mas, possivelmente, se tivesse dobro 
dos agentes que tenho neste momento, 
também não estaria satisfeito. De qual-
quer forma, este é o número possível 
e é adequado e suficiente para garan-
tir a segurança da população. No que 
respeita às instalações é preciso ter em 
conta que estas eram uma casa de fun-
ção, portanto, tivemos de nos adaptar a 
elas. Não são adequadas mas não posso 
dizer que sejam más, têm os requisitos 
mínimos para cumprirmos a nossa fun-
ção. Mesmo as restantes esquadras do 
concelho são todas razoáveis, exceto a 
do Cacém que se encontra em piores 
condições. A Câmara Municipal de 
Sintra (CMS) está a trabalhar em num 
projeto que respeita às instalações da 
PSP mas não posso adiantar mais.
CL – Relativamente à CMS, de que for-
ma é que esta tem apoiado a PSP?
AS – Há cerca de ano e meio, por 

exemplo, a autarquia 
ofereceu-nos 8 car-
ros de serviço o que 
nos permitiu ter mais 
de um carro em cada 
esquadra. Tem tam-
bém comparticipado 
a realização de testes 
de despistagem de 
Covid-19 aos agentes 
que lidam com casos 
positivos. Isto per-
mite que os agentes, 
em caso negativo, ve-
nham trabalhar. Posso 
dizer que já tivemos 
agentes infetados mas 
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Em Queluz (Junto a PSP) 
a Lavandaria que ajuda na sua vida

Self-Service Aberto todos os dias 
das 8h as 22h

Lavagem
 • 10kg - 4,50€ | 12kg - 6,00€ | 16 kg - 8,00€
 ( a lavagem inclui detergente ecológico,

 amaciador e desinfetante)

Secagem
 • 18kg - 1,50€ (14 minutos)

Rua José Afonso nrº32 B, Bairro Quintelas 2745-136 Queluz

Contactos:
919 252 045 | 218 230 018
arestadosoceanos@hotmail.com

Lave e seque
toda a sua

 roupa em minutos

Boas Festas

Dr. Kid
Coco acqua
Bimbolina
Agatha Ruiz de la Prada - 
Street Monkey
Gente miúda
Vestuário, Malas, Carteiras
e Chapéus de chuva

Papelaria  
ESTUDANTINA

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 52A - 2745-094 QUELUZ - Tel/Fax. 214 353 511

• Livros e diverso  
material escolar  

• Tabacaria 
• Livraria

• Pay-Shop
Boas Festas

nenhum contraiu a doença em serviço. 
A Câmara apoiou-nos ainda na desin-
feção das instalações, um processo de 
extrema importância pois passam por 
aqui muitas pessoas. 
CL – Quando fazem uma detenção e, 
posteriormente, o detido acaba por ser 
libertado por ordem do tribunal, como 
se sentem?
AS – Nós conhecemos as regras e sa-
bemos que os juízes e procuradores 
julgam e acusam de acordo com a lei. 
Enquanto cidadãos, podemos, em al-
gumas situações, considerar que a lei 
não está bem e que as coisas deveriam 
passar-se de outra forma. No entanto, 
enquanto polícias sabemos, muitas ve-

zes, à partida que o crime que determi-
nada pessoa cometeu não está indica-
do sequer para prisão preventiva, por 
exemplo, por isso não podemos esperar 
que tal aconteça. As pessoas têm mui-
ta tendência a queixar-se 
dos juízes e esquecem-se 
de culpar os políticos que 
fazem as leis. Os juízes 
limitam-se a aplicá-las. 
Isto não quer dizer que 
não haja exceções, obvia-
mente. 
CL –Considera que se 
tem verificado um au-
mento da violência con-
tra a polícia?
AS – Considero que essa 
ideia tem muito a ver 
aquilo que é veiculado 
nas televisões e por vezes 
não é bem o que querem 
fazer crer. Há casos em 
que chegam a repetir 
várias vezes ao dia a mesma notícia e 
as pessoas ficam com a sensação que 
o país está a saque e não é bem assim. 
Além disso, hoje em dia, também nós 
estamos sob um maior escrutínio: com 
as câmaras nos telemóveis qualquer 
atuação da polícia facilmente se trans-

forma num “filme”. 
CL – Já estamos quase no final do ano...
qual o balanço que faz do mesmo?
AS – Foi um ano de muito trabalho mas 
conseguimos atingir muitas das nossas 

metas. A diminuição do nível da cri-
minalidade é um importante feito.  De 
igual modo, sentimos que temos feito a 
nossa parte no que respeita à garantia 
de que esta pandemia não se expande 
ainda mais através da dispersão dos 
ajuntamentos e restantes ações já refe-
ridas neste contexto. 
CL – Que projetos gostaria de ver rea-
lizados?
AS – Acho que todos nós temos sem-
pre a ideia de querer resolver todos os 
males do mundo. Na PSP trabalhamos 
diariamente para minimizar os proble-
mas, umas vezes conseguimos, outras 
não. Neste momento, a nossa maior 
preocupação e o nosso maior objetivo é 
terminar a situação de pandemia. Aliás 
este é um projeto mundial, uma ambi-
ção que deve ser de todos! 

Texto: Raquel Luis
 Fotos:PSP e Paulo Rodrigues
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A Isabelinha da Oceania

Uma Vida...

A pastelaria Oceania situada em Paço 
de Arcos, no Concelho de Oeiras, tem 
um passado que se liga a esta vila, 
mas tem também rostos que ao longo 
dos anos se ligaram à imagem des-
te estabelecimento, como é o caso da 
“Isabelinha”, (Isabel Conceição Neves 
Santos) imã dos fundadores da Oceania 
e que nela trabalhou durante 55 anos.
Sendo ainda hoje, depois de aposenta-
da, uma pessoa estimada pelos habi-
tantes de Paço de Arcos, o Correio da 
Linha quis dar a conhecer um pouco 
da vida desta senhora, que tinha sem-
pre um sorriso para quem entrava na 
Oceania.
Natural de Carção, no Concelho de 
Vimioso, Distrito de Bragança, com 
13 anos veio para Paço de Arcos tra-
balhar na pastelaria Oceania, funda-
da por quatro dos seus irmãos, Maria 
Adelaide Neves, Mário Neves, Serafim 
Neves e Albano Neves, tendo os três ir-
mãos experiência na área da hotelaria, 

com destaque para Serafim Neves, que 
foi pasteleiro na pastelaria “Versailles”.
“Isabelinha” foi aprendendo e crescen-
do com a Oceania, que teve durante 
anos, além do serviço de pastelaria, 
serviço de refeições rápidas de que 
eram muito apreciados os “Bitoques da 
Isabelinha”.
Isabel Neves Santos, diz que foi um 
tempo feliz os anos que trabalhou nesta 
pastelaria, pois era como se estivesse 
em família com os colegas e clientes, re-
ferindo que a Oceania foi durante mui-
tos anos paragem obrigatória de mui-
tos artistas que se dirigiam aos estúdios 
Valentim de Carvalho para fazerem 
gravações, como Amália Rodrigues ou 
Tozé Brito. 
Recorde-se que a Av. Patrão Joaquim 
Lopes, onde se situa a Oceania, era o 
acesso ao norte de Paço de Arcos atra-
vés da, já eliminada, passagem de ní-
vel da Linha de Cascais e que durante 
muitos anos era o principal acesso para 

quem vinha de Lisboa ou de Cascais 
através da Estrada Marginal. 
Também recorda, Isabel Neves Santos, 
que as festividades geravam sempre 
uma grande afluência à Oceania, sobre-
tudo a época natalícia, em que, segun-
do Carlos Santos, seu marido, chega-
ram a vender cinco mil bolos-rei.
A Oceania não foi o único investimento 
dos quatro irmãos, tiveram também um 
supermercado, um bar na praia e uma 
mercearia na vila de Oeiras, e justifica 
Isabel Neves Santos, o facto de haver 
nos irmãos este espírito de investidor, 
como uma herança dos seus antepassa-
dos, pois já sua avó fabricava doces que 
vendia nas feiras e seu pai fabricava e 
vendia calçado.
Paço de Arcos é considerada hoje como 
sendo a sua terra uma vez que foi aqui 
que viveu a maior parte da sua vida, 
onde criou raízes, fez amigos e cons-
tituiu família, tendo uma filha e uma 
neta.
Continuando a seguir a 
tradição, dirigida hoje 
por José Castro e David 
Balão, a Oceania tem ao 
dispor dos clientes, não 
só as especialidades an-
tigas como os “stiques” 
ou o pastel de nata, 
mas também novas 
especialidade como o 
pastel com base no vi-
nho de carcavelos, Villa 
Oeiras, cuja confeção, 
como das outras espe-
cialidades, está a cargo 
de David Balão.  
Questionada sobre a 
realização da Mostra 
Gastronómica em Paço 
de Arcos, Isabel Neves 
Santos, considera que é 
um evento muito impor-
tante para a economia lo-
cal, divulgando o que de 
bom se faz nesta vila em 
termos de restauração 
que tem muita qualida-
de, e a propósito confi-
denciou que gosta muito 
de sopa de peixe da Casa 
Galega.
Nas suas viagens além 
das visitas à sua terra 
natal, de que continua 
a gostar, aprecia muito 
as zonas da Batalha e de 
Fátima, e gostava, se isso 
lhe fosse possível, de ir a 
Itália e visitar Roma.

(De signo Capricórnio, tem como cor 
preferida o branco e como pedra prefe-
rida o diamante)
A Oceania, que chegou a ter oito em-
pregados, hoje em consequência da 
mudança dos hábitos, também mudou, 
se há 40 anos estava aberta até tarde, 
chegando a fechar às duas horas da ma-
nhã e tinha como principais clientes os 
jovens, atualmente Paço de Arcos tem 
uma população bastante envelhecida e 
à semelhança de outros estabelecimen-
tos, às 20h00, a Oceania fecha as portas, 
por já não se justificar continuar a fun-
cionar depois dessa hora. 
Por este motivo o trabalho hoje pode 
ser menos pesado, mas “Isabelinha” 
mesmo reconhecendo que no seu tem-
po era muito exigente e deixava pou-
co tempo livre, não trocava a vida que 
teve por outra, nem mudaria nada.

Texto: Alexandre Gonçalves
 Fotos: Paulo Rodrigues

Serafim Neves, Mario Neves, Albano Neves, Júlia Neves,
 Isabel Neves, Palmira Neve (mãe) e Maria Neves 
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Hotel celebra
aniversário

CARTÓRIO NOTARIAL DE SINTRA   
da Notária: Bruna Maurícia Martins Cota Valadão Rocha

Instalações na Avenida José Elias Garcia, 197 A/B,  2745-150 QUELUZ

Tel.: 214 353 469   Tlm.: 96 464 0001 E-mail: bruna.rocha@notarios.pt

Horário compreendido entre as 9:00 horas e as 17:00 horas. 

Possibilidade de agendamento de atos 

para outros horários ou ao sábado.

ESCRITURAS PÚBLICAS de compra e venda, mútuo, hipoteca, 
permuta, doação, dação, divisão de coisa comum, habilitação 

de herdeiros, convenções antenupciais, justificação de direitos, 
partilha, constituição de propriedade horizontal, constituição de 

sociedades e associações, repúdio e renúncia de herança, entre 
outras.

TESTAMENTOS
PROCURAÇÕES

RECONHECIMENTOS DE ASSINATURA
TERMOS DE AUTENTICAÇÃO

CERTIDÕES E PÚBLICAS-FORMAS
CERTIFICADOS/ CERTIFICADOS DE TRADUÇÃO

REGISTO PREDIAL, AUTOMÓVEL

Estante

COMUNICADO DE IMPRENSA

Um tesouro reencontrado  de René Goscinny e Albert Uderzo! 
As Edições ASA convidam os seus leitores a descobrirem,  no próximo dia 21 de outubro, um verdadeiro achado:  O Menir de Ouro, uma história ilustrada de Astérix, escrita  por René Goscinny e desenhada por Albert Uderzo.  Uma aventura fora de coleção, para ler, ver e ouvir.Reina a agitação na aldeia gaulesa: Cacofonix decidiu  participar no famoso Festival da Canção dos Bardos  Gauleses para conquistar o Menir de Ouro!
Para o protegerem neste concurso seguido de perto  pelos Romanos, Astérix e Obélix ficam encarregados  de o acompanhar: eles não devem perder Cacofonix  de vista, mesmo correndo o risco de… ficarem surdos!

O MENIR DE OURO

Colocada à venda pela primeira vez em formato de livro-disco em 1967, esta aventura única tornou-se uma verdadeira relí-quia quase perdida e nunca foi publicada em álbum.Esta história, escrita com a vivacidade narrativa de René Gos-cinny propositadamente para uma gravação áudio e ilustrada com a mestria gráfica de Albert Uderzo propositadamente para o livreto que acompanha o disco, é uma verdadeira joia a redescobrir. Ela bem merecia ser valorizada, juntando-se a partir de agora à coleção de álbuns ilustrados de Astérix.

René Goscinny e Albert  Uderzo - Direitos reservados

DOSSIÊ DE IMPRENSA

um cowboy  
no negócio do algodão

As edições ASA publicaram recen-
temente a obra de banda desenhada 
'Astérix – O Menir de Ouro', escrita por 
René Goscinny e ilustrada por Albert 
Uderzo. Este álbum ilustrado apresenta 
um novo grafismo com uma paginação 
mais forte, permitindo assim que o lei-
tor mergulhe mais a fundo nos textos e 
desenhos dos autores. Para tal, foi reali-
zado um minucioso trabalho de restau-
ro supervisionado pelo próprio Albert 
Uderzo. Além disso, para completar 
a experiência e permitir que os fãs de 
todas as gerações vivam esta aventura 
tal e qual os seus criadores a tinham 
imaginado, ficará disponível online, 
de forma gratuita, uma gravação áudio 
deste álbum. 
Esta aventura fica marcada pela agita-
ção vivida na aldeia gaulesa quando 
Cacofonix decide participar no famoso 
Festival da Canção dos Bardos gauleses 

para conquistar o tão desejado Menir 
de Ouro! Astérix e Óbelix ficam encar-
regues de o acompanhar e proteger, 
mesmo correndo o risco de...ficarem 
surdos. Uma aventura para ler, ver e 
ouvir. Das mesmas edições chega às 
livrarias o álbum 'Lucky Luke – Um 
Cowboy no Negócio do Algodão' que 
ficará com certeza para a História. Ao 
abordarem pela primeira vez a temáti-
ca da escravatura, Jul e Achdé oferecem 
um grande tema a uma grande herói. 
Depois de herdar uma imensa plan-
tação de algodão no Luisiana, Lucky 
Luke terá de enfrentar vários obstácu-
los para redistribuir a sua herança pelos 
quinteiros negros, embarcando numa 
luta contra os poderosos da região e 
contra a segregação racial. Quando 
Lucky Luke trata a história dos Estados 
Unidos sem rodeios, o resultado é uma 
aventura tão divertida como profunda.

O Riviera Hotel Carcavelos  comemo-
ra este mês de Novembro o seu 20.º 
aniversário. Esta unidade hoteleira dis-
põe de 130 quartos (15 dos quais são 
suites) e de sete salas polivalentes com 
luz natural com capacidade até 160 pes-
soas." 
O Riviera Hotel Carcavelos reabriu no 
passado mês de Julho, seguindo todas 
as orientações da Direção-Geral da 
Saúde (DGS), do compromisso 'Clean 
& Safe' implementado pelo Turismo de 
Portugal e normas previstas no âmbito 
do selo 'Safe Travels' do World Travel 
& Tourism Council (WTTC).
Em mês de aniversário, o Riviera Hotel 
prepara uma série de iniciativas para 
comemorar a efeméride
Durante o mês de Novembro, desta-
cam-se duas: Para todas a reservas 
efectuadas directamente no site do 
Hotel Riviera, os clientes beneficiarão 
durante todo o mês de inúmeras vanta-
gens tais como:

Tratamento VIP no quarto, composto 
por garrafa de vinho “Caves Riviera” 
e queijo curado, um acesso gratuito, à 
piscina interior e ginásio, garagem gra-
tuita, e ainda um voucher de 10% de 
desconto para utilizar no restaurante 
“A Concha”.
Outra iniciativa que decorrerá igual-
mente durante todo o mês será o pro-
jecto gastronómico “20 Anos, 20 dias, 
20 Pratos, 20 Euros”. Menus com ins-
piração na gastronomia tradicional 

Portuguesa, serão de segunda 
a sexta, recriados pelo Chef 
Carvalho. Todos os dias uma 
sugestão diferente será apre-
sentada ao almoço e ao jantar. 
Estes menus incluem couvert, 
opção de carne ou peixe à es-
colha, sobremesa, queijo, fruta 
à discrição, bebida e café. O 
preço será apenas 20€.
O Hotel Riviera, já prepara 
igualmente outras iniciativas 
e mantém em funcionamento 
aos Domingos, o seu Family 
Brunch Riviera.
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Colocada à venda pela primeira vez em formato de livro-disco em 1967, esta aventura única tornou-se uma verdadeira relí-quia quase perdida e nunca foi publicada em álbum.Esta história, escrita com a vivacidade narrativa de René Gos-cinny propositadamente para uma gravação áudio e ilustrada com a mestria gráfica de Albert Uderzo propositadamente para o livreto que acompanha o disco, é uma verdadeira joia a redescobrir. Ela bem merecia ser valorizada, juntando-se a partir de agora à coleção de álbuns ilustrados de Astérix.
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DOSSIÊ DE IMPRENSA

um cowboy  
no negócio do algodão

As edições ASA publicaram recen-
temente a obra de banda desenhada 
'Astérix – O Menir de Ouro', escrita por 
René Goscinny e ilustrada por Albert 
Uderzo. Este álbum ilustrado apresenta 
um novo grafismo com uma paginação 
mais forte, permitindo assim que o lei-
tor mergulhe mais a fundo nos textos e 
desenhos dos autores. Para tal, foi reali-
zado um minucioso trabalho de restau-
ro supervisionado pelo próprio Albert 
Uderzo. Além disso, para completar 
a experiência e permitir que os fãs de 
todas as gerações vivam esta aventura 
tal e qual os seus criadores a tinham 
imaginado, ficará disponível online, 
de forma gratuita, uma gravação áudio 
deste álbum. 
Esta aventura fica marcada pela agita-
ção vivida na aldeia gaulesa quando 
Cacofonix decide participar no famoso 
Festival da Canção dos Bardos gauleses 

para conquistar o tão desejado Menir 
de Ouro! Astérix e Óbelix ficam encar-
regues de o acompanhar e proteger, 
mesmo correndo o risco de...ficarem 
surdos. Uma aventura para ler, ver e 
ouvir. Das mesmas edições chega às 
livrarias o álbum 'Lucky Luke – Um 
Cowboy no Negócio do Algodão' que 
ficará com certeza para a História. Ao 
abordarem pela primeira vez a temáti-
ca da escravatura, Jul e Achdé oferecem 
um grande tema a uma grande herói. 
Depois de herdar uma imensa plan-
tação de algodão no Luisiana, Lucky 
Luke terá de enfrentar vários obstácu-
los para redistribuir a sua herança pelos 
quinteiros negros, embarcando numa 
luta contra os poderosos da região e 
contra a segregação racial. Quando 
Lucky Luke trata a história dos Estados 
Unidos sem rodeios, o resultado é uma 
aventura tão divertida como profunda.

O Riviera Hotel Carcavelos  comemo-
ra este mês de Novembro o seu 20.º 
aniversário. Esta unidade hoteleira dis-
põe de 130 quartos (15 dos quais são 
suites) e de sete salas polivalentes com 
luz natural com capacidade até 160 pes-
soas." 
O Riviera Hotel Carcavelos reabriu no 
passado mês de Julho, seguindo todas 
as orientações da Direção-Geral da 
Saúde (DGS), do compromisso 'Clean 
& Safe' implementado pelo Turismo de 
Portugal e normas previstas no âmbito 
do selo 'Safe Travels' do World Travel 
& Tourism Council (WTTC).
Em mês de aniversário, o Riviera Hotel 
prepara uma série de iniciativas para 
comemorar a efeméride
Durante o mês de Novembro, desta-
cam-se duas: Para todas a reservas 
efectuadas directamente no site do 
Hotel Riviera, os clientes beneficiarão 
durante todo o mês de inúmeras vanta-
gens tais como:

Tratamento VIP no quarto, composto 
por garrafa de vinho “Caves Riviera” 
e queijo curado, um acesso gratuito, à 
piscina interior e ginásio, garagem gra-
tuita, e ainda um voucher de 10% de 
desconto para utilizar no restaurante 
“A Concha”.
Outra iniciativa que decorrerá igual-
mente durante todo o mês será o pro-
jecto gastronómico “20 Anos, 20 dias, 
20 Pratos, 20 Euros”. Menus com ins-
piração na gastronomia tradicional 

Portuguesa, serão de segunda 
a sexta, recriados pelo Chef 
Carvalho. Todos os dias uma 
sugestão diferente será apre-
sentada ao almoço e ao jantar. 
Estes menus incluem couvert, 
opção de carne ou peixe à es-
colha, sobremesa, queijo, fruta 
à discrição, bebida e café. O 
preço será apenas 20€.
O Hotel Riviera, já prepara 
igualmente outras iniciativas 
e mantém em funcionamento 
aos Domingos, o seu Family 
Brunch Riviera.

Horário: das 10 às 22 horas.

Visite o Pai Natal de 19 a 24 de Dezembro das 15 às 19 horas

Um espaço comercial com diversas lojas onde 
os clientes encontram

 profissionalismo e qualidade

Rua Quinta das Palmeiras, 91-C | Tel: 21 457 52 16 Tlm:96 271 10 29 | ccpalmeiras4@gmail.com

Desejamos

 Boas Festas

 a todos os nossos 

clientes e lojistas
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Museu de Artilharia de Costa na Parede
com destino incerto

A Câmara Municipal de Cascais (CMC) 
anunciou há cerca de sete anos o propó-
sito de avançar com a criação de um es-
paço museológico dedicado à Artilharia 
de Costa e à Fortificação Marítima na 
História de Portugal, enquadrado num 
parque verde para usufruto da popu-
lação. Este projecto resultaria da recu-
peração da 2.ª Bateria do Regimento 
de Artilharia de Costa (RAC), existente 
no alto da Parede, mais propriamen-
te no cimo do Monte de Santa Luzia. 
Entretanto, as negociações para passar 
da intenção à concretização do projecto 
ainda decorrem, sem que as partes en-
volvidas no processo consigam chegar 
a acordo.
Ao que se sabe, o novo museu tem sido 
discutido ao longo dos anos entre os 
vários organismos ligados ao projec-
to, sem que tenha sido possível para já 
transformar o equipamento museológi-
co prometido numa realidade fora do 
papel. Os representantes da autarquia 
cascalense têm reunido com o Exército 
Português e com o Ministério da Defesa 
para tentar desbloquear a situação e es-
tudar a melhor forma de implementar 

o museu no espaço ocupado pelas ins-
talações militares, entretanto desactiva-
das. No que lhe diz respeito, a CMC fez 
saber estar interessada em avançar com 
o projecto e chegou mesmo a efectuar 
trabalhos de limpeza dos terrenos. 
Com a situação ‘adormecida’ num im-
passe, apesar do protocolo de intenções 
assinado entre o Exército Português e o 
Município cascalense em 2014, as insta-
lações militares continuam a degradar-
-se, vulneráveis a actos de vandalismo 
e roubos. De acordo com residentes no 
alto da Parede que vivem próximo do 
local e outras fontes que têm visitado 
a zona, o espólio que devia ser preser-
vado e exposto no museu tem sofrido 
danos e subtracções “muito significati-
vos”. Situação que tem causado preo-
cupação junto daqueles que têm se-
guido com atenção o desenvolvimento 
do processo para implantar este novo 
equipamento cultural.
Quem visitou mais recentemente aque-
las instalações militares, acessíveis atra-
vés de inúmeros buracos existentes na 
cerca de rede que as rodeia (há quem 
ali passeie os cães, namorados que pro-

curam um lugar mais 
isolado, jovens que 
grafitam o que por lá 
se encontra, canhões 
incluídos, simples 
curiosos e quem de-
seje apenas desfrutar 
da paisagem deslum-
brante que dali se 
avista desde a Baía de 
Cascais até à linha do 
horizonte com o Cabo 
Espichel em contra-
luz), pôde constatar o 
estado de abandono a 
que foi votado aquele 
espaço privilegiado. 
As peças de artilharia 
degradam-se a olhos 
vistos, as estruturas 

ainda existentes estão à beira do co-
lapso, há lixo espalhado pelo chão... o 
espaço museológico está cada vez mais 
em risco.  
“Património edificado e exemplar 
único no País, o Forte da Bataria de 
Artilharia de Costa na Parede vai trans-
formar-se em breve no Museu Militar 
de Artilharia de Costa, rodeado por um 
jardim e parque temático para usufru-
to da população”, anunciou a CMC em 
Fevereiro de 2014, realçando o desejo 
de que o novo museu pudesse passar 
rapidamente do papel para a realidade. 
Todavia, isso ainda não foi possível e a 
autarquia ainda não avançou qualquer 
estimativa de data para a abertura, ape-
sar da brevidade desejada. Depois da 
última salva de tiros disparada pela 2.ª 
Bateria do RAC em 10 de Dezembro de 
1998, a intenção de criar o Museu ainda 

não passou disso mesmo.

NEGOCIAÇÕES ARRASTAM-SE
 NO TEMPO

No início de 2014, quando o propósi-
to de avançar com o novo Museu foi 
anunciado pela autarquia, uma das 
premissas do acordo de princípios as-
sinado na altura era que o projecto não 
se ficasse pela constituição do novo es-
paço museológico e do jardim e parque 
temático em redor, mas que promoves-
se também “o desenvolvimento de pro-
jectos de investigação sobre a defesa de 
costa e fortificação marítima”.
Segundo o acordo de princípios para 
conseguir alcançar um Protocolo de 
Colaboração entre a Câmara Municipal 
de Cascais e o Exército Português, as-
sinado no final de Janeiro de 2014, esta 
vertente de investigação seria assegu-
rada pelo Exército, em associação com 
os serviços da sua Biblioteca, o Arquivo 
Histórico Militar e o Gabinete de 
Estudos Arqueológicos da Engenharia 
Militar.
Na altura, estavam também em cima 
da mesa das negociações aspectos tão 
importantes como a listagem comple-
ta dos espólios a ceder pelo Exército e 
pelo Município de Cascais para o fun-
cionamento do Museu, ou qual a posi-
ção da autarquia no que respeita ao au-
mento do acervo, através da aquisição 
de objectos e colecções. Pretendia-se 
também que as negociações pudessem 
“estar concluídas no mais curto espaço 
de tempo”.
O projecto apresentado tinha a assi-
natura das arquitectas Rita Herédia 

O Regimento de Artilharia de Costa 
(RAC) foi uma unidade militar especia-
lizada composta por oito batarias cria-
da pelo Exército depois da II Guerra 
Mundial, através do Plano Barrow, de-
senhado por uma comissão militar an-
glo-lusa com o objectivo de assegurar a 
defesa da linha de costa no acesso aos 
portos de Lisboa e Setúbal. Com base 
neste plano, instalou-se uma estrutura 
destinada a impedir o desembarque de 
uma força convencional apoiada por 
unidades navais em torno daqueles 

dois importantes portos estratégicos. 
As construções das várias infraestru-
turas militares, dotadas de canhões de 
longo alcance, decorreram entre 1944 
e 1958. A Artilharia instalada junto do 
litoral com o propósito de defender a 
costa portuguesa remonta ao reinado 
de D. Fernando I (1367-1383). No sé-
culo XIV, os portugueses recorreram a 
canhões para proteger Lisboa dos ata-
ques por mar da frota castelhana, tendo 
guarnecido com bocas de fogo as forta-
lezas das duas margens do rio Tejo.

REGIMENTO DE ARTILHARIA DE COSTA (RAC)
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e Inês Bastos, que defendiam, como 
principais objectivos do seu trabalho, a 
necessidade de “preservar e dar desta-
que às peças e às instalações”, que se-
riam abertas aos visitantes, bem como 
“a valorização das potencialidades da 
Bataria da Parede”, sendo que o parque 
temático procuraria “conjugar o lazer 
com a História”. Assinalava-se ainda 
que as peças de artilharia manteriam o 
mesmo lugar de origem para que pu-
dessem ser alvo de “visualização e de 
uma contextualização histórica”. 

PROJECTO MUSEOLÓGICO 
CONTINUA ADIADO

Comentava o Presidente da CMC, 
Carlos Carreiras, em publicação data-
da de 12 de Fevereiro de 2014, na pá-
gina da autarquia na internet (https://
www.cascais.pt/noticia/museu-de-
-artilharia-de-costa-vai-nascer-na-
-parede), onde se referia que o projec-
to representaria um investimento de 
cerca de um milhão de euros: “Esta é 
claramente uma das melhores vistas 

de Cascais sobre a 
entrada do Tejo e vai 
ser um polo muito 
importante para pre-
servarmos as nossas 
memórias, pelo que 
temos todos os ingre-
dientes para um caso 
de sucesso”.
Na mesma altura, 
aquando da assi-
natura do ‘acordo 
de princípios’ en-
tre a Autarquia e o 
Exército para a insta-
lação do Museu e do 
Parque Temático, o 
autarca cascalense re-

feriu que o projecto incluiria a área mu-
seológica e cinco hectares de espaços 
verdes, assinalando: “A Parede é uma 
freguesia muito urbana, que carece de 
verde e por isso decidimos aliar esta 
intenção de fazer um Museu Militar 
de Artilharia, já manifestada há muito, 
com a de construir um parque temáti-
co”. “O parque verde deve abrir ao pú-
blico ainda este ano (2014), mas o mu-

seu deve demorar mais algum tempo. 
Vou tentar que esteja pronto até Junho 
do próximo ano (2015)“, prometia.
Há pouco mais de um ano, no final 
de Outubro de 2019, na página da in-
ternet www.operacional.pt (https://

www.operacional.
pt/bataria-da-lage-
- o - e x e m p l o - d a -
-associacao-de-co-
mandos), dedicada 
a temas relativos à 
Defesa Nacional, 
às Forças Armadas 
e de Segurança, 
um artigo intitu-
lado ‘Bataria da 
Lage, o Exemplo 
da Associação de 
Comandos’, assi-
nado por Miguel 
Machado, aponta-
va os exemplos de 

abandono das instalações militares lo-
calizadas no alto da Parede, no Monte 
de Santa Luzia: “...o estado de degrada-
ção a que se chegou obrigará a enormes 
investimentos para salvar o que ainda 
for possível, dois casos dos mais gritan-
tes são as antigas 2.ª Bataria do RAC na 
Parede e a 7.ª no Outão”. 
Este foi mais um alerta para o estado de 
abandono e degradação a que têm sido 
votadas as instalações militares ocupa-
das pela 2.ª Bateria do Regimento de 
Artilharia de Costa, no Monte de Santa 
Luzia, onde foram instaladas três peças 
Vickers de 152mm, de fabrico inglês, 
de médio alcance (10–20 quilómetros) 
e um posto de observação de contra-
bombardeamento. Resta saber quando 
será possível desbloquear as negocia-
ções que têm decorrido entre a CMC e 
o Exército Português para poder seguir 
em frente com o projecto museológico e 
torná-lo uma realidade. 
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Novos investimentos
no Hospital Amadora Sintra

Decorrente da pressão provocada 
pela nova realidade da pandemia 
COVID-19, e de forma a melhorar a 
sua resposta no que respeita ao acolhi-
mento e à avaliação clínica de doentes 
e suspeitos de COVID-19, o Hospital 
Professor Doutor Fernando Fonseca 
(HFF), encontra-se em fase final de 
construção de uma nova Unidade de 
Urgência. Esta construção modular 
de 750 metros quadrados situada no 
exterior da instituição, disponibili-
zará, em ambulatório, uma sala de 
reanimação, uma sala de triagem, uma 
sala de espera, dez boxes para obser-
vação e monitorização de doentes, 
seis gabinetes de observação médica 
e uma sala de RX. No que concerne ao 
internamento, terá 16 boxes para in-
ternamento de pacientes e dois quar-
tos de isolamento. 
Este é um investimento de 1,183 mi-
lhões de euros, financiado na integra 
pelas autarquias de Amadora e Sintra. 
Basílio Horta, presidente da Câmara 
Municipal de Sintra diz que “este é o 
tempo da ações”, concretizando que, 
no atual contexto de evolução preocu-
pante da pandemia no país, o exemplo 
de cooperação entre as autarquias de 
Sintra e da Amadora e o HFF, revela 
que “todos temos uma responsabi-
lidade partilhada coletiva e indivi-
dual”. Por sua vez, a Presidente da 
Câmara Municipal da Amadora, Carla 
Tavares, refere que “desde o início da 
pandemia, o caminho traçado passou 
sempre por uma forte articulação e 
apoio a todos os agentes da comuni-
dade. Sabendo da necessidade para a 
cidade de uma resposta mais eficaz 
por parte do HFF, e em especial, no 
acolhimento e tratamento de doentes 
COVID-19, o município da Amadora 
não hesitou em apoiar financeira-
mente o desenvolvimento desta nova 
importante unidade que assegurará 
melhores cuidados de saúde à nossa 
população”.
De igual modo, encontra-se também 
em fase final de construção uma nova 
Unidade de Cuidados Intensivos de ní-
vel II (UCI II) no HFF de forma a refor-
çar a resposta da instituição no que res-
peita à medicina intensiva, no contexto 
de COVID-19. Esta obra representa um 
aumento de 15 camas, relativamente 
às 4 camas existentes atualmente nes-
ta Unidade. Isto, permitirá a prestação 

de cuidado médicos a doentes críticos 
que necessitem de vigilância altamente 
diferenciada, 24horas por dia, prove-
nientes do Bloco Operatório, da Urgên-
cia e demais serviços do hospital. Será 
também contemplado um posto de en-
fermagem e de vigilância centralizado 
com ampla visibilidade sobre os doen-
tes acamados. Com este investimento 
prevê-se também o reforço da equipa 
de profissionais de saúde do Hospital, 
nomeadamente médicos intensivistas, 
enfermeiros e assistentes operacionais. 
A UCI II ocupará a área onde atual-
mente se encontra a Unidade de Ci-
rurgia Ambulatória, numa área de 
460m2. As 15 novas camas da UCI II 
melhorarão a qualidade dos cuidados 
de saúde prestados, adequando-os ao 
doente crítico nos seus diferentes níveis 
de severidade,  diminuindo o número 
médio de dias dos doentes internados 
na Unidade de Internamento de Curta 
Duração do Serviço de Urgência Geral, 
e otimizando a utilização das camas 
de Cuidados Intensivos. Esta Unidade 
visa também contribuir para a redução 
da taxa de cancelamentos cirúrgicos as-
sociados à falta de camas de cuidados 
intensivos nas cirurgias mais comple-
xas, como as oncológicas. 
A obra, orçada em 801.900€, tem con-
clusão prevista para 10 de dezembro. 
“A pandemia COVID-19 tem vindo 
a gerar uma enorme pressão sobre o 
funcionamento do serviço de urgência 
do HFF”, explica Marco Ferreira, Pre-
sidente do Conselho de Administração 
do HFF, acrescentando que, neste ano, 
particularmente difícil para as institui-
ções de saúde estas novas unidades 
“aumentam a atividade assistencial da 
instituição, e o acesso a cuidados dife-
renciados, assegurando a melhoria con-
tínua da qualidade e segurança dos cui-
dados de saúde prestados à população 
dos concelhos de Amadora e de Sintra, 
com o inexcedível apoio de ambas as 
autarquias”. 
O HFF tem também já disponível, no 
seu serviço de Imagiologia, um novo 
equipamento de Tomografia Compu-
tadorizada – TAC – de última geração. 
O investimento, superior a meio mi-
lhão de euros, no meio de diagnóstico 
essencial para a população servida pelo 
HFF e, em especial, para os doentes 
COVID-19, é suportado pela Câmara 
Municipal de Sintra.

Sintra tem espaço
aéreo para voo livre

GNR realiza operação
'Censos Sénior'

Boas Festas

Sintra conta agora com um novo espa-
ço aéreo para a prática de voo livre, no 
designado “corredor entre o Cabo da 
Roca e a Ericeira”.
A NAV Portugal, que tem por missão 
garantir a prestação segura e eficiente 
de Serviços de Navegação Aérea, emi-
tiu o NOTAM* A2740/20 que dá conta 
da atividade de parapente da Superfí-
cie até aos 1,000ft AMSL, na Linha de 
Costa entre o Cabo da Roca e Ericeira.
O bloco de espaço aéreo deste NOTAM 
assume especial relevância por ser um 
dos pontos de entrada/saída da CTR 
de Cascais, cujo tráfego terá que entrar 
e sair entre os 1,000ft AMSL e com uma 
latitude de tempo que se prolonga des-
de 9 de setembro até 31 de dezembro 
de 2020.
O voo livre contempla as modalidades 
de parapente e asa delta, ambas com 

A Guarda Nacional Republicana, du-
rante o mês de outubro de 2020, reali-
zou a Operação 'Censos Sénior', com 
o objetivo de identificar a população 
idosa, que vive sozinha, isolada, ou so-
zinha e isolada, através da atualização 
dos registos das edições anteriores.
Durante a operação, os militares pri-
vilegiaram o contacto pessoal com as 
pessoas idosas em situação vulnerável, 
no sentido de sensibilizarem e alerta-
rem este público-alvo para a adoção 
de comportamentos de segurança que 
permitam reduzir o risco de se torna-
rem vítimas de crimes, nomeadamen-
te em situações de violência, de burla, 
furto e ainda para prevenir comporta-
mentos de risco asso-
ciados ao consumo de 
álcool, bem como para 
a adoção de medidas 
preventivas de pro-
pagação da pandemia 
COVID-19
Assim, durante a ope-
ração, foram realiza-
das 34 ações em sala 
e 3652 ações porta a 
porta, abrangendo um 
total de 20.747 idosos.
Desde 2011, ano em 
que foi realizada a 
primeira edição da 
Operação “Censos 

o objetivo comum de voar utilizando 
para este fim as forças da natureza e a 
força do próprio piloto para descolar e 
aterrar.
A Associação de Voo Livre de Sintra, 
inscrita na Federação Portuguesa de 
Voo Livre, entidade promotora deste 
acontecimento em Sintra, tem como 
principal objetivo proporcionar expe-
riências de voo livre em locais privile-
giados do concelho, como é o caso de 
praias e outros lugares onde as maravi-
lhas da natureza falam por si.
O desporto, que ocupa lugar de rele-
vo nas prioridades do Município, vê 
assim o pacote de oferta desportiva na 
vertente de voo livre ampliado, não só 
para residentes como para todos os que 
escolhem Sintra para visitar ou viver, 
numa ótica de contínua melhoria da 
qualidade de vida e bem estar. 

Sénior”, a Guarda tem vindo a atuali-
zar a base de dados geográfica, então 
criada, proporcionando assim um me-
lhor apoio à nossa população idosa, o 
que certamente contribui, por um lado, 
para a criação de um clima de maior 
confiança e de empatia entre os idosos 
e os militares da GNR e, por outro, para 
o aumento do seu sentimento de segu-
rança.
Na operação 'Censos Sénior 2020', a 
GNR sinalizou 42.439 idosos que vi-
vem sozinhos e/ou isolados, ou em 
situação de vulnerabilidade, em razão 
da sua condição física, psicológica, ou 
outra que possa colocar em causa a sua 
segurança.
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Santuário de Nª Sra da Rocha 
quer criar espaço museológico

O Santuário de Nossa Senhora da 
Conceição da Rocha, no vale do Jamor 
em Linda-a-Pastora, território da 
União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas (concelho de Oeiras), junto à 
Autoestrada de Cascais (A5) e próximo 
do Estádio Nacional, prepara-se para 
festejar uma data muito especial. No 
dia 31 de Maio de 2022 assinalará o se-
gundo centenário da aparição da ima-
gem de Nossa Senhora da Conceição 
Padroeira de Portugal numa gruta 
junto ao rio Jamor. Longe do fulgor 
de outros tempos, quando o Santuário 
era destino de romagem bastante pro-
curado pelos crentes, entre os quais 
se encontravam destacadas figuras da 
monarquia, os responsáveis pela gestão 
e conservação do monumento desejam 
reactivar a tradição e comemorar a data 
com a dimensão que o local merece.
“Normalmente, as festas em honra 
de Nossa Senhora da Rocha duram 
10 dias, por altura da última semana 
de Maio, começam numa sexta-feira 
e terminam, passada uma semana, no 
domingo seguinte. Este ano, não foi 
possível assinalar a data devido à pan-
demia COVID-19. Para o ano e em 2022, 
vamos ver como vai ser”, começa por 
dizer António Cortes, de 74 anos, que 
tem assumido o cargo de Tesoureiro 
da Mesa Administrativa da Irmandade 
de Nossa Senhora da Conceição da 
Rocha, uma associação pública de fiéis 
católicos fundada em 23 de Setembro 
de 1893, que assegura, em nome do 
Patriarcado de Lisboa, a gestão de todo 
o património do Santuário e procura 
atingir outros objectivos, entre os quais 
promover e subsidiar o culto da sagra-
da Eucaristia e intensificar o culto da 
Nossa Senhora da Conceição.
“Neste momento, devido à pandemia, 

é complicado fazer qualquer espécie de 
agendamento, na medida em que não 
sabemos o que vai acontecer no futuro, 
mas existe um grande desejo de assina-
lar a data convenientemente. Vamos di-
zer como é que gostaríamos de o fazer. 
No que diz respeito à parte religiosa, 
será celebrada missa solene e realizada 
a procissão com a Nossa Senhora. Na 
vertente profana, teremos a presença 
dos feirantes nos terrenos adjacentes ao 
santuário e um arraial”, refere António 
Cortes, sublinhando que a associação 
gostaria de fazer dois convites espe-
ciais: “De acordo com aquilo que for 
possível na altura, tencionamos convi-
dar o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa e 
o Sr. Dom Duarte de Bragança, que tem 
uma certa afeição pelo Santuário.”

DOIS DESEJOS PARA AJUDAR 
À FESTA

Para que a festa do II Centenário pos-
sa atingir a dimensão desejada pela 
Irmandade, que, apesar de todas as 
dificuldades, agora acrescidas pela cri-
se pandémica que atravessamos, tem 

procurado manter a sua actividade 
em vários domínios sem baixar os 
braços, seria muito importante con-
seguir concretizar dois desejos: que 
as obras prometidas pela Câmara 
Municipal de Oeiras (CMO) para 
devolver a dignidade ao espaço 
adjacente ao Santuário possam ter-
minar antes de 31 de Maio de 2022 
e que seja possível levar por diante 
o sonho de criar um Museu de ar-
tefactos religiosos acumulados ao 
longo dos anos, que possa ser visi-
tado num espaço digno preparado 
para o efeito, que venha a ser cria-
do dentro do edifício que alberga a 
igreja.
No que às obras diz respeito, a 
Irmandade tem conhecimento de 
que o projecto de recuperação do 
jardim e dos espaços e estruturas 
envolventes (em discussão pública) 
está actualmente orçado em 1,6 mi-
lhões de euros, mas ainda não tem 
a informação de quando é que vai 
ser possível avançar com a inter-
venção, que já esteve planeada para 
2019 e está previsto ser financiada pela 
autarquia oeirense. Também ainda não 
há uma certeza sobre a possibilidade de 
parte dessa verba poder vir a ser utili-
zada para efectuar algumas reparações 
de carácter mais urgente no Santuário 
(construído entre 1830 e 1892), nomea-
damente na cobertura do edifício, que 
regista alguns problemas de infiltração 
que podem pôr em causa o estado das 
instalações no interior.
“Está prometido pela CMO o arranjo do 
Santuário nas partes adjacentes exterio-
res, quer do lado direito, quer do lado 
esquerdo. Antes das comemorações, 
isto já estava programado de modo a 
dar ao Santuário a dignidade que an-
tigamente já teve. Quando falo com 
pessoas desses tempos que vinham cá 
às festas, elas referem a beleza que era 
vir aqui. Por exemplo, a minha mulher 
lembra-se, quando era miúda, que as 
pessoas vinham em romaria por aí fora, 
deste Lisboa até aqui, para assistir às 
festas da Nossa Senhora da Conceição 

da Rocha. Portanto era uma festa muito 
apreciada. Se for possível, é evidente 
que os tempos são outros, já não será 
da mesma maneira... mas se for pos-
sível, vamos tentar alcançar a mesma 
implantação. Vamos fazer tudo por 
forma a que a data seja correctamente 
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Boas
 Festas
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foi encontrada numa gruta (ainda exis-
tente) na margem direita do rio Jamor, 
que passa ao lado do Santuário. Com a 
justificação de que o local não reunia 

BREVE HISTÓRIA E DEVOTOS ILUSTRES
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Santuário, alguns dos quais bordados 
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nada. Actualmente, o ambiente em que 
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e isso preocupa-nos. Para começar a 
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tário de tudo o que temos guardado e 
apresentasse ideias para avançar com o 
projecto. Mas, antes, precisávamos de 
fazer a requalificação do espaço e, para 
isso, seria necessário um apoio. Se do 
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exteriores do Santuário viesse um boca-
dinho para ali...”, comenta o Tesoureiro 
da associação.
Com as comemorações do II Centenário 
no horizonte, a Irmandade recorda 
com tristeza que, este ano, não foi pos-
sível fazer a festa em honra da Nossa 
Senhora da Conceição da Rocha, como 

habitualmente, na última sema-
na de Maio, devido à pandemia. 
A última vez que o evento foi 
realizado, em 2019, contou com 
uma preciosa ajuda. “A União 
de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas tem colaborado na or-
ganização das festas. No ano passado, 
assumiu a parte profana das festas (o 
contacto com os feirantes e artistas) e 
nós ficámos com a parte religiosa. Para 
nós, foi bom, poupou-nos também a 
muitos trabalhos e dificuldades. É uma 
colaboração para continuar, tem sido 
um relacionamento excelente. Vamos 
esperar que no próximo ano já seja pos-
sível voltar a realizar a festa e ter a pos-
sibilidade de fazer o arraial. Seria 
espectacular para todos nós.” 

PANDEMIA OBRIGA A 
ESFORÇOS REDOBRADOS

  
Emílio Pereira, também já re-
formado, 70 anos, Primeiro Juiz 
da Mesa Administrativa da 
Irmandade, outro dos pilares da 
associação de fiéis que acompa-
nha os desígnios do Santuário, 
realça o trabalho necessário para 

estabelecer o plano de actividades para 
o próximo ano, depois de um 2020 
bastante atípico, condicionado pela 
pandemia COVID-19, que reduziu ao 
máximo as verbas recebidas para a ges-
tão do património e o número de cola-
boradores que asseguram a gestão do 
monumento. 
“A associação conta com 173 associa-
dos inscritos, mas actualmente só nós 
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dois, eu e o Sr. António Cortes, é que 
continuamos a assegurar todo o traba-
lho. A maioria dos nossos colegas tem 
uma idade avançada e estão obrigados 
ao confinamento para evitarem riscos 
acrescidos de contágio. Por isso, tem 
sido muito complicado assegurarmos 
tudo o que é preciso”, comenta, subli-
nhando as obras realizadas na Casa dos 
Sacerdotes, com o apoio da autarquia, 
e vários outros melhoramentos nas ins-
talações.
“Apesar de estarem inscritos nas listas 
173 irmãos, destes uns 30 por cento já 
terão falecido, pelo que digamos que 

estão, na realidade, cerca de 120 pes-
soas na associação. Destes, pagam quo-
tas entre 20/30. Por outro lado, dos 120 
inscritos, muitos já têm mais de 70 anos 
e poucas possibilidades de participa-
rem mais activamente no trabalho que 
é preciso desenvolver no Santuário. 
Portanto, neste momento, um dos pro-
blemas é exatamente esse, de recursos 
humanos”, destaca Emílio Pereira.
Esta dificuldade resultante da elevada 
idade da maioria dos irmãos, agrava-
da pela pandemia, tem causado gran-
des constrangimentos na gestão do 
Santuário. “Atendendo às circunstân-
cias e à sua elevada idade, muitos ir-
mãos são aconselhados a não vir para 
um aglomerado de gente. Há casais que 
desde o início da pandemia nunca mais 
vieram. Há poucas famílias jovens, que 
trazem os filhos, mas também não se 
podem empenhar, pois têm as suas vi-
das”, salienta o Primeiro Juiz.

NOVO REITOR RECÉM-CHEGADO 
AO SANTUÁRIO

Recém-chegado ao Santuário, onde 
tem assumido a função de reitor des-
de Outubro de 2019, o Padre António 
Correia, de 77 anos, natural da Madeira, 
tem a responsabilidade de celebrar uma 
missa todos os domingos, às 12h30. 
Desde o início da pandemia COVID-19, 
o sacerdote assistiu à queda do número 
de fiéis presentes na igreja, com capa-
cidade para cerca de 150 pessoas sen-
tadas, que recebeu obras de restauro 
profundas no início deste século. 
“Costumávamos ter umas 40/50 pes-
soas a assistir à missa. Com a pande-
mia, esse número caiu para menos de 
metade. Ultimamente, recuperámos 
um bocadinho, mas com as notícias 
mais recentes sobre o aumento do 
número de pessoas infectadas com a 
doença, voltámos a ter menos pessoas”, 
assinala. Para o futuro, alimenta o de-
sejo de que a pandemia passe depressa 
e que o Santuário consiga com as festas 
do II Centenário recuperar parte do ful-
gor e alegria de outros tempos. 
“De momento, não é possível nem viá-
vel aumentar o número das eucaristias 
ou fazer celebrações semanais. Seria 
diferente se o santuário voltasse a ter 
a importância que tinha há um século. 
Mas já não tem e vai ser muito difícil 
voltar a ter. Agora, se com o choque 
do bicentenário, se conseguisse algu-
ma coisa que pudesse fazer com que 
as pessoas ficassem mais ligadas ao 
Santuário e pudessem vir cá mais ve-
zes já seria diferente”, refere o Padre 
António Correia.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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pensa, porque eu gosto de fazer bem a 
toda a gente. Deus está comigo!“
Ao longo dos últimos anos, Adozinda 
Pereira tem tido algumas ajudas. 
Nesse âmbito, faz questão de agrade-
cer os apoios recebidos. “Quero agra-
decer do fundo do meu coração ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, ao Presidente 
da União de Freguesias de Carnaxide 
e Queijas, Inigo Pereira, ao Director do 
TIO (Teatro Independente de Oeiras), 
Carlos d’Almeida Ribeiro, e ao coman-
dante dos Bombeiros Voluntários do 
Dafundo, Carlos Jaime, e a todas as 
pessoas que nos têm estado a dar a sua 
ajuda e apoio.” “Além das ajudas que 
tenho recebido, todas elas muito neces-
sárias, por vezes, também é muito im-
portante ouvir uma palavra amiga, que 
ajuda a tirar-nos o negrume da alma, 
quando enfrentamos momentos mais 
difíceis, quando estamos a ficar mais 
cansados, sem forças”, confessa.

TODAS AS AJUDAS POSSÍVEIS
 SÃO BEM-VINDAS

Uma das maiores contribuições para 

ajudar a família Pereira 
tem sido dada pela 
própria Adozinda, que 
não tem deixado cair os 
braços e com uma força 
de vontade alimentada 
pelo amor ao filho e ao 
marido tem mantido 
um ritmo de trabalho 
já impróprio para a sua 
idade e estado precário 
de saúde para poder as-
segurar o sustento dos 
três. Antiga cozinhei-
ra, uma profissão que 
desempenhou durante 
mais de 30 anos numa 
pastelaria em Queijas, 
continua a confeccionar 
em casa marmeladas, 

várias compotas (figo, tomate, pera 
rocha, maçã reineta...), licores (poejo, 
amêndoa amarga, ginjinha, hortelã, 
tangerina, orégãos...) e diversos tipos 
de artesanato, que vende em algumas 
feiras, juntamente com chás caseiros 
que prepara à base de plantas recolhi-
das na Natureza, frutos secos, queijos 
de ovelha e outros produtos da terra. 
“Eu tenho que deitar a mão a algu-
ma coisa para ajudar a minha família. 
Tenho licenças que me foram dadas 
pela Câmara de Oeiras para conseguir 
ganhar algum dinheirinho. Levo uma 
mesinha e exponho os meus produ-
tos no Jardim Cívico e no Mercado de 
Carnaxide, em Queijas, no Lions Clube 
de Oeiras e posso estar também aqui 
no Alto dos Barronhos, em Carnaxide, 
a vender”, informa, deixando um ape-
lo a quem desejar encomendar alguns 
dos seus produtos, que o pode fazer 
através do seu telemóvel de contac-
to: 924 397 971. Outra forma de poder 
ajudar esta família carenciada é através 
da doacção de bens e/ou artigos mais 
antigos que Adozinda Pereira possa 
vender nas feiras de velharias onde 
também costuma participar para aju-

dar a assegurar 
o sustento do 
lar. “Como eu 
vendo estas coi-
sinhas, até po-
dia ser que as 
pessoas me qui-
sessem ajudar 
e telefonassem 
para mim. Para 
ver se a nossa 
vida vai para a 
frente...”, justi-
fica.

Texto:
Luis Curado

 Fotos: 
Paulo Rodrigues
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Artigos de Viagem

Meste José Ruy expõe
na Bedeteca da Amadora

Está patente na Bedeteca da Amadora, 
na Biblioteca Municipal Fernando 
Piteira Santos, a exposição “Do Tejo 
ao Fim do Mundo”. Comissariada 
por Paulo Monteiro, diretor do 
Festival de Banda Desenhada de Beja 
e Presidente do Clube Português de 
Banda Desenhada, a exposição  reúne 
várias obras do mestre de BD, José Ruy. 
“O Paulo reuniu aqui não só as mi-
nhas bandas desenhadas, mas também 
apontamentos, esboços e croquis que 
fazem parte do espólio que doei há 22 
anos à Câmara Municipal da Amadora 
e que integra mais de 5000 obras”, ex-
plica José Ruy acrescentando que “mui-
tas pessoas quando aqui vêm ficam sur-
presas pois não tinham ideia de que eu 
fazia aguarelas, por exemplo”. 
À entrada da exposição encontra-se um 
grande mural que retrata a cidade de 
Lisboa do século XV. “Fiz este mural 
para o Festival de Banda Desenhada 
da Amadora de 1994 - na altura rea-
lizado na Fábrica da Cultura - cujo 
tema era “Viagem”. Cada país enviou 
um elemento relativo ao tema e eu 
fiz uma maqueta de uma nau em ta-

manho real - que depois os carpintei-
ros reproduziram - representando os 
Descobrimentos. Como no local onde a 
nau estava exposta havia uma grande 
parede vazia elaborei um painel - ori-
ginalmente com 12 metros de compri-
mento - onde desenhei, sobre papel 
cavalinho, a planta da cidade de Lisboa 
daquela época”, conta o artista. A partir 
daqui, a exposição convida o visitante 
a embarcar nas inúmeras viagens fei-

tas por José Ruy, reprodu-
zidas sob diversas formas: 
banda desenhada, aguarelas, 
tinta da China, entre outros. 
“Tenho viajado por todo o 
mundo - falta-me conhe-
cer a Austrália, a Lapónia, a 
Islândia e o centro de África 
– e vou retratando os locais 
por onde passo. Mais tarde, 
essas representações podem 
servir-me de elementos para 
o caso de precisar de fazer al-
guma coisa sobre essa zona”, 
conta. Destaque para a ilus-
tração da capa da 1ª edição 
do livro de banda desenhada 
sobre a História da Amadora, 
“Levem-me nesse sonho”, e 
para a presença da conhecida 
personagem Porto Bomvento, ou não 
fosse ele um “representante de todos os 
marinheiros anónimos que fizeram par-
te da diáspora portuguesa pelo mundo 
mas de quem não se fala”, explica José 

Ruy. Mas esta ex-
posição vai além 
dos desenhos do 
artista. Nela en-
contram-se tam-
bém os esboços 
que o autor faz 
quando começa 
uma nova banda 
desenhada, de 
forma a distri-
buir as cenas pe-
las páginas que 
tem disponíveis, 
assegurando o 
ritmo e a coe-
rência da histó-
ria; e pequenas 

maquetas feitas de cartão ou cartolina 
que José Ruy cria para se 
orientar nas mudanças 
de plano feitas.
A cenografia da expo-
sição ficou a cargo do 
Atelier Maxuxa que re-
produziu nas paredes 
da Bedeteca pormeno-
res dos croquis do artis-
ta. Criada no âmbito da 
31ª edição do Festival 
Amadora BD, esta expo-
sição estará disponível 
para visita até ao dia 18 
de janeiro. 
No âmbito do Festival 

foi também exibido, no auditório dos 
Recreios da Amadora,  o filme “Entre 
Traços: 30 Anos de Banda Desenhada’ 
que celebra os 30 anos do certame e 
conta a história da relação entre a ci-
dade da Amadora e a 9.ª Arte. Desde o 
surgimento do Festival, impulsionado 
por grandes nomes da BD mundial, até 
à atualidade, o filme projeta um futuro 
enquadrado por novos talentos e novas 
tendências. O filme incluiu entrevistas 
com José Ruy, Nuno Saraiva, Joana 
Afonso, Joana Mosi, Sara Figueiredo 
Costa, entre outros. 
José Ruy comemorou recentemente 90 
anos e conta com uma carreira que se 
iniciou aos  14 anos e se estende até aos 
dias de hoje. Nascido na Amadora, ci-
dade a que ainda hoje chama de casa, 
José Ruy já  publicou mais de 80 livros, 
53 dos quais em banda desenhada.

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues
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os 
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3
 anos

O
 novo diretor de D

epartam
ento da 

Polícia M
unicipal (PM

) de O
eiras, José 

Luís A
lves Fernandes, subintendente 

da Polícia de Segurança Pública (PSP), 
que cum

pria a função de com
andante 

da D
ivisão Policial D

estacada do Seixal, 
no C

om
ando D

istrital de Setúbal, to-
m

ou posse no dia 2 de novem
bro, 

num
a cerim

ónia realizada frente ao 
edifício da Polícia M

unicipal de O
eiras, 

em
 C

arnaxide.
O

 presidente da C
âm

ara de O
eiras, 

Isaltino M
orais, que presidiu a esta ce-

rim
ónia, no uso da palavra disse que 

o novo diretor da PM
, m

erecia um
a 

tom
ada de posse com

 m
aior form

ali-
dade m

as, face às circunstâncias que 
vivem

os, há que ter alguns cuidados e 
não criar condições para aglom

erações 
sobretudo em

 recintos fechados.
Tendo sido O

eiras a prim
eira C

âm
ara 

do país a criar a sua PM
, que considera 

o ter tido ao longo dos anos um
a evolu-

ção positiva, referindo um
 dos seus res-

ponsáveis, o intendente Filipe Palhau, 
pelo seu contributo nessa evolução, 
que classifica com

o m
uito significati-

vo. D
estacou a form

a com
 a PM

 tem
 

desem
penhado as suas com

petências, 
nom

eadam
ente, ao longo desta pande-

m
ia, com

 um
 papel m

uito ativo junto 
das pessoas, reforçando a sua boa im

a-
gem

 perante os m
unícipes.

E dirigindo-se ao novo diretor da PM
, 

disse que ele ia receber, num
 concelho 

de excelência, um
a PM

 cujo desem
pe-

nho é im
portante, não só para a im

a-
gem

 do M
unicípio, m

as para que os 
cidadãos sintam

 cada vez m
ais que esta 

é um
a entidade am

iga dos cidadãos, 
e desejou que o novo diretor da PM

 
além

 de vir a ser um
a m

ais-valia para o 

C
oncelho se sinta feliz neste lugar.

José Luís A
lves Fernandes agradeceu 

ao presidente da C
âm

ara a confiança 
que nele depositou para o nom

ear para 
dirigir a PM

, deixando a garantia de 
que tudo fará para, com

 lealdade, cor-
responder às exigências que este cargo 
exige e às expetativas nele depositadas.
N

esta 
cerim

ónia 
estiveram

 
presen-

tes vereadores da C
âm

ara de O
eiras, 

o presidente da U
nião de Freguesias 

de C
arnaxide e Q

ueijas, o diretor da 
Proteção C

ivil e grande parte dos efe-
tivos da PM

.

O
 novo diretor da PM

 tem
 m

estrado 
em

 C
iências Policiais, na especializa-

ção em
 C

rim
inologia e Investigação 

C
rim

inal e licenciatura em
 C

iências 
Policiais, 

pelo 
Instituto 

Superior 
de 

C
iências e Segurança Interna, da PSP. 

Foi ao longo da sua carreira com
an-

dante de várias esquadras no D
istrito 

de Setúbal e form
ador da área jurídica 

na Escola Prática da PSP. Fez parte do 
N

úcleo de Investigação C
rim

inal, no 
C

om
ando D

istrital de Setúbal, da PSP 
e foi com

andante de D
ivisões Policiais, 

em
 Setúbal e A

lm
ada.

Rua Costa Pinto, 103 | 2780 Paço d'Arcos
Telefone: 21 443 22 56 | Telem

ovel: 938141141

Fotos: Paulo Rodrigues
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Paulo Ossião expõe no Casino Amadora reduz impostos

O Casino Estoril inaugurou, no dia 14 
de Novembro, uma exposição de Pau-
lo Ossião, com o título 'Cidade'. Trata-
-se de uma notável mostra individual 
deste artista plástico, considerado o 
melhor aguarelista português contem-
porâneo. Com entrada gratuita, até 8 de 
Dezembro, na Galeria de Arte.
Paulo Ossião é um artista que está pro-
fundamente ligado, desde o início da 
sua carreira, à Galeria de Arte do Casi-
no Estoril. Adoptou, desde então, como 
modalidade quase exclusiva a aguare-
la, nela se movendo com raro saber de 
experiência feito. 
É um senhor aguarelista, dos azuis e 
de todas as suas tonalidades, e um dos 
seus temas preferidos é Lisboa. Paulo 

Ossião tem retratado Lisboa de forma 
ímpar. As suas aguarelas transmitem, 
numa linguagem muito própria, a lu-
minosidade de Lisboa, quer no azul do 
céu e do rio, até ao ocre dos telhados 
dos bairros alfacinhas ou à fachada dos 
velhos casarios. São incontornáveis as 
colinas e monumentos, o Tejo e as suas 
pontes, as zonas ribeirinhas, o Castelo, 
a Sé, os cacilheiros, os eléctricos, e tan-
tas coisas mais, que são ícones da capi-
tal e um dos seus temas preferidos. 
'Cidade' é mais uma exposição marcan-
te de Paulo Ossião que domina a agua-
rela com uma invulgar técnica, muito 
pessoal, quer na paisagem urbana, quer 
na figuração, em trabalhos de grande 
ou de pequena dimensão. 

A Câmara Municipal da 
Amadora vai reduzir os 
impostos municipais, ab-
dicando de cerca de 12,5 
milhões de euros em be-
nefício das famílias e das 
empresas. 
Considera este Município 
que esta medida assume 
grande relevância peran-
te a atual crise sanitária, 
económica e social que o 
país atravessa, e numa al-
tura em que as famílias e as 
empresas se debatem com 
quebras de rendimento, 
entende o Município que 
deve partilhar o esforço e aliviar a car-
ga fiscal, pelo alcance que tem nas fa-
mílias, nas instituições e nas empresas. 
A redução destes impostos foi aprova-
da em reunião de câmara, e em breve 
será colocada a votação na Assembleia 
Municipal. A Câmara Municipal de-
liberou adotar para o ano de coleta de 
2021 a taxa mínima legal de 0,3% para 
os prédios urbanos, mantendo-se a taxa 
do IMI em 0,8% para prédios rústicos. 
Ao diminuir o IMI para a taxa mínima 
de 0,3% relativamente à taxa máxima, a 
Autarquia prescinde de uma receita de 
cerca de 8,7 milhões de euros e signifi-
ca uma poupança média, por agregado 
familiar que paga IRS, de 220 euros. Foi 
aprovado uma taxa reduzida de 3,8% 
de participação no IRS, que vai repre-

sentar uma poupança média, por famí-
lia, de 61 euros.
Sobre a Derrama foi decidido isentar o 
seu lançamento sobre o lucro tributável 
sujeito, e não isento de IRC, aos sujeitos 
passivos que apresentem um volume 
de negócios abaixo dos 150 mil euros. 
Foi, ainda, aprovado o lançamento de 
uma derrama de 1,5% sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de IRC, 
a aplicar aos sujeitos passivos que apre-
sentem um volume de negócios a partir 
de 150 mil euros, de modo a reforçar 
a capacidade financeira necessária à 
concretização dos investimentos de 
qualificação urbanística, à elevação da 
qualidade de vida dos munícipes e à 
promoção da coesão social e territorial 
da cidade. 
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Oeiras lança
campanha

contra dejetos
caninos

O Grupo Nucase deseja a todos 
os seus clientes, parceiros e amigos umas 

BOAS FESTAS

Uma campanha de sensibilização para 
a recolha dejetos caninos foi lançada 
pela Câmara Municipal de Oeiras, no 
dia 28 de outubro, sob o lema, O cocó 
do seu cão aos olhos de uma criança, 
lembrando que a via pública é usada 
por muitas pessoas e a recolha dos de-
jetos é uma questão de saúde pública e 
quem não cumprir sujeita-se a ser mul-
tado, com multas que variam entre 50 
e mil euros.
Esta campanha, lançada no âmbito 
da estratégia de comunicação, Oeiras 
Pelos Animais, pretende promover a 
harmonia na convivência pública entre 
animais e munícipes, recordando que a 
responsabilidade da recolha dos deje-
tos caninos é dos tutores dos animais e 
que deixá-los espalhados na via pública 
é algo que afeta toda a gente. 
Os jardins são lugares em que as crian-
ças mais gostam de brincar. A liber-

dade e o espaço permitem-lhes todo o 
tipo de brincadeiras. Ao explorarem o 
mundo com as mãos e com a boca, as 
crianças estão expostas a situações de 
perigo constante, daí ter sido criada 
uma campanha choque, com uma men-
sagem forte, que mostra os perigos que 
podem ocorrer, sobretudo as crianças, 
se os dejetos forem deixados no chão. 

Restaurante Churrasqueira

Especialidades:

Peixes e Carnes 
grelhados no carvão
• Massada de Gambas
• Acorda de Gambas

Ambiente Acolhedor
Ar Condicionado

Desejamos Boas Festas
a todos os clientes, 

amigos e fornecedores

• Pernil Assado no 
forno à 3ª Feira

• Cozido à Portuguesa

à 5ª Feira e Domingo

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

Boas Festas
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Protocolo de colaboração

MU.SA apresenta obras
de Camilo Castelo Branco

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, 
e o presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, inauguraram, no 
dia 22 de Outubro, no MU.SA – Mu-
seu das Artes de Sintra, a a exposição 
“Camiliana de Sintra: Bem Cultural de 
Interesse Público” que pretende dar a 
conhecer documentos únicos de um 
valioso espólio de e sobre o escritor Ca-
milo Castelo Branco. Constituído por 
um fundo arquivístico, bibliográfico e 
iconográfico, considerado o melhor do 

A António Ramalho Boxing Spirit e a 
Escola Profissional Gustave Eiffel de 
Queluz, celebraram um Protocolo de 
Colaboração.
A Boxing Spirit acredita que o despor-
to é fundamental no desenvolvimento 
pessoal e social dos jovens com quem 
trabalha e este foi o primeiro passo 
dado pela António Ramalho Boxing 
Spirit e a Escola Profissional Gustave 

Eiffel, na direção das vitórias que dese-
jam conquistar.
A Cooptécnica Gustave Eiffel, 
Cooperativa de Ensino e Formação 
Técnico Profissional, CRL, é a entida-
de proprietária da Escola Profissional 
Gustave Eiffel que, desde 1989, tem um 
projeto que tem contribuído para a for-
mação de jovens e adultos, em diferen-
tes áreas e níveis.

mundo, a coleção da Camiliana de Sin-
tra representa, a vários títulos, a obra de 
Camilo Castelo Branco, um dos maiores 
génios da literatura portuguesa. For-
mada a partir da coleção particular de 
Rodrigo Simões do Carmo Costa (1873-
1947), sintrense que colecionou exausti-
vamente obras da autoria e sobre Cami-
lo Castelo Branco, e que em 1939 doou 
a sua coleção ao Município de Sintra, 
tendo a Câmara Municipal de Sintra en-
riquecido substancialmente o espólio.
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Ramiro Ramos, agradeceu, ao 
Presidente da Câmara Municipal, a 
nova ambulância, que ajudará os 
bombeiros a cumprir o seu dever. “É 
nosso dever dar todos os meios e 
condições operacionais aos nossos 
bombeiros porque assim temos a 
certeza de podemos dar toda a 
proteção e socorro à comunidade de 
Queluz”.
O presidente da Câmara de Sintra, 
Basílio Horta arma que tem de ser 
dada prioridade à prevenção, para 
além da necessidade de melhorar as 
condições de trabalho atuais dos 
bombeiros. “Temos quatro anos pela 

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

APOIO À GESTÃO

EXECUÇÃO DE ESCRITAS

PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS

SEGURANÇA SOCIAL

IMPOSTOS - SEGUROS

ASSURFINANCE

credezaldo@gmail.com | jpedrocardoso@net.novis.pt

Crede ZALDO

frente, nos quais temos de coordenar o 
que é necessário em termos de 
equipamentos, veículos e outros 
elementos necessários e trabalhar na 
prevenção. Temos de calendarizar as 
medidas e cumpri-las, como temos 
feito até agora”.
Na sessão solene a Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Queluz 
condecorou diversos bombeiros ao 
serviço e entregou diplomas aos jovens 
que frequentaram a VII edição dos 
estágios de verão da AHBVQ. Este 
curso destina-se a toda a população, 
mas em particular a jovens, no sentido 
de os sensibilizar e motivar para a 
atividade do voluntariado nos 
bombeiros, proporcionando uma 
formação em técnicas de socorrismo 
com 40 horas e estágio em Ambulância, 
procedeu-se à entrega de diplomas aos 
cidadãos que são sócios da Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Queluz 
há 50 anos. Este que é um ato que a 
Associação realiza anualmente, nas 
comemorações do seu aniversário.

Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.
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Câmara de Oeiras 
com novo vereador

SMAS de Sintra
renovam rede em Queluz

Jogos Florais em S. D. de Rana

Dia Nacional do Mar
na praia velha de Paço Arcos

O Dia Nacional do Mar, que se come-
morou no dia 16 de novembro, foi ce-
lebrado com uma ação de limpeza da 
praia velha de Paço de Arcos (areal e 
mar), por 45 alunos do 5º ano do Agru-
pamento de Escolas de Paço de Arcos.  
Paralelamente, esta iniciativa, apoiada 
pelo Município de Oeiras, contou  com 
a apresentação de uma mostra de traba-
lhos realizados pelos alunos do referido 
Agrupamento, com base no lixo mari-
nho e também com a simbólica coloca-
ção de 17 pranchas a formar a palavra 
"MAR" no areal. No final, realizou-se 
uma demonstração da modalidade de 
stand up paddle, pelo Centro de Ativi-
dades Náuticas (CAN).
Todos os trabalhos artísticos, que inte-
gram a referida mostra, serão construí-
dos com base em resíduos recolhidos 
na praia e no mar, visando chamar a 
atenção para um dos problemas mais 
prementes do mundo: a poluição do 
Oceano.
Este evento integra o programa do 
novo projeto do Agrupamento de Esco-
las de Paço de Arcos, "Mar-arte", desen-

Armando Soares assumiu o cargo de 
vereador da Câmara Municipal de 
Oeiras, substituindo o anterior verea-

volvido no âmbito Escola Azul, do qual 
o Município de Oeiras é parceiro, que 
tem por objetivo capacitar jovens com 
competências desportivas (na área do 
stand up paddle) e artísticas que tam-
bém lhes permitam promover valores 
ligados à proteção e sustentabilidade 
do oceano.
O projeto O "Mar-arte" foi pensado 
para a disciplina de projeto de inova-
ção em cidadania e desenvolvimento 
(PICD) da Escola Básica Dr. Joaquim de 
Barros, contando com a participação de 
duas turmas do 5º ano, num total de 45 
alunos.
Os resultados  desta iniciativa são a 
promoção da educação e treino de des-
porto náutico, o desenvolvimento da 
criatividade artística, a formação em 
literacia do oceano e a interação com a 
comunidade através da apresentação 
de exposições. Trata-se de um projeto 
inovador que pretende contribuir, de 
uma forma criativa e dinâmica, para a 
motivação dos jovens na obtenção de 
competências em diversas áreas do sa-
ber ligados com a literacia do oceano.

dor do PSD, Angelo Pereira com os pe-
louros do Empreendedorismo, Fundos 
Comunitários, Mercados, Feiras e 
Cemitérios. 
Natural de Lisboa é licenciado em 
sociologia pela Universidade Nova 
de Lisboa,  foi deputado Municipal 
em Oeiras, adjunto do presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, entre 2005 e 2009. Foi depu-
tado na Assembleia da República, é 
conselheiro nacional do Partido Social 
Democrata e desde novembro de 2019, 
presidente da Concelhia de Oeiras do 
PSD. 
A sua trajetória profissional tem sido 
feita no sector privado, nas áreas da 
gestão, comunicação e marketing estra-
tégico. 
Tem uma longa experiência no 
Associativismo, presidindo à 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Dafundo, à União 
Recreativa do Dafundo e a Associação 
Artística e Cultural Luchapa, da qual é 
sócio fundador. 

O município de Sintra concluiu a re-
modelação da rede de abastecimento 
de água no Bairro de Nossa Senhora da 
Conceição (Bairro Económico de Que-
luz), num investimento de um milhão e 
800 mil euros.
Iniciada em outubro de 2018, a emprei-
tada dos SMAS (Serviços Municipaliza-
dos de Água e Saneamento) de Sintra 
consistiu na renovação da rede de abas-
tecimento de água do Bairro Económi-
co e zona adjacente a norte da Rua Elias 
Garcia, em Queluz, numa área de inter-
venção de mais de cinco quilómetros.
Para melhorar a eficiência do serviço 
prestado à população, a intervenção 
consistiu na instalação de tubagens em 
Ferro Fundido Dúctil, com revestimen-
to exterior de zinco e alumínio, garan-
tindo assim um período de vida útil 
mais longo das redes de abastecimento 
de água.

A Junta de Freguesia de S. Domingos 
de Rana promove os 13.os Jogos Flo-
rais, retomando a iniciativa cultural 
destinada a promover a criação literária 
e incentivar o aparecimento de novos 
talentos. Criado em 1997 e após uma 
década de interregno, este concurso de-
safia os residentes em território nacio-
nal a participar com trabalhos inéditos 
alusivos ao tema “Sustentabilidade”.
A temática escolhida para esta edição 
gira à volta da ideia de que cada um de 
nós, do mais novo ao mais velho, pode 

partilhar uma vivência, uma ideia de 
Presente, mas principalmente de Futu-
ro, sobre a preservação do planeta e da 
sociedade tal como a conhecemos, onde 
as consequências da ação do Homem 
são por demais evidentes.
Os interessados em submeter à aprecia-
ção os seus originais de poesia (soneto, 
lírica ou quadra) e de prosa (ensaio), 
bem como os trabalhos dos escalões ju-
venis (dos 8 aos 12 anos e dos 13 aos 15 
anos), deverão remeter os mesmos via 
postal até 31 de dezembro de 2020.

CL-Novembro-2020
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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

Sporting Clube de Lourel
comemora centenário

O Sporting Clube de Lourel (SCL), 
carinhosamente alcunhado de ‘Leões 
da Serra’, assinalou no passado dia 11 
de Outubro o seu primeiro centená-
rio, uma data marcante na história de 
qualquer colectividade, que não está ao 
alcance de todas. Apesar das restrições 
impostas pela crise sanitária que en-
frentamos, o clube não quis deixar de 
comemorar a data, ainda que de forma 
muito condicionada pelas recomen-
dações emanadas da Direcção-Geral 
da Saúde (DGS) devido à pandemia 
COVID-19. 
Mesmo assim, e sempre com os devidos 
cuidados, a festa do centenário teve di-
reito a bolo de aniversário e a um bebe-
rete no salão de festas do SCL, colectivi-
dade fortemente ligada ao Futebol (mas 
não só - ver caixa), que costuma reali-
zar os seus jogos em casa no Complexo 
Desportivo Sargento Arménio, localiza-
do na Freguesia de Santa Maria e São 
Miguel, agora denominada União de 
Freguesias de Sintra (UFS). À frente 
dos destinos do clube, está o Presidente 
Fernando Rocha da Silva, desde 2015.
O programa da festa do centenário 
contou com as presenças do Chefe 
da Divisão de Desporto da Câmara 
Municipal de Sintra, João Gonçalves, 
em representação do Vice-Presidente 
da autarquia, Rui Pereira, e dos presi-
dentes da UFS, Fernando Pereira, e da 
Associação de Futebol de Lisboa (AFL), 
Nuno Lobo. Do lado do clube, além 
do Presidente da Direcção, estiveram 
também presentes na cerimónia o pre-
sidente da Mesa da Assembleia Geral, 
Bernardino Simão, e o sócio ‘número 

um’ do clube, Domingos Antunes, en-
tre outros elementos dos órgãos sociais, 
patrocinadores e sócios.
No âmbito do programa do centenário, 
foi descerrada uma placa comemorati-
va à entrada do Complexo Desportivo 
Sargento Arménio em “homenagem 
aos fundadores e a todos os sócios, di-
rigentes e atletas que ao longo destes 
100 anos, com amor e dedicação, hon-
raram e dignificaram o clube”, nos pla-
nos desportivo, cultural e recreativo. 
Foram também organizadas uma visita 
à sala de troféus da instituição e uma 
romagem ao Cemitério de São Marçal 
para colocar uma coroa de flores em re-
cordação dos sócios já falecidos, entre 
outras cerimónias.

“Mesmo com as limitações impostas 
pela pandemia, conseguimos reali-
zar alguns eventos. Começámos com 
a cerimónia do hastear das Bandeiras 
na nossa Sede e no nosso Parque 
Desportivo”, assinala o Presidente do 
SCL, precisando que foi também orga-
nizada uma deslocação ao Cemitério 
do Alto de Chão Frio para “inaugurar 
um obelisco em homenagem aos que já 
nos deixaram e mandámos rezar uma 
Missa na Igreja de Lourel”. No plano 
desportivo, foi realizado no campo do 
clube um jogo de Futebol a contar para 
o Campeonato Distrital da 1.ª Divisão 
da AFL.

CERIMÓNIA CONDICIONADA 
PELA PANDEMIA

“Foi a cerimónia possível”, assinala o 
Presidente da colectividade, referindo-
-se ao contexto pandémico que atraves-
samos, realçando que todos gostariam 
que a data fosse comemorada de forma 
mais significativa e com mais activida-
des e presença de sócios, mas que isso 
não foi possível atendendo à realidade 
que vivemos em todo o Mundo e que 
impõe a necessidade de mantermos 
o máximo cuidado para minimizar os 
efeitos de contágio por COVID-19.
“Neste ano do Centenário ficaram por 
realizar, talvez, os principais eventos. 
Durante uma Gala no Centro Cultural 
Olga Cadaval, seriam entregues meda-

lhas aos sócios que já atingiram 25, 50 e 
75 anos de associados. Estava também 
prevista a apresentação de um vídeo e 
de um livro com a História do Clube e 
com os factos mais significativos para o 
conhecimento das novas gerações, que 
poderão assim envolver-se melhor com 
o passado glorioso do Clube. Finda a 
pandemia, pretendemos concluir estes 
eventos”, revela o Presidente do SCL.
À pergunta ‘O que representa para si 
ser presidente de um clube já centená-
rio, com uma História de tantos anos?’, 
Fernando Rocha da Silva responde sem 
hesitações: “Tem sido uma Honra, uma 
Gratidão e uma Responsabilidade, que 
eu e a minha Direcção, além dos outros 
Órgãos Sociais, sentimos ao atingirmos 
a data histórica dos 100 anos da funda-
ção do nosso Clube de coração. É dos 
momentos mais emotivos e felizes que 
tive enquanto Presidente da Direcção, 
cargo que venho ocupando desde 12 
de Junho de 2015. Sinto-me feliz pelos 
resultados alcançados e pelo carinho e 
amizade que vejo ser dado ao Sporting 
Clube de Lourel.”

“TEM SIDO COMPLICADO 
GERIR O CLUBE”

Fernando Rocha da Silva confessa que 
não tem sido fácil gerir o clube no actual 
contexto de pandemia. “Tem sido com-
plicado, atendendo à falta da prática 
desportiva competitiva, que nos retirou 
uma boa parte dos proveitos que tínha-
mos orçamentados, sendo que os custos 
foram quase os mesmos.  Continuamos 
a controlar as despesas e as receitas de 
modo a que o SCL continue a ser um 
Clube seguro e sustentável, que possa 
proporcionar uma maior visibilidade, 

O Futebol tem dado mais nas vistas no 
historial do Sporting Clube de Lourel 
(SCL), mas existe mais vida para 
além deste Desporto na colectivida-
de sintrense, onde são desenvolvidas 
outras actividades. Nas palavras do 
seu Presidente, “o Clube já foi mui-
to eclético, praticando-se várias mo-
dalidades, nomeadamente Voleibol, 
A e r o m o d e l i s m o , 
Pesca, Balé, Ginástica, 
Karaté, Ping-Pong, 
etc.), mas atingiu no-
toriedade no Futebol 
e em provas de 
Atletismo.”
Actualmente, o SCL 
mantém a prática 
do Futebol, Karaté 
Shotokan e Dança. 
“Até à chegada da 
pandemia eram os 
‘Bailes do Lourel’ que 
traziam muitas pes-
soas do nosso conce-

lho e dos limítrofes, para confraterni-
zar”, assinala Fernando Rocha da Silva, 
recordando que “no Desporto, mais im-
portante que a competição é a solidarie-
dade, mais importante que o prestígio 
individual é a cultura da Justiça e da 
Liberdade, mas mais importante que 
as vitórias, os empates e as derrotas é a 
Saúde dos atletas.” 

NOTORIEDADE COM FUTEBOL E ATLETISMO

Boas
Festas
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projecção e modernidade, sem dívidas 
e com crédito social. Tivemos um apoio 
da Autarquia destinado a assegurar a 
continuidade da actividade desportiva 
e garantir a reabertura em segurança, 
mas nunca é suficiente”, admite.
No início de 2020, a colectividade sin-
trense contava com 350 sócios. “No pla-
no desportivo, temos 300/350 atletas, 
dos quais estão inscritos na AFL cerca 
de 260, distribuídos por 13 equipas de 
Futebol de competição, e contamos com 
60/90 jovens na Escola de Futebol”, re-
fere o Presidente em funções, que não 
esconde um sonho que gostaria de con-
cretizar à frente do Clube: “Desejava 
que atingíssemos o escalão nacional no 
Futebol, em diversos escalões.” 
No que diz respeito ao futuro, Fernando 
da Rocha Silva deseja ainda que o SCL 
“continue a ser um Clube de referên-
cia na Freguesia e no Concelho, com 

Em Maio de 2017, o Sporting Clube de 
Lourel beneficiou de um programa de 
desenvolvimento desportivo promo-
vido pela Câmara Municipal de Sintra 
(CMS) junto de vários clubes do con-
celho para colocação e substituição de 
relvados sintéticos. A cerimónia de 
inauguração do novo piso sintético 
do campo de jogos do clube sintrense 
contou com a presença do Presidente 
da Autarquia, Basílio Horta. O investi-
mento realizado nos vários campos de 
jogos intervencionados, superior a 1,2 
milhões de euros, foi justificado pela 
CMS com o contributo dos clubes junto 
da comunidade ao disponibilizarem os 
respectivos equipamentos desportivos 
para utilização das escolas do Ensino 
Básico e clubes com sede no concelho, 
além da promoção do desporto entre as 
camadas mais jovens.

Conheça os nossos
serviços farmacêuticos,
homeopáticos e naturais

Protocolos com SCL e BVS

De 2ª a Sábado das 9h às 20h

214 350 043

geral.farmaciadolourel@gmail.com
Rua Victor Domingos, lote 36

2710-734 Lourel
(junto á rotunda do Continente)A Equipa deseja Boas Festas

INAUGURAÇÃO DE CAMPO RELVADO SINTÉTICO

estatuto de Utilidade Pública, reflec-
tindo sobre o clima de profunda crise 
e apreensão perante o futuro imediato, 
mas tendo a forte esperança de mino-
rar as dificuldades vividas com a com-
preensão e colaboração dos sócios e 
das entidades envolvidas no desenvol-
vimento desportivo e também na vida 
cultural e social.” Para isso, assegura o 
Presidente, “continuaremos com uma 
gestão eficiente e possível de modo a 
poder cumprir sempre os nossos com-
promissos.” 
Em termos de instalações, “a direcção 
do clube pretende, a curto prazo, alte-
rar a iluminação do campo de futebol 
principal e dos arruamentos para a tec-
nologia led, e substituir as chapas de 
fibrocimento/amianto, que ainda estão 
a servir de cobertura superior em al-
gumas das instalações, por placas tipo 
‘sanduiche’. Ambicionamos ainda ins-

talar painéis solares para aquecimento 
de água e fornecimento de energia eléc-
trica. Paralelamente, queremos manter 
o nível da nossa actividade cultural, re-
creativa e social, que é uma das maiores 
sinergias que possuímos”, afiança.

FEITOS DESPORTIVOS 
NO FUTEBOL SÉNIOR

No palmarés futebolístico do Sporting 
Clube de Lourel há a destacar, no esca-
lão de Seniores, a época de 1965/1966, 
quando o clube assegurou o título de 
campeão na 3.ª Divisão da Associação 
de Futebol de Lisboa (AFL). Na época 
de 1997/1998 a equipa sénior subiu 
à 1.ª Divisão Distrital de Honra e na 
época de 1999/2000 ascendeu, pela pri-
meira vez, à 3.ª Divisão Nacional. Na 
época de 2005/2006 sagrou-se campeão 
da 1.ª Divisão Distrital, feito que valeu 

ao clube subir, pela segunda vez, à 3.ª 
Divisão Nacional. Posteriormente, foi 
também finalista da Taça da AFL.

RECANDIDATURA É HIPÓTESE 
EM ABERTO

Os presidentes do SCL cumprem man-
datos de um ano. Assim, Fernando 
Rocha da Silva termina a sua presi-
dência em Maio de 2021. Questionado 
sobre a possibilidade de voltar a re-
candidatar-se à Presidência do Clube, 
responde: “Como nestes últimos seis 
anos, se for esse o desejo dos sócios, se a 
saúde o permitir e se continuar a poder 
contar com os elementos que têm cons-
tituído as minhas Direcções, julgo que 
terei condições para me recandidatar.” 
Para acrescentar de seguida: “Hoje em 
dia, não é fácil encontrar pessoas dispo-
níveis para integrarem os órgãos sociais 
destes clubes de menor dimensão, com 
disponibilidade de tempo e capacidade 
para fazer sacrifícios.”

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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'Banhos da Poça' em S. João do Estoril
com virtudes medicinais

O papel dinamizador desempenhado 
pela estância termal que ficou conheci-
da como, os Banhos da Poça, na consti-
tuição e desenvolvimento demográfico 
da localidade de São João do Estoril, 
que se poderá situar entre finais do 
século XIX e os primeiros anos do sé-
culo XX, e a evolução da exploração e 
aproveitamento das águas termais que 
brotavam junto à praia da Cadaveira, 
é recordado nesta breve história, com 
base na documentação escrita e icono-
gráfica existente nos arquivos, quer da 
Câmara Municipal de Cascais, quer da 
Santa Casa da Misericórdia de Cascais, 
fornece-nos inúmeros elementos relati-

vos às edificações particulares, às infra-
-estruturas e às principais figuras dina-
mizadoras da novel localidade.

A EXPLORAÇÃO DAS ÁGUAS
 MINERO-MEDICINAIS DA POÇA

Por alvará datado de 16 de Fevereiro 
de 1843, a rainha D. Maria II concedeu 
autorização à Santa Casa da Misericór-
dia de Cascais para explorar as águas 
termais que brotavam das rochas junto 
à Praia da Cadaveira ã direita da estra-
da de Cascais para Lisboa. Sabe-se que 
já em 1835 se reconheciam as suas vir-
tudes medicinais, sendo referenciadas 

pelo Jornal da Sociedade das Ciências 
Médicas de Lisboa, que as recomenda 
para o tratamento da lepra .
Eram então exploradas por Matias José 
de Oliveira Leite que autorizava ba-
nhos gratuitos aos pobres do distrito de 
Lisboa que obtivessem um despacho 
favorável da Misericórdia.
O interesse da Santa Casa da Miseri-
córdia de Cascais pelo aproveitamento 
das águas termais da Poça, revelando 
um reconhecimento das suas virtudes 
medicinais, enquadra-se nas funções 
assistenciais que constituem a razão 
de ser da instituição. Desta forma, no 
regulamento inicialmente elaborado, 

estipula-se que, além dos banhos pagos 
destinados ao público em geral, haveria 
banhos gratuitos para os irmãos e res-
pectivos familiares e para os emprega-
dos da Misericórdia e ainda banhos de 
caridade destinados a pessoas carencia-
das.
De inicio as instalações que albergavam 
os banhos eram rudimentares, sendo o 
equipamento utilizado montado em 
dois barracões de madeira de carácter 
provisório, que eram armados e desar-
mados sazonalmente, uma vez que a 
estância termal se encontrava em fun-
cionamento apenas entre a Primavera e 
o final do Outono.
Por portaria de 6 de Dezembro de 1860, 
o Ministério da Guerra autorizou a con-
cessão do forte de São Pedro (também 
conhecido com a designação de Forte 
de São Teodósio ou da Poça) à Santa 
Casa da Misericórdia de Cascais para 
que pudesse ser utilizado para alojar 
doentes pobres que frequentassem os 
banhos e também para o armazena-
mento do equipamento utilizado no 
final da estação termal.
O crescente número de doentes que 
procuravam os tratamentos termais e 
o consequente aumento das receitas 
auferidas pela exploração das termas 
conduziram a investimentos visando a 
melhoria das instalações.
Assim, em 1861, realizaram-se obras 
que, entre outros aspectos, dotaram a 
estância termal de casas assoalhadas e 
cobertas, aumentaram a capacidade de 
4 para 9 tanques de cantaria para ba-
nhos, promoveram a construção de um 
novo depósito com capacidade para 5 
metros cúbicos e de canos de cantaria 
para a condução da água. Foi ainda 
adquirido o mobiliário considerado ne-
cessário a cada gabinete de banho.
Em 1892, foi aprovado um Decreto-Lei 
que, pela primeira vez no nosso Pais, 

Vista geral da Poça, ao centro o Edifício dos Banhos, à  esquerda o forte de S. Pedro à  direita a casa de Manuel José Contreiras.
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regulamentou o funcionamento das es-
tância termais, colocando as concessões 
sob a dependência do Governo, sujei-
tando-as a fiscalizações e inspecções 
oficiais. Na pratica, a legislação então 
implementada motivou a realização de 
obras de beneficiação em grande parte 
das estâncias temais portuguesas , fac-
to que conduziu à melhoria das condi-
ções oferecidas pela generalidade des-
tes estabelecimentos e ao consequente 
aumento da sua procura por parte do 
público .
Na sequência da autorização concedida 
pelo Governo Civil de Lisboa à Santa 
Casa da Misericórdia de Cascais para 
que pudesse arrendar a exploração dos 
banhos termais da Praia da Cadaveira, 
foi celebrada, em Janeiro de 1894, uma 
escritura entre a Misericórdia e o Minis-
t6rio da Guerra que autoriza a primeira 
a edificar um novo imóvel nos terrenos 
circundantes do Forte de São Pedro, 
mantendo-se a concessão desta fortifi-
cação conforme acordado anteriormen-
te, alargada agora também à esplanada 
do Forte de São João da Cavadeira, vá-
lida por um período de 99 anos.
 Ainda com base na referida autoriza-
ção do Governo Civil de Lisboa, é ce-
lebrado um contracto de arrendamen-
to, válido igualmente por 99 anos, das 

águas termais denominadas "'Banhos 
da Poça" , cuja exploração a Santa Casa 
da Misericórdia de Cascais arrenda 
por 100 mil réis ao Dr. Carlos Tavares 
, docente da Escola Médico-cirúrgica 
de Lisboa, e ao Tenente-Coronel Ja-
cinto Parreira. Os novos arrendatários 
comprometem-se a construir um novo 
edifício dispondo das mais avançadas 
condições adequadas às necessidades 
dos tratamentos hidroterápicos, cujo 
projecto deveria ser apresentado à 
Misericórdia e às autoridades compe-
tentes no prazo de 6 meses, devendo 
as obras iniciar-se dentro do prazo de 
um ano . Caso não fossem cumpridas 
as condições enunciadas, previa-se que 
o contrato de arrendamento celebrado 
caducaria automaticamente. Os novos 
arrendatários ficaram ainda obrigados 
reparação do Forte de São Pedro.
A fim de concretizar estes empreendi-
mentos, constituiu-se uma sociedade 
denominada Empresa dos Banhos da 
Poça em São João do Estoril, que tinha 
como finalidade o aproveitamento das 
águas termais conhecidas como os "Ba-
nhos da Poça" a e a fundação de um 
estabelecimento balnear. A direcção 
técnica das termas ficou a pertencer ao 
Dr. Carlos Tavares, enquanto que a di-
recção clinica foi entregue ao Dr. Fran-

cisco Eusébio Leão.
A construção do novo edifício, pro-
vavelmente projectado pelo Tenente 
Coronel Jacinto Parreira, iniciou-se em 
Julho de 1894. Dispunha de vestíbulo, 
bilheteira, duches, banhos especiais, 
gabinete médico, sala de espera, vinte 
quartos de banho, vestiário, lavabo e 
nascente de água, assim como de um 
salão com cerca de 200 metros qua-
drados, que rapidamente se tornou o 
local privilegiado para a realização de 
saraus, bailes e outras actividades de 
carácter lúdico e cultural pela,
comunidade residente em São João do 
Estoril.
Entre os tratamentos efectuados nesta  
estância termal, podemos enumerar 
os banhos de imersão, os duches es-
coceses, de chuva, circulares, nasais, 
vaginais, pulverizações e inalações, 
considerados águas adequados para o 
tratamento de artrismo, linfatismo, es-
crofulose, engorgitamento do fígado, 
baço, gastrites mucosas, reumatismo e 
doenças de pele. A qualidade das águas 
termais aqui disponibilizadas era reco-
nhecida, uma vez que, segundo dados 

de 1910, os "Banhos da Poça" eram fre-
quentados anualmente por cerca de 560 
pessoas.
A água termal que brotava junto da 
Praia da Cadaveira encontrava-se 
igualmente disponível para a venda em 
farmácias, tanto em garrafas de um li-
tro, como em garrafões de cinco litros.
Em 1918, o ed1f1cio dos "Banhos da 
Poça" foi transformado em hospital 
provisório a fim de receber os doentes 
infectados pela gripe pneumónica que 
nesse ano assolou o nosso país . A ac-
tividade normal dos termas seria reto-
mada apenas em 1920.
No entanto, decorridos apenas dois 
anos. na sequência de um litigio entre o 
Ministério da Guerra e o então arrenda-
tário dos "Banhos da Poça", Luís Filipe 
da Mata, acerca da posse dos terrenos 
onde se encontrava instalada a estância 
termal, o edifício foi ocupado pelos mi-
litares. De facto, a 27 de Novembro de 
1922, uma comissão de oficiais do Cam-
po Entrincheirado de Lisboa, acompa-
nhada de uma força do comando de ofi-
ciais, tomou posse e ocupou os edifícios 
e terrenos

Bilhete postal dos Banhos da Poça

O campo de ténis e o chalet Rodrigues

Em primeiro plano os chalets Vladimiro e Lídia, ao fundo à  direita a Estrada Real de 
Lisboa a Cascais, à  esquerda o edifício das Termas
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anteriormente cedidos à Santa Casa da 
Misericórdia de Cascais, questionando 
a legalidade da concessão efectuada 
em Janeiro de 1994, uma vez que não 
se previa o arrendamento dos terrenos 
a terceiros como se veio a verificar, mas 
apenas a possibilidade de trespassar a 
concessão. Com base nestes argumen-
tos, o Supremo Tribunal Administra-
tivo foi chamado a pronunciar-se, em 
Julho de 1924, anulou o arrendamento 
do Forte de São Pedro à Santa Casa da 
Misericórdia de
Cascais.
Consequentemente, esta decisão veio a 
por fim à exploração das águas termais 
dos "Banhos da Poça", embora haja in-
dícios de que o estabelecimento tenha 
sido utilizado ainda durante algum 
tempo para tratamentos termais, sob 
outra direcção da qual não dispomos 
de elementos, uma vez que, em 1931, 

a Câmara Municipal de Cascais conce-
deu uma licença para serem efectuadas 
obras de reparação no edifício  dos "'Ba-
nhos da Poça"", pertencente ao Ministé-
rio da Guerra.
Sabe-se ainda que só em 1935 se elabo-
rou o auto de entrega do edifício ao Mi-
nistério da Guerra.

O DESENVOLVIMENTO
 URBANO A DEMOGRÁFICO
 DE SÃO JOÃO DO ESTORIl

A localidade de São João do Estoril 
desenvolveu-se no parcela de terreno 
situada entre a linha férrea e o mar. A 
6 de Junho de 1890, a Câmara Munici-
pal de Cascais deliberou a atribuição do 
nome de "São João do Estoril" aos terre-
nos junto ao Forte de São João da Ça-
daveira até ao sitio da Poça, o que será 
certamente reflexo de um crescimento 

urbano já então em curso.
Entretanto, a organização quer do es-
paço físico envolvente a o sítio da Ca-
daveira, quer da respectiva comunida-
de humana, se começou por reflectir a 
procura de habitações de ve-
raneio, conheceu uma pro-
gressiva estruturação: em 
1892, a Câmara Municipal 
de Cascais adjudica a ins-
talação de canalização para 
assegurar o abastecimento 
de água à área compreendi-
da entre São João do Estoril 
e o Monte Estoril à Empre-
sa Industrial Portuguesa; a 
partir de Setembro de 1896, 
publicou-se e o primeiro 
semanário editado em São 
João do Estoril; em Julho de 
1899, iniciaram-se as carrei-
ras de chars-à-bancs entre a 
vila de Cascais e a Empresa 
dos Banhos da Poça assegu-
rando a ligação desta comu-
nidade ao mais importante 

centro urbano das proximidades; em 
Agosto do ano seguinte, inaugurou-se 
o Club da Poça, que funcionaria como 
espaço privilegiado de convivência so-
cial, por meio do qual se organizariam 

Os chalets, Palmira, Açoriano, Fluminense e Mon Plaisir, em primeiro plano a casa 
à  direita de Manuel José Contreiras

Em primeiro plano o chalet Armínio, mandado edificar em 1895, ao fundo à 
 esquerda o edifício dos Banhos da Poça

Relação dos banhos  fornecidos por 120 Réis. Era preenchido diariamente pelo encarregado dos 
banhos e enviado ao Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Cascais

Bilhetes de 40 e 120 Réis para 
admissão aos Banhos da Poça
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• Fabrico diário de pastelaria 
• Pão cozido em forno de lenha  
• Bolos de baptizados e casamento
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Companhia de Vidros, Lda.
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Rua Prof. Agostinho da Silva, 96 - Armazém                                                              Tel. 21 486 12 50
Outeiro da Vela 2750 CASCAIS                                                                                    Fax 21 482 01 10

e-mail: vidrocascais@sapo.pt

Boas Festas

A Centenária Região Demarcada de Colares  
é conhecida pela qualidade dos seus vinhos,  

provenientes das exclusivas castas  
Ramisco e Malvasia de Colares  

plantadas nas manchas de areia de duna,  
em pequenos vinhedos trabalhados artesanalmente.

 (Re)descubra este vinho único!
Aberto ao público de Segunda a Sábado das 9h – 13h e das 14h – 18h

Desejamos Boas Festas

Al. Cor. Linhares de Lima, 32 • 2705-351 Colares 
Tel.:219291210 • Fax.: 2192880830 • E-mail: geral@arcolares.com

doravante saraus dramáticos e musi-
cais soirées dançantes, matinées infan-
tis, serenatas, corridas de velocípedes, 
corridas de burros, regatas, entre ou-
tras actividades de carácter desporti-
vo ou cultural; em 1901, são colocados 
candeeiros de iluminação pública na 
localidade de São João do Estoril.
Como reflexo do crescimento popula-
cional da nova localidade e da crescen-
te procura do estabelecimento termal, 
foi inaugurado, em Julho de 1901, o pri-
meiro hotel que se estabeleceu na zona: 
o Bijou Hotel.
Por outro lado, a urbanização desta 
Área do Concelho de Cascais motivou 
a estruturação de uma rede viária que 
assegurasse tanto a organização es-
pacial no interior da localidade, como 
também a ligação a outras localidades 
vizinhas. Desta forma, em 1887, inicia-
-se a construção da estrada que ligaria 
a Cadaveira às Rigueiras de Tires; em 

1893, a Câmara Municipal de Cascais 
elabora um orçamento para  assegurar 
a construção de arruamentos em São 
João do Estoril, procurando dar respos-
ta às solicitações dos moradores; em 
1896, são aprovados os projectos das 
estradas que ligariam São João do Es-
toril a Bicesse e assim como de São João 
do Estoril à Praia da Poça.
Também o culto religioso constituiria 
uma preocupação da nova comunida-
de, pelo que, a 15 de Aqosto de 1906, foi 
inaugurada a capela de Nossa Senhora 
da Conceição, construída por iniciativa 
de António Carvalho.
Após a chegada, em Aqosto de 1910, da 
luz elétrica, que possibilitou a entrada 
em funcionamento do cinematógrafo 
no Salão da Poça, verificou-se, em Ja-
neiro do ano seguinte, a fundação da 
Sociedade de Educação Social de São 
João do Estoril, reflexo da importân-
cia que os republicanos, recentemen-

te chegados ao poder, conferiam ao 
ensino.
Segundo o censo populacional de 1911, 
existiam em São João do Estoril 295 
habitantes, distribuídos por 64 fogos, 
enquanto que na localidade da Galiza, 
que poucos anos antes era a mais im-
portante povoação da zona, habitavam 
225 pessoas, ocupando 56 fogos e o Li-
vramento contava com 123 habitantes 
e apenas 31 fogos. Esta dinâmica po-
pulacional seria também reflexo, natu-
ralmente, da nova centralidade que o 
local de São João do Estoril terá adqui-
rido em função da proximidade à linha 
férrea e da instalação, posterior a 1889, 
de um apeadeiro ferroviário no Alto da 
Cadaveira.

O crescimento que a região conheceu 
entre o final do século XIX e os primei-
ros anos do século XX reflectiu-se ainda 
na constituição de uma nova paróquia: 
a paróquia do Estoril, criada pela Lei 
nº 444 de 18 de Setembro de 1915. Com 
sede em São João do Estoril, passou a 
incluir as localidades do Estoril, São 
João do Estoril, Cai-Água (localidade 
actualmente designada como São Pe-
dro do Estoril), Livramento, Alapraia e 
Galiza, desanexadas das paróquias de 
Cascais, Alcabideche e São Domingos 
de Rana.

Texto: Cláudia Silveira
Fotos: Postais Ilustrados

 editados pela C.M. de Cascais

S. Pedro do Estoril, antiga Cai-Água, cascata junto ao mar

'Perola Commercial' de Abel Ferreira &C.ª (Irmão) Villa  Natália
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Aposentos de D. Manuel II no Palácio da Pena

JOMA apresenta
nova equipa de Atletismo

A partir do dia 15 de novembro, quem 
visitar o Palácio Nacional da Pena con-
tará com novos motivos de interesse. 
As quatro salas do piso nobre do tor-
reão reabrem com um novo projeto 
expositivo e museológico, que visa 
recuperar a memória histórica daque-
les espaços. Neste sentido, foram re-
constituídos os aposentos do último rei 
de Portugal, D. Manuel II: escritório e 
quarto de dormir; dedicou-se uma sala 
a D. Fernando II, onde se expõe uma 
seleção de peças ilustrativas dos seus 
interesses enquanto colecionador e ar-
tista amador; e consagrou-se um espa-
ço aos últimos monarcas que habitaram 
o Palácio: D. Carlos, D. Amélia e D. Ma-
nuel II, cujo aniversário de nascimento 
se comemora na data desta reabertura, 
que acontece ao domingo, dia em que 
os munícipes sintrenses beneficiam de 
entrada livre nos parques e monumen-
tos de Sintra.

OS APOSENTOS DE D. MANUEL II, 
O ÚLTIMO REI DE PORTUGAL

 No projeto inicial do Palácio da Pena, 
estas quatro divisões destinavam-se a 
D. Fernando II e a D. Maria II, mas não 
chegaram a ser ocupadas pelo casal de-
vido à morte prematura da rainha, aca-
bando por ser adaptadas a quartos de 
hóspedes. Posteriormente, D. Manuel 
II instalou nesta ala do Palácio os seus 
aposentos.
A investigação desenvolvida a partir 
de inventários e de fotografias da épo-

EQUIPA TÉCNICA 

-TREINADORES:
Prof. João Abrantes

Carlos Vitorino
Alfredo Andrade

João Valério

-FISIOTERAPEUTA
Bruno Rodrigues

ca permitiu reconstituir o escritório e o 
quarto de dormir, tendo sido reintegra-
dos vários objetos pertencentes às anti-
gas coleções reais (que deram entrada 
na Pena após a implantação da Repú-
blica, via Palácio das Necessidades, em 
Lisboa) e diversas peças de mobiliário 
originais. Entre estas estão a secretá-
ria do rei e o seu leito em pau-santo e 
pau-rosa, que tinha sido transferido em 
1939 para o Palácio Nacional da Ajuda, 
em cujas reservas permaneceu até ser 
identificado e restaurado no âmbito 
deste projeto. Procurou-se deste modo 
recuperar o ambiente decorativo dos 
últimos anos da monarquia.

TESOUROS ARTÍSTICOS 
DE D. FERNANDO II

Na divisão que funcionou como quarto 
do perceptor austríaco de D. Manuel II, 
evoca-se agora D. Fernando II, o rei res-
ponsável pela construção do Palácio da 
Pena. Pela primeira vez, estão em expo-
sição a espada (sabre) e a banda de uni-
forme de marechal general com as quais 
foi retratado pelo pintor francês Joseph 
Layraud, em 1877. Nesta sala, apresen-
tam-se também alguns dos tesouros ar-
tísticos colecionados pelo monarca, que 
incluem peças de ourivesaria, como 
uma salva de aparato em prata dou-
rada datada de 1548, adquirida pela 
Parques de Sintra; cerâmica; esculturas 
em marfim e esmaltes de Limoges. Pro-
cura-se desta forma ilustrar a riqueza e 
diversidade de uma das principais co-

leções de arte algu-
ma vez reunidas em 
Portugal. Conheci-
do por “rei-artista”, 
D. Fernando II não 
se limitou a colecio-
nar obras de arte, 
também foi autor 
de vários desenhos, 
gravuras e pinturas 
sobre cerâmica. O 
Palácio Nacional da 
Pena conserva uma 
parte significativa 
dessa produção ar-
tística, que ficará ex-
posta neste espaço.

O CENTRO DE MESA 
DA RAINHA D. AMÉLIA

A última sala desta ala do Palácio, que 
serviu de guarda-roupa no tempo de D. 
Manuel II, foi consagrada aos últimos 
monarcas que habitaram o palácio: D. 
Carlos, D. Amélia e D. Manuel II. Des-
taca-se nesta divisão o imponente cen-
tro de mesa em prata oferecido por um 
grupo de senhoras parisienses à então 
princesa D. Amélia por ocasião do seu 
casamento com D. Carlos, em 1886. Re-
presenta uma nau (símbolo da cidade 
de Paris) suportada por duas sereias 
alusivas aos rios Sena e Marne e foi le-
gado após a morte da rainha ao Palácio 
Nacional da Pena, tornando-se numa 
das peças mais emblemáticas do seu 
acervo. Foi objeto de uma intervenção 

de conservação e restauro e está agora 
exposto numa vitrina, de forma a que 
todos os seus detalhes possam ser ob-
servados pelos visitantes.
Estes trabalhos integram-se no projeto 
global que vem sendo desenvolvido 
nos interiores do Palácio Nacional da 
Pena –  e no qual se incluem interven-
ções recentes noutras nove divisões: 
Sala de Visitas, Sala Verde, Sala do 
Telefone, Quarto do Veador, Quarto 
da Dama de Companhia, Sala do Chá, 
Átrio da Sacristia, primeira Sala de Pas-
sagem e Sala de Entrada  –  que tem 
como principal objetivo a reconstitui-
ção histórica dos ambientes domésticos 
que marcaram a vivência da Família 
Real neste monumento. Para tal, tem 
sido levada a cabo uma profunda in-
vestigação histórica, apoiada em fontes 
documentais e em fotografias da época.

O JOMA (Juventude Operária de 
Monte Abraão) apresentou as novas 
equipas de Atletismo, para a próxima 
época, referindo João Pedro, presiden-

te da Direção do JOMA, que uma das 
apostas é ter uma equipa feminina na 1ª 
Divisão Nacional. As equipas apresen-
tadas são dos escalões sénior, com atle-
tas de idades entre os 17 e os 23 anos, 
fazendo parte também deste grupo, 
duas atletas paralímpicas.
O facto de terem novos patrocinadores 
e um maior apoio da Câmara de Sintra, 

além dos apoios 
das uniões de fre-
guesias de Queluz 
Belas e Massamá 
Monte Abraão, 
está a permitir ao 
clube, a continua-
ção do projeto de 
formação, iniciado 
em 2019, mas tam-
bém avançar com 
o projeto JOMA 
Sintra 2028, que 
pretende levar 

atletas aos Jogos Olímpicos de 2028, e 
que, segundo João Pedro, serão atle-
tas formados no JOMA e oriundos do 
Concelho de Sintra.
Com uma longa história de suces-
sos no Atletismo, o JOMA pretende 
que estes atletas venham a disputar 
os primeiros lugares da 1ª Divisão 
Nacional. Tendo como treinador João 
Abrantes, os treinos são realizados 
no campo do Real Sport Club e está 
prevista participação, nesta época, 
nos Campeonatos Nacionais de Pista 
Coberta, nos Campeonatos Regionais 
e no Campeonato Nacional de Pista, ao 
ar livre.
Além do Atletismo, o JOMA tem ati-
vidades como o Futsal, com a equipa 
sénior na 1ª Divisão, também Zumba, 
Karaté, uma equipa de Futebol de 11, 
a disputar os campeonatos do INATEL 
e três equipas de Pool nos campeona-
tos nacionais, num total de cerca de 400 

atletas nestas diversas modalidades.
Para João Pedro, um sonho que conti-
nua a alimentar é a construção de um 
pavilhão desportivo que, refere, faria 
com que deixassem de ter problemas 
com o treino dos atletas e permitiria o 
crescimento das atividades do clube, e 
quando se aproxima o 48º aniversário 
do JOMA, deseja que o clube continue 
com saúde, a crescer e que esta seja 
uma boa época desportiva. 
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Encerrado dia 24 de Dezembro ao jantar

NESTE NATAL VENHA 
SABOREAR AS 

NOSSAS ESPECIALIDADES

Sala para
Casamentos - Baptizados

Festas de aniversário

Arroz de Tamboril
Pataniscas de bacalhau com arroz de grelos

Cataplana de marisco e de mexilhão
Espeto de medalhões com bacon

Rojões à bairrada
e os nossos saborosos

Doces conventuais

Pontes pedonais unem Parque dos Poetas
Com a inauguração das passagens su-
periores que ligam as diversas fases 
do Parque dos Poetas, ficou concluí-
do o maior parque existente no nos-
so país, dedicado à Poesia e à Língua 
Portuguesa. 
As duas passagens superiores que per-
mitem percorrer todo o parque sem ter 
que sair do seu perímetro, foram inau-
guradas pelo presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, 
no dia 30 de outubro, uma obra que 
teve um investimento de cerca de 900 
mil euros.
Isaltino Morais referiu que como par-
que temático é o único na Europa e que 
não há maior homenagem à Poesia e à 
Língua Portuguesa do que a que é feita 
nestes cerca de 23 hectares de jardim. 

Apesar de se considerar concluído o 
parque ainda vai ter algumas obras, 
como a construção do “Garden Center”, 
em breve, que terá 
espaços de restau-
ração, atividades 
lúdicas e exposi-
tivas, estufa e sala 
polivalente, será 
feito um melhor 
apetrechamento 
dos anfiteatros, a 
renovação e me-
lhoramento dos 
equipamentos ur-
banos e será colo-
cado um obelisco 
na praça que irá 
surgir entre a pri-

meira e a segunda fase do parque, que 
contará a história do Parque e fará ho-
menagem a quantos contribuíram para 

a sua construção.
Nesta inauguração estiveram presentes 
os arquitetos responsáveis pelo proje-
to do parque, Elsa Severino e Caldeira 
Cabral, vereadores da Câmara e presi-
dentes das juntas de freguesia e uniões 
de freguesia. 
No Parque dos Poetas estão representa-
dos 60 poetas, através de obras assina-
das de 40 escultores. Os poetas escolhi-
dos abrangem o período desde a fun-
dação da nacionalidade até ao século 
XX, incluindo os países e territórios de 
expressão portuguesa.
A construção do Parque, correspon-
dente a um investimento global de cer-
ca de 40 milhões de euros, foi faseada, 
ficando concluída a 1ª fase em junho de 
2003 e a última em julho de 2015.
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