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"A Arte e a Cultura
fazem muito pelo bem-estar"
- Vanda Raimundo
A Luchapa Associação Cultural, com
atividade centrada na Vila de Oeiras,
tem como objetivos promover o desenvolvimento e o bem-estar social através
da arte, da educação e da intervenção
social, divulgar os artistas e criadores
locais e promover o acesso à cultura,
foi fundada a 27 de Julho de 2011, por
Armando Soares, Raquel Costa, Pedro
Roque e Mário Domingos.
O trabalho desenvolvido mereceu, em
2017, por parte da Câmara Municipal
de Oeiras, a atribuição da Medalha de
Mérito Municipal de Grau Ouro.
Sobre como nasceu esta associação e
de que forma está a viver estes tempos
de pandemia, “O Correio da Linha” falou com a atual presidente da Direção,
Vanda Raimundo, cargo que assumiu
em virtude de Armando Soares, que
era presidente, ter deixado o cargo por
considerar que é incompatível com
a posição de vereador da Câmara de
Oeiras que assumiu recentemente, assumindo portanto Vanda Raimundo,
que era vice-presidente, o cargo de presidente.
A Luchapa resultou do desafio feito,
em 2005, pelo presidente da Câmara
de Oeiras, Isaltino Morais, a Armando
Soares, na altura seu adjunto, no sentido de fazer algo que contribuísse para
dar mais vida ao Centro Histórico da
Vila de Oeiras, uma vez que ele estava
muito ligado ao associativismo.
Numa visita ao estabelecimento Chá
da Barra, situado no edifício da Palácio
do Egipto, como nos relata Vanda
Raimundo, Armado Soares verificou
que ali eram realizadas tertúlias e pequenos concertos o que o levou a questionar como faziam essas coisas, tendo
esclarecido, Raquel Costa, sócia gerente do Chá da Barra, que a sua família
era muito ligada à cultura e por isso

esta atividade, aproveitando Armando
Soares para propor a criação de uma
associação cultural.
AÇÃO CULTURAL
A Luchapa tem vindo a desenvolver
diversos eventos, como “ Conversas
ao luar...” a realizar nas noites de lua
cheia, um momento para debater lendas, abordar aspetos desconhecidos
na nossa história enquanto civilização
e outras temáticas místicas. « Poesias
com chá», divagando por entre os caminhos da poesia e prosa. “Quintasfeiras com Jazz”, nas noites de verão
em que receberam muitos músicos, alguns internacionais. Fizeram concertos
com bandas portuguesas, como forma
de divulgar artistas locais. Palestras
com convidados e projeções de concertos inéditos.
Ainda “À roda do Palácio” danças e músicas palacianas e tradicionais, músicas e cantares de outros
tempos.”Cinamar” com cinema ao ar
livre. “Oeiras Open Eye” por uma noite
de verão o Centro Histórico de Oeiras
ganha vida. Sábados do “ Mundo”, em
que cada membro dos órgãos sociais da
Luchapa organizou um evento. Foram
realizadas exposições de Fotografia
e Pintura, ou ainda as Manhãs de “
Encontar”, sessões de contos dirigidas
ao público infantil.
Com a pandemia estão a realizar-se as
tertúlias online, com as limitações que
isso tem, nomeadamente para as faixas mais idosas, mas segundo Vanda
Raimundo, estão a estudar formas de
ultrapassar esta dificuldade e chegar
mais facilmente às pessoas.
Refere Vanda Raimundo que a Cultura
não é “uma coisa elitista, pelo contrário
é fundamental para o desenvolvimento
do ser humano e da civilização, e neste contexto da pandemia ainda mais, pois a doença
mental é algo que, infelizmente, está a aumentar no nosso
país, e está provado que a Arte
e a Cultura fazem muito pelo
desenvolvimento cognitivo e
pelo bem-estar das pessoas”.
Tendo em conta que Oeiras
pretende vir a ser a Capital
da Cultura em 2027, Vanda
Raimundo considera ser muito

importante que as associações
estejam ao lado da Câmara e
que esta possa contar com todos
os parceiros culturais e associações para a elaboração de projetos neste contexto.
Neste momento a Luchapa não
tem instalações, uma vez que
o espaço cedido no Palácio do
Egipto deixou de ser utilizado,
face às remodelações que estão
em curso no palácio, não tendo
por isso local para a realização
de algumas das suas atividades,
mas estão confiantes de que a
Câmara de Oeiras encontrará
uma solução.
As pessoas que constituem os
órgãos sociais da Luchapa são
todos voluntários, e contam com
a boa vontade de quem faz as
conferências e dos artistas, mas
apesar dessas boas vontades
há sempre despesas, pelo que
tem sido essencial a política de
apoio às instituições, da Câmara
de Oeiras, apresentando todos
os anos, a Luchapa, a sua candidatura a este apoio, também
por parte da União de Freguesias de
Oeiras, Paço de Arcos e Caxias, tem recebido apoios.
Como associação também tem sócios,
mas as iniciativas não são só para sócios, nem os eventos são pagos, todavia
todos os apoios são bem-vindos. Quem
quiser inscrever-se como sócio pode
consultar o site, www.luchapa.pt, ou
numa visita ao Chá da Barra terá todas
as informações.
CONTORNAR A PANDEMIA
A pandemia criou dificuldades mas a
Luchapa continua desenvolver trabalho, no dia 5 de dezembro na Galeria
Verney, foi realizada a “Poesia com
Chá”, em parceria com a Câmara de
Oeiras, numa homenagem ao mestre
Cruzeiro Seixas, que foi transmitida
online.
Pretendem no próximo ano, retomar a
atividade presencial com concertos, exposições de pintura e fotografia, ciclos
de conferências, a Poesia com Chá e
sobretudo as “Quinta-feiras com Jazz”
que já fazem parte da identidade cultural do concelho.
Estão a desenvolver um projeto inovador na área da espiritualidade e
bem-estar, o CascaisZen, que devia
ter acontecido este ano, mas devido à
pandemia não foi possível concretizar.
Assim, no próximo ano, se a situação o permitir, vão organizar o maior
evento de mindfulness e bem-estar em
Portugal.
Durante o Verão de 2019, percorreram
as praias de Cascais com workshops
de yoga, meditação e workshops sobre vida saudável. Em 2021 pretendem
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organizar um grande festival, com a
presença de diversos oradores internacionais, ciclos de conferências, aulas de
yoga, meditação e alimentação saudável. Pretendem que seja o maior evento
do género em Portugal. O objetivo é,
“ajudar a despertar consciências e mostrar que o conhecimento não conhece
dogmas”.
Durante a altura de confinamento organizaram sessões de meditação online, gratuitas, para todos aqueles que
quiseram aprender a meditar e assim
conseguir responder melhor à incerteza destes tempos.
Vanda Raimundo, que é licenciada
em História e com especialização na
História da Cultura Pré-clássica, ou
seja, das civilizações como o Egipto
ou a Mesopotâmia, foi convidada, em
2019, por Armando Soares para fazer
parte dos órgãos sociais, afirma que a
Luchapa vai continuar a desempenhar
o papel que presidiu à sua fundação e
acrescenta que além da atividade cultural também tem ação no campo social,
de que é exemplo a distribuição, durante vários anos, de comida a sem-abrigo,
sobretudo em Lisboa, atividade que
teve de abandonar por razões de segurança, já que a distribuição era feita à
noite, passando esta atividade para associações de Lisboa.
A Luchapa também faz parte da
Comissão de Apoio a Jovens e Crianças
de Oeiras, colaborando nas atividades
da Comissão.
Página do Facebook: https://www.facebook.com/www.luchapa.pt
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos:Luchapa
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Em Sintra

Novos ecopontos
para escolas

Jardim Romântico vai
nascer no Vale da Raposa
A Câmara Municipal de Sintra (CMS)
deu início, no passado dia 16 de
Novembro, à construção de um novo
espaço verde no Vale da Raposa, num
local onde existia antigamente uma lixeira. Trata-se de um Jardim Romântico
que vai nascer bem no centro histórico
da vila. O início da empreitada ficou
marcado também pela assinatura do
auto de consignação, no valor de 588
mil euros.
A Empreitada de Estabilização e
Consolidação do Vale da Raposa dará
lugar ao Jardim Romântico de Sintra
e será realizada em três etapas. De
acordo com informação divulgada
pela CMS, a aquisição pela autarquia
sintrense da propriedade onde vai ser
construído o novo espaço verde foi
aprovada, por unanimidade, durante
uma reunião do executivo realizada no
final de Setembro.
Segundo a mesma fonte, o terreno
em questão, designado por ‘Terra da
Mina’, estava na posse de uma empresa espanhola e encontrava-se “há muito tempo abandonado”, transmitindo
uma “má imagem de Sintra”, pelo que
era “fundamental a sua recuperação”.
A intenção de adquirir o imóvel para
ali construir um jardim tinha sido manifestada pelo presidente da autarquia,
Basílio Horta, em Junho do ano passado.
O autarca tem vindo a defender que a
criação do Jardim Romântico de Sintra
“vai gerar uma nova área de lazer e
contemplação para os munícipes e visitantes, e um novo espaço no panorama cultural e paisagístico de Sintra”,
classificada como Paisagem Cultural
da Humanidade pela UNESCO
(Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura) em
1995.
“Queremos que seja atractivo viver em
Sintra, aumentando a oferta de espaços verdes e de lazer que contribuam
para uma significativa melhoria da
qualidade de vida de quem aqui vive
e trabalha”, sublinhou o presidente da
autarquia sintrense aquando do lançamento das obras para tornar realidade
a criação deste novo espaço verde na

vila, que deverá abrir portas no final do
primeiro semestre de 2021.
ESPAÇO IDÍLICO NO PANORAMA
CULTURAL E PAISAGÍSTICO
A primeira fase dos trabalhos que agora começaram terá um prazo de execução de oito meses e centra-se essencialmente ao nível das infraestruturas, com
o objectivo de criar condições de segurança e acessibilidade ao futuro jardim,
através da estabilização das estruturas,
recuperação dos caminhos e criação de
uma rede de esgotos domésticos e pluviais.
Os trabalhos de desmonte, remoção e
desmatação serão realizados de forma
a possibilitar a aplicação futura dos ma-

Anibal Machado Sebastião
Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937
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teriais a manter e a valorizar, nomeadamente estruturas existentes, de que fazem parte: o caminho principal, muros
e muretes, escadas, diversos tanques,
poço, cisterna (mina subterrânea), caleiras (sistema interno e externo), anexo
sob a Correnteza e espécies vegetais,
entre outros.
O projecto preliminar do Jardim
Romântico de Sintra previa a criação
de duas grandes áreas verdes, designadas por Jardim Contemplativo e Jardim
Dinâmico, dotadas de várias infraestruturas de apoio, nomeadamente uma
cafetaria. Após a conclusão do projecto,
este resultará, nas palavras de Basílio
Horta, em “mais um espaço idílico no
panorama cultural e paisagístico de
Sintra”.

O município de Sintra assinalou a
Semana Europeia de Redução de
Resíduos com a distribuição de
964 novos ecopontos nas escolas
públicas do concelho. A Câmara
Municipal e os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Sintra decidiram assinalar esta efeméride pondo em prática um projeto ambiental que aposta na distribuição de novos equipamentos de
reciclagem de resíduos – ecopontos – junto da comunidade escolar.
Este projeto municipal irá permitir
que mais escolas do concelho tenham acesso a novas ferramentas
para uma correta reciclagem dos
resíduos, incentivando as boas
práticas ambientais de deposição
seletiva de lixos já existentes nas
escolas e promovendo hábitos de
reciclagem nas camadas mais jovens da população. Nesta fase do
projeto, estão já a ser distribuídos
os 964 equipamentos de deposição
seletiva de resíduos – cestos de 32
litros e contentores com rodas de
80 litros e 120 litros - adquiridos
pelo município para entregar às
escolas. Numa primeira fase, serão
contempladas as escolas que sinalizaram a necessidade de aquisição
destes equipamentos e, posteriormente, de uma forma faseada, serão entregues mais equipamentos
de reciclagem aos estabelecimentos de ensino que manifestarem interesse em manter ou aderir a este
projeto ambiental. Esta iniciativa
ambiental tem em vista dois objetivos essenciais. Por um lado, pretende-se proporcionar às escolas a
possibilidade de manterem as práticas de reciclagem que estavam
em perigo devido à insuficiência
de equipamentos de deposição seletiva no recinto escolar. Por outro
lado, pretende-se com este projeto
reforçar os hábitos de “reciclar” a
um crescente número de alunos,
que através dos equipamentos
para a deposição diferenciada de
resíduos disponibilizados poderão
colocar em prática os ensinamentos provenientes das atividades de
educação e sensibilização ambiental promovidas nas escolas.

Parquímetros gratuitos em Cascais
No âmbito das medidas de combate à
pandemia COVID-19 que tem vindo
a implementar no concelho, a Câmara
Municipal de Cascais (CMC) decidiu
suspender, até ao final do ano, o pagamento de parquímetros nas áreas
de estacionamento à superfície bem
como a fiscalização feita pela empresa
Municipal Cascais Próxima.
A medida, determinada com base no
despacho n.º 61 de 2020, é justificada com a necessidade de “facilitar as
deslocações necessárias, no sentido
de evitar ao máximo a utilização dos
transportes colectivos e fomentar o distanciamento social”, uma explicação
que já tinha sido dada em 24 de Março
deste ano.
De acordo com a justificação avançada agora pela Autarquia, “o crescente
número de casos de pessoas infectadas
torna aconselhável e necessário suspender, novamente, o pagamento de

parquímetros”. Na mesma lógica de
actuação e pelo mesmo período, foi determinada também a isenção das taxas
mensais de estacionamento.
De acordo com o despacho da CMC,
a medida de suspensão provisória do
pagamento de parquímetros, que não
se aplica aos parques de estacionamento tarifados, produz efeitos desde 1 de
Novembro até dia 31 de Dezembro de
2020, podendo vir a ser prorrogada ou
revogada em função evolução da pandemia.
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Polícia Municipal de Oeiras
comemora 19º aniversário
Com uma cerimónia realizada frente aos Paços do Concelho, a Polícia
Municipal de Oeiras (PM), assinalou no
dia 23 de novembro, o 19º aniversário
desta força de segurança.
Nesta celebração foram integrados 29
novos agentes, recém-formados, aos
quais foram entregues os distintivos da
categoria de agentes de 2.ª Classe e entregues também os certificados e carteiras profissionais. A Câmara de Oeiras,
entregou 18 viaturas para reforçar a
frota da PM, correspondendo a um investimento de cerca de 553 mil euros.
O Presidente da Câmara de Oeiras,
Isaltino Morais, disse que com a integração destes novos agentes atinge-se

o objetivo de ter cerca de 100 agentes,
número que se considera adequado para
as necessidades do
Concelho. Sobre a PM
referiu que se espera
que ela seja uma polícia diferente porque
Oeiras também é diferente, pois cada território tem a sua identidade, varia muito o
nível de exigência dos
cidadãos e a PM tem
que ter a capacidade
de se adaptar àquilo
que são as aspirações
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das pessoas.
Neste período de pandemia, com meses
muito difíceis, Isaltino
Morais, considera que
o papel da PM tem
sido de grande relevância no Município,
com uma importante
intervenção pedagógica, e é com muita
satisfação que neste
momento pode dizer
que o Município está
na lista dos de maior
risco apenas pela proximidade com os municípios com elevado número de infetados, mas salienta
que os Oeirenses devem respeitar as diretrizes da DGS.
O diretor da PM, subintendente José
Fernandes, na sua intervenção destacou o facto de ao longo desta pandemia
terem sido implementados novos procedimentos no sentido de contribuir
para a qualidade de vida dos cidadãos.
A cada vez maior capacidade operacional da PM e a dedicação do seu efetivo, considera terem sido decisivas para

5

superar os muitos desafios e continuar
a projetar este serviço municipal como
um serviço credível, eficaz e eficiente e
com quem sempre se pode contar.
Nesta cerimónia estiveram presentes vereadores da Câmara de Oeiras,
presidentes das Juntas de Freguesia e
Uniões de Freguesia, o comandante da
PM de Lisboa e antigos dirigentes da
PM de Oeiras.
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Oeiras reduz IMI
O Município de Oeiras aprovou a proposta apresentada pelo presidente,
Isaltino Morais, para redução da taxa
do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI). Das várias reduções aprovadas
destacamos, para os prédios urbanos, a
taxa de 0,30%, para o ano de 2020 a liquidar em 2021, ao invés da máxima de
0,45%, abdicando o Município de um
total de 10 milhões de euros de receita deste imposto em prol das famílias,
uma preocupação social neste tempo
de pandemia. A taxa de IMI para os
prédios rústicos, manteve-se fixa nos
0,8%. Aprovada também uma redução
de 20% da taxa de IMI aplicável para
prédios urbanos arrendados para habitação e a majoração em 30% da taxa
de IMI aplicável aos prédios urbanos
degradados.
No domínio do apoio à reabilitação
urbana, serão aplicadas diversas medidas, que densificam os conceitos do

Estatuto dos Benefícios Fiscais, como
conceder isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano,
inclusive, da conclusão das obras de
reabilitação, podendo ser renovado, a
requerimento do proprietário, por mais
cinco anos no caso de imóveis afetos a
arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente, ou conceder isenção total do imposto municipal sobre as transmissões
onerosas de imóveis nas aquisições de
imóveis destinados a intervenções de
reabilitação, desde que o adquirente
inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de
aquisição.
Estas
decisões
do
Executivo
Camarário seguirão para deliberação
da Assembleia Municipal de Oeiras,
seguindo depois de aprovadas pelos Deputados Municipais para a
Autoridade Tributária e Aduaneira.

Câmara
de Sintra
apoia
Bombeiros
A Câmara Municipal de Sintra continua
a apoiar as Corporações de Bombeiros
do concelho com a entrega de material
de proteção individual e o serviço de
lavagem e desinfeção de viaturas, num
investimento superior a 680 mil euros.
Este investimento insere-se na estratégia adotada pela autarquia para reduzir o risco de contágio e combater a
propagação do Covid19.
No que concerne à distribuição de material de proteção individual às corporações dos bombeiros do concelho, até
25 de novembro, a autarquia de Sintra
disponibilizou mais de 17 700 batas,
cerca de 31 400 cobre pés e mais de 12

400 cobre botas, cerca de 22 700 toucas e
de 7 500 fatos completos, 171 000 luvas,
mais de 10 940 máscaras FFP2 e de 147
000 máscaras cirúrgicas, mais de 1 700
viseiras de 4 550 óculos com proteção
lateral.
No mês de junho, a Câmara Municipal
de Sintra atribuiu um apoio extraordinário de 225 mil euros às Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho, para fazer face às despesas associadas ao combate da pandemia Covid-19 e à diminuição acentuada
no transporte de doentes não urgentes
o que, levou a uma quebra na faturação..

Compre Prendas no Mercado de Queijas

Gabinete Casa de Betânia - Lj.5
Diverso Artesanato - Prendas Natalicias
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Godigana inaugura ETAR

No Dia Mundial do Saneamento (19 de
novembro), o Município de Sintra assinalou a entrada em funcionamento
da sua 17.ª estação de tratamento de
águas residuais (ETAR) em Godigana
(Terrugem).
Num concelho com 386.038 habitantes,
distribuídos por uma área de 320 km2,
os Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento (SMAS) continuam a investir para aumentar a taxa de cobertura
de população servida por drenagem e
tratamento de águas residuais, que atualmente se cifra em 95%.
“O acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos” é, recorde-se, uma das 169 metas definidas
nos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) que estabelecem a
agenda a promover em todo o mundo
até 2030.
O acesso a saneamento para todos é
uma realidade ainda distante à escala
planetária: Segundo as Nações Unidas,
“mais de metade da população global
ou 4,2 bilhões de pessoas carecem de
saneamento; cerca de 297.000 crianças
menores de cinco anos, mais de 800
todos os dias, morrem anualmente de
doenças diarreicas devido à falta de
higiene, saneamento precário ou água
potável insegura”. Globalmente, ainda
segundo a ONU, “80% das águas residuais geradas pela sociedade voltam
para o ecossistema sem serem tratadas
ou reutilizadas”.
A rede de saneamento a cargo dos
SMAS de Sintra é constituída por 1.011
km de coletores e emissários, 17 estações de tratamento de águas residuais e
27 estações elevatórias, que asseguram
a drenagem e tratamento das águas re-

siduais no território do concelho. Apenas a zona sul drena para o sistema da
Águas do Tejo Atlântico.
A mais recente ETAR dos SMAS de
Sintra está situada em Godigana, na
União de Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem, e representou um
investimento de 394.530 euros. O novo
equipamento beneficia cerca de 500 habitantes e complementa a instalação da
rede de drenagem de águas residuais
domésticas em Godigana e Carne Assada, num investimento de mais de 1,7
milhões de euros.
A solução adotada na ETAR de Godigana é um processo de tratamento por
lamas ativadas em vala de oxidação,
em regime de baixa carga, complementado por um tratamento terciário de
desinfeção por hipoclorito de sódio.
Localizada a sul da povoação e a oeste
de um afluente da Ribeira de Godigana,
a ETAR serve de destino final da rede
de drenagem de águas residuais domésticas, que foi concluída no início do
corrente ano, após um investimento de
1,7 milhões de euros. Esta empreitada
dotou as localidades de Godigana e
Carne Assada de saneamento, um anseio há muito reivindicado pela população local que era obrigado a recorrer
a sistemas unitários (fossas sépticas). O
sistema de saneamento de Godigana e
Carne Assada tem uma extensão total
de 4,5 km.
Além da construção da rede de drenagem de águas residuais, a empreitada
incluiu a remodelação da rede de distribuição de água, numa extensão de
6,7 km, com início na Avenida 29 de
Agosto (EN247), com a substituição de
condutas em fibrocimento.
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Oeiras lança
campanha

Novo parque de estacionamento
Carnaxide tem um novo parque de
estacionamento com capacidade para
130 lugares, na Quinta da Nora, junto
ao Quartel dos Bombeiros Voluntários,
inaugurado no dia 3 de dezembro, pelo
presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais.
Após o descerramento da placa comemorativa, o presidente da Câmara,
Isaltino Morais, usou da palavra, começando por dizer que as obras que decorreram nesta zona, além da construção
do parque, também fizeram uma intervenção no pavimento da parada dos
Bombeiros de Carnaxide e este parque
faz parte da estratégia do Município de
dotar o concelho de parques de estacionamento à superfície, no subsolo ou em
silos, não para fomentar o aumento de
veículos, mas para dar mais conforto
urbano às pessoas, por permitir melhor

organização de tráfego e até suprimir
zonas de estacionamento em algumas
ruas e melhorar os passeios.
Deixou ainda a informação de que em
Carnaxide está em
preparação a criação
de um parque para
400 lugares no Quintal
Desportivo, e na Rua
Tenente Sequeira mas
estacionamento para
286 lugares.
O presidente da União
de
Freguesias
de
Carnaxide e Queijas,
Inigo Pereira usou da
palavra para agradeceu em nome da população de Carnaxide e
Queijas, ao Município
de Oeiras por mais esta

obra, uma vez que Carnaxide tem problemas de estacionamento e esta obra
vai aliviar um pouco a via pública.
Esta empreitada, que consistiu num investimento municipal de cerca de 350
mil euros, foi realizada numa zona mista de coexistência de veículos e peões,
tendo incluído trabalhos de movimentação de terras, construção de muros de
suporte, pavimentações, sinalização e
beneficiação da drenagem pluvial e da
iluminação pública.

‘Neste Natal opte pelo comércio
local – Escolha com o coração’ é o
lema da campanha de promoção
do comércio local que o Município
de Oeiras lançou no dia 6 de novembro. O objetivo é incentivar os
munícipes para que escolham com
o coração o local onde vão fazer as
suas compras e optem pelo comércio local, onde existem condições
de segurança.
Desta forma o município pretende
rentabilizar o potencial de confiança do comércio local junto dos
consumidores, reforçar mensagens
como proximidade, segurança e
empatia, ajudando também a criar
um sentido de pertença e identificação com as localidades e as freguesias. Esta campanha além de
pretender incrementar a atividade
do comércio local, tanto no que diz
respeito às chamadas ‘lojas históricas’, como aos novos negócios em
áreas emergentes, assume particular importância neste contexto
de crise pandémica, em que temos
o dever cívico de permanecer no
domicílio e evitar deslocações desnecessárias. O Município vem preconizando políticas e estratégias
que visam estimular a atividade
económica no território do concelho, atrair investimento, apoiar o
empreendedorismo - deste modo,
Oeiras pretende contribuir para o
desenvolvimento sustentável do
tecido económico local (mas também regional e nacional), assim
como para a criação de emprego.

7

8

Boas
Festas

O CORREIO DA LINHA

Luís Jardim é um
artista multifacetado
Muitos conhecem Luís Jardim pelo
seu trabalho de jurado em programas
televisivos como Ídolos ou a Tua Cara
Não me é Estranha. Porém, a sua ligação à música vem desde muitos antes.
Nasceu na Ilha da Madeira a 4 de julho
de 1950 e seguiu as pisadas da família
no que toca à música. “O meu pai foi
um dos fundadores da Tuna Académica
de Coimbra. Era cantor, guitarrista e
compositor com discos gravados. Já
a minha avó dava concertos ao piano
desde os sete anos de idade”, conta.
Em jovem frequentou várias escolas do
Funchal, nomeadamente o Externato

Nun’Álvares e o Lisbonense. Tem formação musical em vários instrumentos
como bateria, baixo, percussão e guitarra. O seu caminho no mundo da música
iniciou-se na década de 60 ao ingressar
na banda pop Demónios Negros, como
guitarrista. Na altura, as suas grandes
referências a nível musical eram Elvis
Presley, os Rolling Stones, os Beatles e a
música jazz. Com os Demónios Negros,
Luís Jardim teve a oportunidade de
pisar vários palcos não só na Madeira
mas também no continente. A grande
conquista da banda madeirense deu-se
a 4 de setembro de 1965, ao alcançar a
vitória na 2ª eliminatória do Concurso
Ié-Ié realizado no Teatro Monumental,
em Lisboa.
No final da década de 60, Luís Jardim
partiu para Inglaterra para estudar
administração comercial mas levou
consigo o grande sonho de tocar. Entre
1973 e 1977 , fez parte da banda inglesa Rouge que conta com cerca de 4 milhões de discos vendidos. O último álbum que fizeram para a CBS foi editado
em 1981. Depois de deixar a banda, o
madeirense rumou aos Estados Unidos

da América onde ingressou na
instituição Berklee College of
Music para estudar Música.
Ainda em Inglaterra abriram-se-lhe as portas da produção graças ao produtor musical Trevor
Horn, proprietário da companhia de discos ZTT. Na altura, o
produtor convidou Luís Jardim
para produzir uma música da
conhecida banda Frankie Goes
to Hollywood. A faixa “Relax”,
acabaria por se tornar num dos
grandes sucessos da banda.
Juntamente com Trevor Horn,
Luís Jardim participou na produção de discos como The Lexicon
Of Love dos ABC, Welcome To
The Pleasure Dome dos Frankie
Goes To Hollywood ou Slave to
the Rhythm de Grace Jones.
A sua maneira de tocar e a forma de pensar latina introduziram uma onda inovadora em
Inglaterra e levaram-no a fazer
discos e “tournées” com cantores e bandas de renome. Com
efeito, ao longo da década de
70, o madeirense contribuiu
ora como músico, ora como produtor no acompanhamento de
cantores e bandas como Tina
Turner, George Michael, Rod
Stewart, Robbie Williams, Elton
John, Celine Dion ou Rolling
Stones – estes últimos,
talvez, os que mais o
marcaram pois “para
além de colegas de trabalho ficámos muito
amigos”, diz.
Mas a sua carreira não
passa apenas pelo panorama musical internacional. Em Portugal
foi responsável pela
produção de álbuns
de artistas como Rui
Veloso ou João Pedro
Pais. Foi júri em vários programas de talentos onde adquiriu
maior
notoriedade.
Questionado sobre as
mais valias deste tipo
de formato para o lançamento de novos artistas, o músico afirma
que “não passam tudo
de sonhos...depois não acontece nada”.
Apesar de passar grande parte da sua
vida em Inglaterra, motivado pelo seu
gosto de ensinar, Luís Jardim criou a
Academia de Música Luís Jardim com
o objetivo de preparar jovens para carreira artística. Nesta escola, localizada
na União de Freguesias de Carnaxide
e Queijas, são ministradas disciplinas
como música, canto, composição e tec-
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nologia. A escola conta com um total
de cerca de 50 alunos das mais variadas
idades.
Atualmente, o multifacetado artista
continua a tocar, compor e produzir.
“Estou a trabalhar num disco em nome
próprio e em vários projetos ingleses e
americanos. Há pouco tempo terminei
também de gravar a banda sonora do
último filme do 007”, revela.
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Associação
quer
dinamizar
comércio
A Associação Comercial e Empresarial
dos Concelhos de Oeiras e Amadora
(ACECOA), com o objetivo de dinamizar e promover o Comércio Local
de Oeiras, em parceria com a Câmara
Municipal de Oeiras, está a realizar
dois eventos que se iniciaram a 10 de
dezembro de 2020 e terminam a 12 de
janeiro de 2021.
Segundo João Antunes, presidente da
ACECOA, o passatempo “Escreva uma
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Municipio
de Oeiras
entrega viaturas

frase” destina-se a todos os clientes,
dos estabelecimentos aderentes, que
efetuem compras no valor de cinco
euros, e consiste em escreverem uma
frase que inclua “Comércio Local”,
habilitando-se dessa forma a um vale
de compras, (Voucher). Serão atribuídos 25 vouchers, um por premiado. Os
vouchers apenas poderão ser usados
nas lojas aderentes ao passatempo.
O concurso “A melhor montra” pretende promover e perpetuar a tradição
popular de decoração de montras dos
estabelecimentos comerciais. As inscrições decorreram de 10 de novembro a
10 de dezembro e o concurso teve início
a 12 de dezembro de 2020 e termina a 6
de janeiro de 2021.
Serão selecionadas as três melhores
montras, por Freguesia ou União de
Freguesias do Concelho e serão atribuídos, como 1º Prémio, um jantar para
duas pessoas num restaurante localiza-

do na própria Freguesia ou União de
Freguesias e atribuição de um certificado de participação.
O 2º Prémio é uma sessão de massagem
para duas pessoas num SPA sediado na própria Freguesia ou União de
Freguesias e atribuição de um certificado de participação.
O 3º Prémio é uma reportagem publicada num jornal local e atribuição de um
certificado de participação.
Poderão participar no passatempo e no
concurso todas os estabelecimentos/
Lojas estabelecidas no Concelho de
Oeiras.
Ainda segundo João Antunes têm sido
visitados os estabelecimentos convidando-os a aderir, mas quem não foi
visitado pode manifestar a sua intenção, nas instalações da ACECOA, ou
através dos contatos, telm: 962296260,
telf: 214112260 ou e-mail: empresaacecoa@gmail.com.

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais entregou no dia 5 de dezembro, três
novas viaturas, uma à corporação
dos Bombeiros Voluntários de Oeiras, outra à corporação dos Bombeiros Voluntários de Barcarena e
um reboque à Polícia de Segurança
Pública (PSP).
A corporação de Oeiras recebeu
um Veículo Urbano de Combate
a Incêndios (VUCI) e a Associação
de Bombeiros Voluntários de Barcarena um Veículo de Socorro e
Apoio Especial (VSAE). Ambas representam um investimento de 500
mil euros, a PSP um novo reboque,
num investimento de 61 mil euros.
Na reunião do dia 18 de novembro, a Câmara Municipal de Oeiras
aprovou atribuir uma comparticipação financeira no valor de quase
2 milhões de euros para a aquisição de viaturas para as Associações Humanitárias de Bombeiros
Voluntários de Algés, Barcarena,
Carnaxide, Dafundo, Linda-a-Pastora, Oeiras e Paço de Arcos.
Os apoios financeiros dados pelo
Município às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários,
no presente ano de 2020, somam já
5,8 milhões de euros.
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Grupo de dança jazz
ganha menção de ouro

Mais de 1 milhão em
obras no Casal de Choca
O presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais inaugurou, no
dia 12 de dezembro, um novo arruamento considerado fundamental para o
acesso e a mobilidade dentro do Casal
da Choca, uma área urbana de génese
ilegal (AUGI) localizada na Freguesia
de Porto Salvo.
Este arruamento veio dar continuidade
à Rua de São José, um eixo estruturante
desta AUGI, que outrora não tinha saída, o que prejudicava a circulação tanto
para os residentes como para os transportes públicos e veículos de recolha de
resíduos urbanos.
Neste dia foi realizada também uma
visita à empreitada de infraestruturas
que se encontra a decorrer na zona adjacente à Rua Augusta e Rua Cândida
Branca Flor, no Norte daquele bairro, para instalação de novas redes de
águas, esgotos, eletricidade, iluminação pública, telecomunicações, gás, pavimentos, plantação de árvores, muros
técnicos e vedações de propriedades,

totalizando as obras do arruamento
inaugurado e as que estão em curso,
um investimento da Câmara de Oeiras,
de cerca um milhão e 100 mil euros.
O presidente da Câmara de Oeiras,
depois do descerramento da placa evocativa desta inauguração, dirigindo-se
aos presentes, disse que ao longo dos
anos tem vindo a ser realizado um trabalho de recuperação deste e de outros
bairros de génese ilegal, mas é um trabalho moroso devido aos problemas
que é preciso resolver, o que exige muita paciência e disponibilidade dos técnicos da Câmara para dialogarem com
as pessoas.
O presidente da Freguesia de Porto
Salvo, Dinis Antunes, agradeceu a presença do presidente da Câmara e referiu
que o Casal das Chocas há muito esperava por estas obras e que, “felizmente
chegou o dia, sendo este arruamento
muito importante para esta localidade,
bastando para isso pensar que permite
a circulação dos transportes públicos”.

Faleceu bombeiro da Parede
A
Associação
Humanitária
de
Bombeiros da Parede ‘Amadeu Duarte’
está de luto. José Carlos da Costa
dos Santos, segundo comandante do
Quadro de Honra da corporação paredense, faleceu no passado dia 23 de
Novembro.
O féretro com o corpo esteve exposto no
Salão Nobre da Associação, tendo sido
celebrada uma missa seguida de romaria ao Talhão Privativo dos Bombeiros,
no Cemitério de São Domingos de
Rana, onde foi realizado o funeral, dia
25.

Em destaque no Centro Shotokai têm
estado as FourteenDance, um grupo
de dança jazz treinado pela professora Isabel Vidal. “Estou no Clube há 36
anos...quando aqui cheguei tinha apenas 16 anos e queria dar aulas de dança.
Estávamos então nos anos 80/90, altura
em que saiu o filme Fame e toda a gente queria aprender dança jazz. Posso
afirmar que fui uma das primeiras
professoras de dança jazz em Queluz”,
conta a professora. Constituído por 20
elementos, este é um grupo com idades
muito variadas que abrange duas gerações: “temos mães e filhas no grupo por
isso as idades variam entre os 15 e os
50 anos”. Têm aulas duas vezes por semana onde treinam técnica, flexibilidade, força e preparam coreografias para

exibir nos vários espetáculos em que
participam. “Já atuámos no Coliseu
dos Recreios, no Capitólio e mais
recentemente naquele que era um
dos meus grandes objetivos, no Olga
Cadaval. Também já participámos
em festivais internacionais, nomeadamente na Alemanha, onde estivemos em 2013 e em 2016 e em Itália no
ano passado”, recorda Isabel Vidal.
Por onde passam vão arrecadando
prémios e distinções como a menção
de ouro alcançada pela primeira vez
este ano no Gym for Life. “Há 5 anos
que participamos no Gym for Life e
temos tido sempre uma menção de
prata. Este ano o festival teve uma
edição virtual e ficámos muito felizes
por ter alcançado a menção de ouro.
Em 2019, por exemplo, ganhámos
o prémio de melhor coreografia no
evento Festa Jovem, promovido pela
União das Freguesias de Massamá e
Monte Abraão. Anos antes também
alcançámos um prémio no concurso
de dança de Casal de Cambra”. Num
ano marcado pela situação de pandemia, Isabel Vidal diz não ter projetos para o futuro “uma vez que não se
consegue ter garantia de nada”. Para já,
adianta que o grupo se encontra selecionado para a fase de audições do programa Got Talent da RTP1. “Se passarmos esta fase, vai ser muito bom para
o nosso ânimo porque a dança vive de
palco e durante a maior parte deste ano
não pudemos fazer espetáculos. E claro, tal também nos dará mais visibilidade”, explica. De forma a colmatar a
impossibilidade de realizar exibições, a
professora tem feito vários vídeos das
coreografias que prepara com as suas
alunas, que disponibiliza depois nas
redes sociais das FourteenDance e do
Shotokai para que toda a comunidade
possa ver o trabalho que têm levado a
cabo.

AVISO
Procedimento concursal para 1 Assistente Operacional
(canalizador)
Para os devidos efeitos, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados
da data de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP), o recrutamento para preenchimento de 01
lugar de Assistente Operacional, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo certo.
Requisitos:
- Escolaridade obrigatória.
As condições de candidatura ao mencionado procedimento concursal constam da Oferta n.º
OE202012/0200 publicitada na Bolsa de Emprego Público e na página eletrónica dos SIMAS de Oeiras e
Amadora em https://www.simas-oeiras-amadora.pt/#/recrutamento.
SIMAS de Oeiras e Amadora, 10 de dezembro de 2020
O Diretor Delegado
Alfredo Romano de Castro
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do. Passou a sua infância numa
quinta o que explica o seu gosto
pelos animais que, anos mais tarde, o haveria de levar a alcançar
o título de campeão ibérico de
canários de canto.
VIDA DE ATLETA

"Sou 5º Dan em Karaté só
existe mais um no Mundo"
-Mestre Santos Silva
Há 83 anos José Augusto dos Santos
Silva, “pregou uma partida à mãe” e
nasceu em viagem na cidade do Porto.
Até aos 6/7 anos viveu na freguesia de
Poiares, concelho de Régua, de onde
a família era natural. Partiu então em
direção a Lisboa onde viria a encontrar nas artes marciais uma verdadeira
paixão. “Quando era miúdo, devia ter
uns 9 anos, lembro-me de que para termos aulas de ginástica era uma grande
confusão. Quando estava bom tempo as aulas eram dadas ao ar livre em
terra batida. Quando chovia tínhamos
de ter aulas dentro na própria sala de

aula. Ora, isto dava muito trabalho pois
tínhamos de recolher as nossas secretárias com muito cuidado uma vez que
estas tinham acoplados uns tinteiros
que se caíssem – como uma vez aconteceu – manchavam o soalho com tinta.
Num desses momentos lembro-me de
o professor José Alexandre Moreira nos
perguntar: “não era tão bom termos
um ginásio?”. Olhei para ele e disse-lhe, convicto, que um dia haveria de
ter um. Os meus colegas riram mas ele
passou-me a mão pela cabeça carinhosamente e disse-me que eu haveria de
conseguir”, conta o mestre emociona-
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Enquanto atleta dedicou-se, primeiramente, à prática de judo no
Ginásio Clube Português. Porém,
sendo oriundo de uma família
modesta, não tinha como pagar
as aulas. “Não tenho vergonha de
assumir que andei a mendigar no
bairro do Restelo...bairro de gente rica. Quem me pagava as aulas
no Ginásio Clube Português era
o Almirante Sarmento Rodrigues
cujo filho, também ele almirante,
ainda hoje é meu amigo”, revela.
Anos depois, ingressou no Judo
Clube de Portugal onde conquistou a simpatia daquele que
é considerado o “pai do judo
português”, o mestre Kobayashi.
“Expliquei-lhe que não tinha dinheiro para pagar, e que nem sequer
fato tinha. Ele disse-me para não me
preocupar e deu-me o seu fato...onde
cabiam dois de mim”, conta o mestre
entre risos ao relembrar esta história.
Foi no Judo Clube que se viu obrigado
a abandonar a prática de judo fruto de
uma lesão provocada durante a prática da modalidade. “Passei 4 meses no
hospital e quando regressei o mestre
Kobayashi disse-me que a minha co-

luna não estava boa. Durante muito
tempo ele fez-me massagens para a
coluna sem nunca me cobrar nada. Eu
pagava-lhe em agriões que colhia junto
ao rio porque sabia que eram um autêntico petisco para ele”. Por indicação
do mestre Kobayashi, José Augusto decidiu então experimentar o karaté. “O
karaté tem vários estilos. Inicialmente
pratiquei o Shotokan, onde cheguei a
cinto verde. Mas aquilo não me dizia

HOMENAGENS
Esta vida dedicada à
promoção do desporto, e em particular do
karaté, não só no concelho de Sintra mas
também a nível nacional, tem sido homenageada e reconhecida
por várias entidades.
É o caso da Câmara
Municipal de Sintra
(CMS) e da União das
Freguesias de Massamá
e Monte Abraão que,
em 2016, descerraram
uma placa com o nome
do mestre José Augusto numa rotunda
em Monte Abrão (localizada junto ao
recinto da feira semanal e das bombas
da BP). “Fiquei muito agradecido e
emocionado com esta homenagem. Até
porque, são entidades com quem me
dou muito bem. O Senhor Presidente
da CMS, Basílio Horta, é uma excelente
pessoa, um homem muito inteligente
e bom conversador. E devo dizer que,
da equipa dele fazem parte pessoas
que ou foram alunos do Shotokai ou
lá deram aulas. Quanto à União das
Freguesias também nos tem apoiado
muito e de vez em quando até vou lá
distribuir pasteis de nata de uma pastelaria local...mas não é para
dar graxa, é a minha maneira de estar na vida. Eu
sou um simplório”, afirma.
Porém, José Augusto diz que
a maior honra que recebeu
foi ouvir o mestre japonês
dizer que “quando morrer
eu fico como representante
do Shotokai no mundo. Isto
é a maior das homenagens”.
Quando questionado sobre
o seu desejo para o futuro,
o mestre responde: “gostava
que houvessem mais “José
Augustos” porque a maioria
das pessoas só vê cifrões”.
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ginásio porque eles eram pessoas com muito traquejo”.
A IMPORTÂNCIA
DA FORMAÇÃO

nada. Experimentei então o Shotokai
com o qual me identifiquei. Confesso
que nunca pensei chegar onde cheguei...sou 5º Dan em Karaté. Só há mais
uma pessoa no mundo a ter conseguido alcançar tal feito: o mestre japonês
Murakami”, diz. Para além de descobrir o karaté, foi também no Judo Clube
que aprendeu aquilo que mais tarde lhe
permitiria abrir o seu próprio ginásio.
“Na altura integrei a direção do clube
como vogal o que considero ter sido um
estágio para o criação do meu próprio

Como a formação sempre fora
um dos seus grandes interesses, para além de praticar karaté, José
Augusto ministrava também aulas.
“Dei aulas em escolas primárias, nos
bombeiros, no Shotokai, e fiz sempre
questão que os meus alunos percebessem que o cinto não é para usar à cintura, mas sim na cabeça”, conta o mestre
numa clara menção à importância dos
valores dos alunos enquanto seres humanos. “Para mim o karaté é uma maneira de estar na vida. E o mais importante é a relação que os alunos estabelecem entre eles. Quando um não pode

pagar um fato, o outro deve
emprestar um antigo, por exemplo. Tem de haver este tipo de
ligação. Aliás, nas minhas aulas,
às vezes, nem se praticava karaté porque acima de tudo eu queria formar pessoas com valores”. Foi no salão
nobre dos Bombeiros Voluntários de
Queluz - onde dava aulas a 323 alunos
– que o mestre realizou o maior estágio
alguma vez feito em Portugal até ao dia
de hoje. “O próprio mestre japonês veio
assistir ao estágio e disse que nunca tinha visto tanta gente numa formação”,
relembra.
A 2 de novembro de 1977, José Augusto
fundou o Centro Shotokai de Queluz
concretizando assim o sonho – bem
como a promessa feita ao professor – de
ter um ginásio. Inicialmente as instalações localizavam-se numa cave, muito

Freguesia

Massamá e Monte Abraão
A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão deseja-lhe,

e um próspero ano novo 2021
COMPRE OS SEUS PRESENTES NAS LOJAS DO CARTÃO FREGUÊS

MAIS DE 180 LOJAS!

LOJAS ADERENTES EM: WWW.UF-MASSAMAMABRAAO.PT
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perto da atual localização do centro
para onde viriam apenas na década
de 90. Seguindo a filosofia do seu fundador, o centro prima essencialmente
pela formação e não pela competição.
“Mesmo nas competições em que participei, quando perdia ia sempre dar
os parabéns ao meu adversário e reconhecia que tinha de treinar mais. É isto
que eu quero que o Centro Shotokai
transmita acima de tudo: bons valores.
No Shotokai a competição é connosco
próprios”.
Texto: Raquel Luis
Fotos:Paulo Rodrigues
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Junta de S. D. de Rana
apoia alunos

Estoril Sol entrega Prémios
O Secretário de Estado do Cinema,
Audiovisual e Media, Nuno Artur
Silva presidiu, à cerimónia solene de
entrega dos Prémios da Estoril Sol no
Auditório do Casino Estoril. Carlos do
Carmo, que por motivos de saúde não
pôde estar presente, incumbiu a sua
filha, Cila do Carmo, de receber o galardão do Prémio Vasco Graça Moura
- Cidadania Cultural. Por sua vez, os
Prémios Literários Fernando Namora
e Agustina Bessa-Luis, instituídos pela
Estoril Sol, e referentes a 2019, foram
entregues respectivamente, às escritoras Julieta Monginho e Cristina Cosme.
“Os Prémios da Estoril Sol são um incentivo à continuidade da cultura”,
afirmou o Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur
Silva na sua intervenção. “A Estoril Sol
é um verdadeiro mecenas com um papel preponderante na divulgação e dinamização da cultura portuguesa. Em
nome do Ministério da Cultura, quero
deixar o meu reconhecimento e agradecimento à Estoril Sol”.

Presidente da Estoril Sol, Mário Assis
Ferreira, recordou: “Realizar esta cerimónia nas actuais condições pandémicas que o País atravessa é quase um
segundo milagre. E o primeiro desses
milagres, é o facto de a Estoril Sol ter
mantido, neste circunstancialismo, os
Prémios Literários instituídos, quando
tantos outros desistiram de o fazer”.
“É em períodos sombrios como este que
vivemos – afectando dramaticamente
o Turismo, um dos motores mais activos do desenvolvimento do País − que
precisamos de responder com energia,
criatividade e determinação. Não me
canso de repetir, desde há muito, que
temos um compromisso com a Cultura
e com as Artes. Vasco Graça Moura costumava dizer, e cito de memória, que
“o presente tem futuro”, mas que este
passa, necessariamente, pela “Cultura e pelo sistema educativo”. Acredito
na intemporal verdade desse axioma!
Pois, como já dizia Heródoto, “há que
pensar no Passado para compreender o
Presente e idealizar o Futuro”!”

Clube Desportivo
do Arneiro

A direção
deseja

a todos os
atletas, sócios,
amigos e
colectividades
votos de um
excelente Natal
e um Feliz
ano de 2021

De forma a permitir a frequência universitária a estudantes
com agregado familiar comprovadamente
carenciado,
a Junta de Freguesia de São
Domingos de Rana, entrega,
anualmente bolsas de estudo no valor de 750€. Maria
Fernanda Gonçalves, presidente da
Junta explica que este é um “investimento que possibilita aos jovens em S.
Domingos de Rana não abandonarem o
seu percurso académico, não obstante
as dificuldades económicas existentes
no seio familiar”. Desde o arranque
deste projeto – no ano de 2010 - já foram concedidas um total de 77 bolsas.
Anualmente, a Junta canaliza para este
projeto 7500 euros.
A autarquia disponibiliza também o
montante de 1400 euros para recompensar os melhores alunos da freguesia. Em 2014, foi instituído o Prémio de
Mérito Escolar que visa distinguir os
seis melhores alunos que terminam o
9.º ano de escolaridade com Ação Social
Escolar. Indicados pelos agrupamentos
de escolas a funcionar no território, três
jovens da Escola Matilde Rosa Araújo
e três da Escola Frei Gonçalo de Azevedo recebem prémios pecuniários de
250, 150 e 100 euros, de acordo com a
média obtida, num total de 1000 euros.
Por sua vez, o Prémio de Excelência
Escolar, instituído em 2015, contempla
os alunos das escolas públicas da freguesia que, independentemente da sua
condição económica, se destacam pelo
melhor aproveitamento escolar no 9º e
12º anos. Nesta categoria são atribuídos
quatro prémios no valor de 100 euros
cada. Segundo a autarca, continuar-se-á “a privilegiar e a recompensar o esforço e dedicação em S. Domingos de
Rana, que contará, certamente, com o
contributo futuro de todos estes jovens
para permanecer uma freguesia de referência, dinâmica e solidária”.

Comunitária de S. Domingos Rana,
constitui uma resposta social de extrema importância para muitas famílias
carenciadas da freguesia. A Junta de
Freguesia de S. Domingos de Rana, em
parceria com o Núcleo de Cascais do
CASA, Centro de Apoio ao Sem Abrigo, desenvolveu este projeto que permite a preparação e distribuição diária
de 340 refeições, tendo já ultrapassado
as 35 mil refeições confecionadas deste
o inicio de março. Dada a situação de
pandemia e ao consequente aumento
do número de pedidos, verificou-se
a necessidade de deixar de se prestar
apoio apenas a pessoas em situação
de sem-abrigo, estendendo o mesmo a
casos de vulnerabilidade social e carência económica. Apesar das dificuldade,
tanto a autarquia como o CASA, têm
feito tudo ao seu alcance para assegurar os bens alimentares e os voluntários
necessários ao bom funcionamento da
Cozinha. Reconhecendo a utilidade de
um projeto com estas características, a
comunidade tem contribuído com inúmeras dádivas quer em géneros, quer
em tempo.

COZINHA COMUNITÁRIA
APOIA FAMÍLIAS
Inaugurada no ano passado, a Cozinha

Sintra aprova segundo fundo
A Câmara Municipal de Sintra aprovou
um segundo fundo de emergência empresarial destinado a apoiar a restauração e o comércio a retalho, dotado de
uma verba de três milhões de euros,
como forma de resposta à crise provocada pela Covid-19.
Os apoios deste fundo são definidos em
função do número de funcionários que
cada empresa tem, desde o mínimo de
um até ao máximo de três, no caso do
comércio, e de cinco, no caso da restauração. Todas as empresas que tenham
tido uma diminuição do volume de negócio de 20% entre janeiro e setembro
de 2020, face ao período homólogo de
2019, terão um apoio mínimo de mil
euros e o máximo de três mil euros no
comércio e de cinco mil euros na restauração
O presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, sublinhou que
"este é um fundo que tem por base o
número de trabalhadores de cada empresa. O seu objetivo é manter o emprego, e é estimado que sejam abrangidos
aproximadamente três mil empresá-

rios”.
O novo fundo só abrange trabalhadores que estejam em funções, ficando excluídos os casos de lay-off, assim como
os trabalhadores que já foram alvo de
apoio no primeiro fundo.
Os apoios são cumulativos com os disponibilizados pelo Estado para a restauração e o comércio, e juntam-se à
isenção de taxas municipais e à redução
do Imposto Municipal sobre Imóveis
de que estes dois setores, juntamente
com a hotelaria, vão poder usufruir no
concelho de Sintra.
As candidaturas ao segundo fundo de
emergência empresarial estão disponíveis a partir do dia 15 de dezembro e
prolongam-se até 15 de janeiro, estando
previsto o pagamento dos primeiros
apoios logo a partir do dia seguinte, a
16 de janeiro.
Recorde-se que em abril a autarquia
criou um fundo municipal de emergência empresarial, com a dotação inicial
de três milhões de euros, para a manutenção dos postos de trabalho e abrangeu mais de 800 empresários.
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Oeiras Viva
apresenta
proposta
saudável
Desde o passado dia 15 de Novembro,
a empresa municipal Oeiras Viva lança um desafio saudável aos oeirenses
nas manhãs de domingo propondo-lhes um divertido programa de aulas
Fitness.
A partir das 10h00, o programa
All2Move, co-organizado com os ginásios O2FIT, aposta em manhãs bem
activas com encontro marcado no
Parque Desportivo Carlos Queiroz, em
Outurela (Carnaxide).
Destinado a pessoas com mais de 16
anos de idade, o All2Move permite experimentar diversas actividades com
muita música, energia e ritmo, como
o Aerodance, o African Dance Roots, a
Zumba e o Step.
Pretende-se com este programa de actividades promover um conceito inovador da prática de exercício físico, estimulando hábitos de vida activos através do recurso a aulas de grupo dadas
por professores especializados.
SEM DESCURAR A SEGURANÇA
As aulas decorrem numa área de exercício com 1000m2, na qual a segurança

é garantida pela limitação do número
de participantes (50 por aula), o que
permite um distanciamento seguro entre os mesmos.
O programa All2Move respeita as recomendações da Direcção-Geral da
Saúde, sendo que o acesso aos balneários é limitado à troca de equipamento
ou à utilização de sanitários, sem acesso a chuveiros.
É obrigatória a utilização de máscara
durante a permanência nas instalações,
excepto durante a prática, e realizada
a medição da temperatura corporal à
entrada. Existem também postos de desinfecção das mãos.
Para participar nas aulas, que não
obrigam a mensalidade fixa ou fidelização obrigatória, deve ser adquirir
um ingresso diário avulso no valor de
5 euros. Podem ser solicitadas mais
informações pelo e-mail pavilhoes@
oeirasviva.pt ou através do telefone
913 714 030. A Oeiras Viva E.M. é uma
empresa municipal criada pela Câmara
Municipal de Oeiras para gerir espaços
e equipamentos desportivos, culturais
e de lazer que integram ou venham a
integrar o património do município.

Dia
Municipal
do
Património
No ano em que se comemoram os 25
anos da elevação de Sintra a Património Mundial institui-se, por decisão do
executivo camarário o Dia Municipal
do Património a ser assinalado a 6 de
dezembro.
De 2020 em diante, o Dia Municipal do Património será assinalado a 6 de dezembro através da
realização de eventos de carácter
histórico-patrimonial,
artístico,
paisagístico, natural e cultural.
Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, sublinha que “o Dia Municipal do
Património é dedicado, não só à
Paisagem Cultural, mas também
a todos os outros patrimónios que
constituem, sem quaisquer dúvidas, o concelho de Sintra.”
Num ano marcado pela Covid-19
a Câmara Municipal de Sintra não
quis deixar de assinalar o marco
do
25.º aniversário
classificaO Clube
Escola dedaTénis
de Oeiras
ção
de Património
(CETO),
inaugurou,Mundial,
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umdesportivo,
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dopara
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inédito
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riências que se traduziram na singularidade da paisagem e do património
edificado. É este património, que em
1995 a UNESCO fez integrar na lista do
Património Mundial, na categoria de
Paisagem Cultural.

Carlos Falcão Presidente do CETO

''É possível olhar para o futuro''
de sioterapia e um bar restaurante.
Carlos Falcão, presidente da Direção
do CETO, recordou ao “O Correio da
Linha”, que foi neste espaço
desportivo, em Santo Amaro de Oeiras,
que nasceu o clube, na sequência da
criação naquele local de uma escola de
ténis que, com o seu desenvolvimento,
teve a necessidade de se organizar,

Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa

Vamos festejar mais um Natal!
Sem dúvida que será um Natal diferente, porque este ano foi muito
intenso e cheio de incertezas.
Sentimos a tristeza de ver alguns partir; permanecemos ao lado
daqueles que vivem com dificuldades, ajudando-os a suportar as
agruras da vida, porque o amor e a esperança não ficaram, nem podem
ficar, confinados.
Neste tempo de advento, quero deixar-vos uma mensagem de
esperança e confiança, esperando que o espírito do Natal esteja
sempre presente em nós. Mesmo sendo um Natal diferente, não
podemos esquecer o mais importante, que é esta vivência de amor, paz
e solidariedade, onde cada um de nós procure dar um pouco mais de si,
seja na família ou com os amigos.
Por isso, devemos comemorar este espírito de união e compreensão
com aqueles que estão ao nosso lado mas, também, com todos os
outros que este ano estarão longe de nós, acreditando que muito em
breve iremos poder abraçá-los, sejam os nossos filhos, pais, irmãos,
netos, amigos, enfim, todos os que merecem o nosso abraço fraterno.
Desejo a todos um Natal repleto de harmonia, paz e amor partilhado
com todos os vossos entes queridos.
Quero, também, desejar que o novo ano que se aproxima nos traga a
confiança e a esperança de sermos capazes de nos reerguer, que 2021
nos faça ultrapassar esta pandemia, para voltarmos a sorrir com alegria
e otimismo ao lado de quem amamos.
A todos desejo um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo!
Dinis Antunes
Presidente da Junta de Freguesia
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integrar a equipa da Junta de Freguesia
de Queluz onde foi secretário durante
8 anos. Socialista convicto, em 2009,
já com uma vasta experiência no
que respeita à política local, decidiu
candidatar-se à presidência da Junta
de Freguesia de Queluz Acabaria por
perder as eleições mas nunca deixou
de se interessar pela comunidade e
pela política local, continuando ainda
hoje em dia a ser um cidadão ativo e
preocupado com a comunidade.
PAIXÃO PELO ASSOCIATIVISMO

35 anos ao serviço
da comunidade de Sintra
-Ramiro Ramos
Com 72 anos feitos no passado dia
12 de Dezembro, Ramiro Ramos,
presidente da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Queluz,
dedicou quase metade da sua vida à
comunidade do concelho de Sintra quer
como autarca quer como associativista.
Natural do concelho de Oleiros, distrito
de Castelo Branco, perdeu o pai quando
tinha apenas 6 anos mas o amor e o
apoio da família nunca lhe faltaram.
Chegou a Lisboa aos 12 anos de idade
e por essa altura havia de começar a
trabalhar “naquilo que ia aparecendo.
O meu primeiro trabalho foi num
supermercado. Mais tarde integrei uma
empresa de confeções onde trabalhei

na área da contabilidade e das finanças
– trabalhei lá durante 41 anos”, conta.
Apesar deste seu emprego, desde
jovem que Ramiro Ramos se interessou
pelo mundo da política e pela vida
associativa. “Aos 26 anos, nas primeira
eleições livres que decorreram em
Portugal – que foram umas eleições
autárquicas – fui eleito para a Junta
de Freguesia de Agualva-Cacém onde
desempenhei o cargo de tesoureiro”,
diz. Enquanto autarca conta com 4
mandatos como deputado da Mesa da
Assembleia Municipal de Sintra onde
foi secretário “do saudoso presidente
da Assembleia Acácio Barreiros”.
Posteriormente foi convidado para

Paralelamente ao panorama político,
Ramiro Ramos, dedicou-se desde cedo
ao associativismo. “Logo após o 25 de
Abril fiz parte de uma associação no
Cacém que apoiava jovens, ensinavaos e incentivava-os os a praticar
diversos desportos. Este foi, talvez,
o meu primeiro contacto com o
associativismo. No ano de 1990, iniciei
a minha caminhada no associativismo,
propriamente dito, ao ingressar
na Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de AgualvaCacém onde, primeiramente, fui
membro da Assembleia Geral, tendo
posteriormente, ocupado o cargo de
Vice-Presidente da Direção durante 10
anos. Em 2001 assumi a presidência
da Associação”. Desde 1994 que fazia
parte da Federação dos Bombeiros do
Distrito de Lisboa como membro do
conselho fiscal. Três anos depois foi
eleito vice-presidente da Federação,
função que desempenhou ao longo
de 6 anos tendo depois sido chamado
a assumir a sua presidência. “Servi na
Federação durante 12 anos: Foi uma
experiência extraordinária e considero
que foi a que mais me marcou até
hoje. Em primeiro lugar porque tive
o prazer de ter como “mestre” o
Salvador da Luz que foi presidente
da Federação durante muitos anos.
Em segundo lugar, porque havia um
grande convívio e uma forte amizade
entre todos, o que é de louvar. Mesmo
quando saíamos em representação
da Federação sentia-se sempre um
grande espírito de companheirismo”.
Em 2009 chegou
aos
Bombeiros
Voluntários
de
Queluz
para
assumir
a
sua
presidência, função
que continua a
desempenhar.
Ramiro
Ramos
descreve os 11
anos à frente desta
associação
como
“muito
difíceis,
principalmente
desde 2012, quando
começaram
a
haver
muitos
cortes nos apoios
às associações de

Desejamos Boas Festas
Jornal de Referência
Jornalismo de Proximidade
www.ocorreiodalinha.pt | geral@ocorreiodalinha.pt
DEQ

bombeiros. Porém, apesar de tudo,
levanto-me todos os dias com uma
sensação de esperança e uma enorme
vontade de servir a causa e os meus
bombeiros”, afirma. Com efeito, este
bombeiro sem farda considera ser
necessário dar melhores condições às
pessoas para que se sintam motivadas
a enveredar pelo associativismo e pelo
voluntariado. “Eu vejo as pessoas
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sensibilizadas para o voluntariado...
os nossos governantes é que não
dão valor ao trabalho desenvolvido
pelos voluntários. Deviam ser-lhes
concedidas regalias, como o acesso
a consultas de forma gratuita ou
descontos nas faturas da água ou
da luz, por exemplo. O que falta ao
voluntariado em Portugal é o incentivo.
Até porque, não nos podemos esquecer
que o voluntário trabalha também fora
dos bombeiros. Ou seja, ao decidir
dedicar o seu tempo ao voluntariado,
perde momentos de descanso e de
ócio com a sua família e isto devia ser
tido em conta e valorizado. Mesmo
no que respeita aos jovens, considero-

os interessados e ativos e julgo que,
enquanto país devíamos ter mais
consideração por eles. Aqui nos
bombeiros de Queluz todos os anos
promovemos estágios e verificamos que
a grande maioria dos jovens gosta de cá
estar não só pelo espírito de entreajuda
mas acima de tudo pela causa em si. No
entanto, acabam por não ficar connosco
porque não há apoios”. Num ano
atípico fruto da situação pandémica, o
presidente fala em “quebras brutais de
cerca de 40% da receita em relação ao
que
costumávamos
ter”. .Com um ano de
mandato ainda pela
frente, Ramiro Ramos
afirma que a vontade
é
de
continuar
mas não confirma
hipótese
de
uma
recandidatura. Para
já, pensa no próximo
ano, que será de
extrema importância
para
aquela
corporação uma vez
que comemora o seu
centenário.
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OUTRAS FACETAS
Além de todos estes anos dedicados
à política e ao associativismo, Ramiro
Ramos é também um homem devoto.
Católico praticante, integra há vários
anos - juntamente com a sua esposa
- o movimento espiritual conjugal
denominado Equipas de Nossa
Senhora. “Este movimento - iniciado
pelo Padre Henri Caffarel que aguarda
resposta do Papa ao pedido de

beatificação – trabalha os casais para
que consigam viver plenamente o seu
casamento, com convívio e amizade.
Isto é designado como o caminhar
para a santidade. É um grupo que já
tem uma expressão bastante grande no
nosso país”, explica Ramiro Ramos.
Casado, com dois filhos e um neto,
Ramiro Ramos prevê passar o Natal
em casa rodeado da sua família.
“Para mim a família é tudo. É no seio
familiar que começa todo o amor e
toda a sensibilidade”. Questionado
sobre o seu desejo para 2021 diz que
“pensando a nível mundial desejo que
se inicie rapidamente o processo de
vacinação contra este vírus que nos
tem trocado as voltas. Para mim apenas
desejo saúde”.
Texto: Raquel Luis
Fotos:Paulo Rodrigues
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de vontade alimentada
pelo amor ao filho e ao
marido tem mantido
um ritmo de trabalho
já impróprio para a sua
estão, na realidade,
cerca precário
de 120 pesidade e estado
soas na associação.
pagam
de saúdeDestes,
para poder
as- quotas entre 20/30.
Por outro
lado,dos
dos 120
segurar
o sustento
inscritos, muitos já têm mais de 70 anos
três. Antiga cozinheie poucas possibilidades de participara, uma profissão
que que
rem mais activamente
no trabalho
desempenhou
durante
é preciso desenvolver no Santuário.
maismomento,
de 30 anos
Portanto, neste
umnuma
dos propastelaria esse,
em Queijas,
blemas é exatamente
de recursos
humanos”, destaca
Pereira.
continuaEmílio
a confeccionar
Esta dificuldade
resultante
da elevada
em casa
marmeladas,
idade compotas
da maioria
dostomate,
irmãos,pera
agravavárias
(figo,
da
pela
pandemia,
tem
causado
rocha, maçã reineta...), licores (poejo,grandes constrangimentos na gestão do
amêndoa
amarga, ginjinha, hortelã,
Santuário. “Atendendo às circunstântangerina,
orégãos...)
e diversos
tipos ircias e à sua
elevada
idade, muitos
de
artesanato,
que
vende
em
algumas
mãos
são
aconselhados
a não
vir para
Verona,
onde
existe
o Lago
feiras,
juntamente de
com
chásHá
caseiros
umGarda.
aglomerado
gente.
casais que
di
que
prepara
à base
dedo
plantas
desde
o início
da pandemia
nunca mais
“Próximo
do
local
con- recolhivieram.
Há poucas
famílias
das
na Natureza,
frutos
secos, jovens,
queijos que
certo,
havia
um
grande
trazem
os
filhos,
mashoras
também
lago
onde
eu
passei
de
ovelha
e outros
produtos
da terra. não se
pois
têm
suas viapodem
preparar
criação
do aasalgu“Eu
tenhoempenhar,
quea deitar
a mão
das”,
salienta
o regressasse
Primeiro
Juiz.
coro,
quando
ma
coisa
para ajudar
a minha
família.
a Portugal.
Com
de dadas
Tenho
licenças
quea ajuda
me foram
NOVO
REITOR
um
grande
amigo,RECÉM-CHEGADO
o Padre
pela
CâmaraAO
de Oeiras
para conseguir
SANTUÁRIO
António Fernando,
chegáganhar
Levo uma
mos aoalgum
nomedinheirinho.
‘VOX LACI’,
mesinha
e
exponho
os
meus
Recém-chegado
ao
Santuário,
como alusão às diferentes produ-onde
tos
noassumido
Jardim
e no Mercado
de destem
a função
de reitor
pessoas
queCívico
harmoniosade Outubro
de 2019,
PadreClube
António
Carnaxide,
Queijas,
noo Lions
mente
se em
fundem,
sem
perder
as suas
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77 anos,
natural
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características
próprias,
numa
só voz.
de
Oeiras de
e posso
estar
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tem
anome
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Este
sugere tanto
ocelebrar
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de
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Alto
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Carnaxide,
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vender”,
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Desde como
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à queda
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ouassistiu
mesmo
o despontar
de
dos
seus
produtos,
que
o
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fazercapade fiéis
presentes
naexplica
igreja, com
mais
uma
manhã”,
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seucerca
telemóvel
depessoas
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para
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Myguel
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e Castro.
to:
924 397
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forma
dedepoder
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obras
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“Todas
estas
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é o
ajudar
esta família
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que
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no público
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ter
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de aos
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Com
aprojecto
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pelopossa
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Pereira
mia, esse
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vender
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onde
metade.costuma
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recuperámos
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existir
mais
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participar
para
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com as
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para mas
a dar
escolha
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nome:
a assegurar
mais
recentes
sobre
aumento
“O
coro
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numao escola
local,do
o
o
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do
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de pessoas
infectadas
Colégio
do Lago,
onde eucom
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“Comopessoas”,
eu
doença,
a ter
menos
aulas
devoltámos
guitarra”.
Contudo,
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estasdacoiassinala.extravasou
Para o futuro,
alimenta
o demente,
para
fora
comuatéos
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sejo de que
a pandemia
passe
depressa
nidade
escolar.
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diaano
sercom
queasasfestas
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No
do II Centenário
recuperar
parte
fulfinal,
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tudo
aodozero,
pessoas
me quialegria deum
outros
tempos.
egor
euepretendia
projecto
mais
sessem
ajudardura“De momento, não ée possível
nem viádouro”.
telefonassem
vel aumentar
o número
eucaristias
“O
Grupo nasceu
comdas
tendo
para
mim.
Paracomo
ou fazer objectivo
celebrações
semanais.
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as portas
do
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a nossa
diferente
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mundo
musical
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a
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Mas de
já não
tem e vai
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entre
os 4
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"Estamos a preparar o repertório
de Natal haja
ou não concertos"

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 quando
questão de
agradeEstávamos
em 1996
o maestro
cer osSantos
apoioserecebidos.
“Quero
agraMyguel
Castro criou
o Grupo
fundoprojecto
do meu coração
ao Sr.
Voxdecer
Laci,do um
concretizado
dadeCâmara
Municipal
de
um Presidente
ano depois
ter sido
idealizado
em Oeiras,
Verona,
Itália.Morais,
O primeiro
ensaio
Isaltino
ao Presidente
do da
coro
decorreu
durante
mês de
União
de Freguesias
de oCarnaxide
Novembro,
que quer
dizer
que daqui
e Queijas,oInigo
Pereira,
ao Director
do
e o Sr. António
Cortes,
éaque
adois,
aproximadamente
um ano
estará
ceTIOeu(Teatro
Independente
de Oeiras),
continuamos
a assegurar
todo
o trabalebrar
os primeiros
25 anos
de existênd’Almeida
Ribeiro, colegas
econquistou
ao comanlho.Carlos
A maioria
dospercurso
nossos
tem
cia.
Ao
longo do
dante
dosavançada
Bombeiros
Voluntários
do
uma
idade
emercê
estão
obrigados
um
estatuto
próprio
de muito
Dafundo,
Carlos
Jaime,
e
a
todas
as
ao
confinamento
para
evitarem
riscos
trabalho desenvolvido baseado numa
pessoas
que
têm
estado
dar torno
a tem
sua
acrescidos
de nos
contágio.
Poraem
isso,
fórmula
inovadora
que
gira
sido
muito
complicado
assegurarmos
ajuda
e apoio.”
“Além
ajudas que
de
um
forte
conceito
dedas
comunidade.
tudo
oa que
é preciso”,
comenta,
subli‘Fazer
diferença’
é o lema
do projecto.
tenho
recebido,
todas
elas
muito
necesnhando
obras
realizadas
Casa imdos
“A
ideiaasde
criar
o também
Grupo na
em
sárias,
por
vezes,
énasceu
muito
Sacerdotes,
comem
o apoio
da amiga,
autarquia,
Janeiro
de 1995
Verona,
depoisque
de
portante
ouvir
uma
palavra
e vários
outros num
melhoramentos
nas inster
participado
Encontro
Europeu
ajuda a tirar-nos o negrume da alma,
talações.
de
Taizé realizado em Paris (França),
quandodeenfrentamos
momentos
mais
“Apesar
estarem
nas Coro
listas
quando assisti,
aos 19inscritos
anos, a um
difíceis,
quando
estamos
a
ficar
mais
173Homens
irmãos, destes
uns 30 porexplica
cento já
de
da Montanha”,
o
cansados,
forças”,
confessa.
terão
falecido,
pelo
que
digamos
que
mentor
do sem
projecto,
que
acrescenta:

-Myguel Santos e Castro

ajudar a família Pereira
tem sido dada pela
própria Adozinda, que
não tem deixado cair os
braços e com uma força
de vontade alimentada
e VoxCor (+60 anos).
anos em Novembro de 2021. É
imporpelo
amor ao filho e ao
marido há
tem mantido
tante as pessoas perceberem porque
um ritmo de trabalho
PROJECTO VIÁVEL
instituições, culturais e não culturais,
a para a sua
já impróprio
idadeque
e estado
ECONOMICAMENTE
fechar portas com mais anos do
o precário
saúde para poder asVox Laci. Também há outras de
com
mesegurar o sustento dos
O Grupo Vox Laci é uma organização nos anos que o Vox Laci. Nóstrês.
nãoAntiga
so- cozinheira, somos
uma profissão que
sem fins lucrativos que beneficia do es- mos nem piores nem melhores,
desempenhou durante
tatuto de Interesse Cultural concedido diferentes. O Vox Laci tem um
maismaesde 30 anos numa
pastelaria
pelo Ministério da Cultura. Orgulha- tro que abre o armário e vê o que
há láem Queijas,
continua a confeccionar
se de não ser “subsídio-dependente” dentro. Temos isto e temos isto,
em então
casa marmeladas,
pensa, porqueéeucom
gosto isto
de fazer
bemaa gente
várias vai
compotas
(figo,
tomate, pera
e diz procurar “apoios nas entidades
que
fazer!
Isso
toda a gente. Deus está comigo!“
rocha, maçã reineta...), licores (poejo,
privadas para a execução dos seus
pro- distingue-nos.”
Ao longo dos últimos anos, Adozinda amêndoa amarga, ginjinha, hortelã,
jectos”, com o propósito de “ser Pereira
viáveltem Crítico
da ‘subsídio-dependência’,
o
tido algumas
ajudas. tangerina, orégãos...) e diversos
tipos
âmbito,maestro
faz questãoMyguel
de agrade-Santos
de artesanato,
que vende
economicamente”. Para isso, Nesse
segue
e Castro
justi-em algumas
cer os apoios recebidos. “Quero agra- feiras, juntamente com chás caseiros
uma “visão empresarial”, disponibilifica:
“Ocoração
grande
problema
é que
decer do fundo
do meu
ao Sr.
que prepara
à base quem
de plantas recolhiPresidente daatribui
Câmara Municipal
de das por
na Natureza,
secos, queijos
zando vários serviços, nomeadamente
um subsídio,
vezesfrutos
exige
Oeiras, Isaltino Morais, ao Presidente de ovelha e outros produtos da terra.
concertos em missas, casamentos,
comportamento
determinado.
da bapUnião de um
Freguesias
de Carnaxide “Eu
tenho que deitar Há
a mão a algue Queijas, Inigo
Pereira, pessoas
ao Director do
para ajudar
a minha família.
tizados e eventos particulares. Dispõe
muitas
que ma
se coisa
queixam,
dizem
(Teatro Independente de Oeiras), Tenho licenças que me foram dadas
também de aulas de música e TIO
canto.
que o subsídio que recebem é muito
Carlos d’Almeida Ribeiro, e ao coman- pela Câmara de Oeiras para conseguir
A pandemia trouxe novos desafios
baixo. Voluntários
E eu respondo:
‘Éalgum
simples,
diz Levo uma
dante ao
dos Bombeiros
do ganhar
dinheirinho.
a todas
as não
mesinha
e exponhoEstás
os meus produprojecto, que teve de se adaptarDafundo,
para Carlos
queJaime,
não,e ou
então
te queixes.
pessoas que nos têm estado a dar a sua tos no Jardim Cívico e no Mercado de
enfrentar um ano muito difícil. A
luta,
a “Além
queixar-te
daque
mãoCarnaxide,
que teemestá
a dar
ajuda
e apoio.”
das ajudas
Queijas,
no Lions Clube
tenho recebido, todas elas muito neces- de Oeiras e posso estar também aqui
temperada pela resiliênsárias, por vezes, também é muito im- no Alto dos Barronhos, em Carnaxide,
cia, não tem sido fácil.
portante ouvir uma palavra amiga, que a vender”, informa, deixando um apeajuda a tirar-nos o negrume da alma, lo a quem desejar encomendar alguns
“Ainda
cá
estamos!
quando enfrentamos momentos mais dos seus produtos, que o pode fazer
Estamos com zero apoios,
difíceis, quando estamos a ficar mais através do seu telemóvel de contacnem da Câmara nem
cansados, sem forças”, confessa.
to: 924 397 971. Outra forma de poder
ajudar esta família carenciada é através
da Junta de Freguesia.
TODAS AS AJUDAS POSSÍVEIS
da doacção de bens e/ou artigos mais
Não estamos a queixarSÃO BEM-VINDAS
antigos que Adozinda Pereira possa
vender nas feiras de velharias onde
-nos, é uma realidade.
Uma das maiores contribuições para também costuma participar para ajuRelativamente à Câmara
dar a assegurar
o sustento do
Municipal de Cascais,
lar. “Como eu
não concordamos com a
vendo estas coiforma como os subsídios
sinhas, até podia ser que as
são atribuídos, porque
pessoas me quicria uma subsídio-desessem ajudar
e telefonassem
pendência que eu acho
para mim. Para
nefasta. E agora está-se a
ver se a nossa
vida vai para a
ver. Nós vamos fazer 25
frente...”, justifica.
CL-Outubro-2020

“Foi ao soar do primeiro acorde de
‘PiccolaTODAS
CantaAS
diAJUDAS
Natale’,POSSÍVEIS
no dia 6 de
Janeiro, queSÃO
me BEM-VINDAS
consciencializei que
queria trabalhar com coros”. A explicação
dodas
nome
‘Vox contribuições
Laci’ (A Vozpara
do
Uma
maiores
Lago) tem também origem na região de
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o dinheiro?!’ E isso acontece também
em Cascais. A maior parte das pessoas com quem falo diz ‘O subsídio é
muito baixo’. E eu pergunto: ‘E qual é
o valor que vocês estão a trazer para
o Município?’ Porque temos aqui entidades culturais que estão a fazer a sua
parte. Já imaginaram o que seria agora
os Xutos & Pontapés dizerem ‘Olhem,
precisamos do nosso subsídio!’ Ou o
Pedro Abrunhosa, a Mafalda Arnauth
ou a Ana Moura... ‘Ah, mas isso é diferente’, dizem-me essas pessoas que se
queixam. E eu questiono: ‘É diferente
porquê? Fizeram um percurso. Porque
é que vocês também não o fazem?’”
Ainda sobre esta temática, o Maestro
conclui: “Portanto, eu diria que a forma
como a Cultura é tratada é uma questão
de reflexão para cada um. Será que não
são os próprios agentes culturais que se
tratam assim e que passam a imagem
da vítima e do coitadinho? Quer dizer,
ninguém os obrigou a serem actores,
cantores, artistas de circo... Cada um fez
o seu próprio caminho. Imagine o que
seria agora qualquer um que toma essa
decisão dizer ‘Eu preciso que alguém
me pague’. Está bem, mas porque é que

não adicionam valor, porque é que não
fazem o seu próprio caminho? E o seu
próprio caminho significa o caminho
do sucesso. A pessoa diz ‘Ah aquele
homem é um homem de sucesso’. É um
homem de sucesso porque tem muito
mais fracassos no que nós todos juntos!
Fez o seu próprio caminho. A grande
questão é essa: o sucesso não resulta
das vezes que se cai, mas sim das vezes
que se levanta.”
“SEI QUE ESTOU A SER POLÉMICO”
Myguel Santos e Castro assume, sem
problemas, a sua posição. “Estou a ser
polémico, é lógico. Quando um maestro me telefona a queixar-se do subsídio que recebe... é mais ou menos como
um marido a queixar-se da comida
que a mulher lhe faz, mas ele não faz
a comida. Quer dizer, desculpa lá, se
queres outro tipo de comida, faz tu. Se
queres outro tipo de valor, fazes tu. Ah,
mas isto é muito difícil. Mas a grande
questão é essa: é muito difícil seja para
quem está na área cultural, seja para
quem está na área social, qualquer área
é difícil. Então, não é difícil quem está

a trabalhar nos supermercados? Não é
difícil ser enfermeiro e médico? Não é
difícil ser professor hoje em dia?”
Tempos difíceis pedem reflexão.
“Relativamente à Cultura, eu acho que
temos de parar para pensar. A pandemia veio trazer uma grande disrupção
na forma de vivermos. Eu já ando a dizer isto há muitos anos aos meus colegas que trabalham com subsídios e os
pedem. Eu digo ‘No dia em que acontecer alguma coisa no Mundo, podes ter
a certeza que os governos aonde vão
cortar é naquilo que é superficial. E a
Cultura, de facto, é superficial.’ Temos
que ser claros. Se nós estivermos a comparar com dar comida, ou casa...
enquanto estas necessidades
básicas de comer, de conseguir
dormir, de ter um espaço, de ter
paz, não estiverem asseguradas,
a Cultura é lógico que é superficial.”
Mas ressalva: “Agora, claro que
a Cultura é importante. Como o
Conhecimento é importante, porque quando a gente lê um livro
isso dá-nos uma outra perspectiva de vida, quando a gente vê
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um filme, quando a gente vai ao teatro.
Portanto, a Cultura é importante, sim.
Mas a Cultura em que as pessoas vão
assistir todas de máscara, com medo
umas das outras, e as pessoas do palco
estão também de máscara, sem mostrarem, através das suas micro expressões,
a sua alma... Isso é Cultura? Eu não tenho aqui nenhuma resposta. Diria que é
uma forma diferente de fazer as coisas.
Mas não é uma forma que eu hoje diria
que queria fazer. Estou disponível para
mudar a minha opinião, estou sempre
disponível e aberto. E se calhar amanhã
pensarei e sentirei de outra forma, mas
de momento eu prefiro actuar com as
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nos ensaios em segurança”, destaca.
“Curiosamente, em Janeiro, a Direcção
tinha tomado a opção de que 2020 fosse
o ano da transição para o digital, que
ia deixar de haver o papel nas partituras e que íamos fazer a transição para
o tablet. A ideia era proteger o Meio
Ambiente, acabar com a utilização do
papel nas pautas. Por isso, ainda antes
da pandemia, pedi a três pessoas do
grupo ligadas ao mundo da Informática
que escolhessem tablets que tivessem
um preço acessível, fossem fáceis de
usar pelos mais idosos e pelas crianças,
rápidos e que durassem pelo menos 5
a 10 anos. A adesão foi extraordinária
e hoje posso dizer que a transição está
feita. E atenção que temos gente dos 7
aos 84 anos...”
pessoas do que estar a actuar confrontado com um espaço vazio, no fundo é
isso que nós todos sentimos, e tem este
impacto.”
“A SAÚDE DAS PESSOAS
É O MAIS IMPORTANTE”
A braços com um contexto de pandemia, o maestro Myguel Santos e Castro
teve de reorganizar o projecto do grupo e reprogramar todas as actividades,
sempre com o objectivo de proteger o
bem-estar dos elementos dos coros, de
salvaguardar a saúde de todos. “Assim
que começou a pandemia, o Vox Laci
foi a primeira instituição do País a fechar tudo. No dia 10 de Março, uma

terça-feira, numa reunião de Direcção
telefónica tomámos a opção de fechar.
O País só veio a fechar no sábado seguinte, no dia 14 de Março”, recorda.
“Numa reunião que realizei com o
grupo, fiz ver às pessoas que a saúde
delas estava em primeiro lugar para
nós e passámos logo para o online. Os
ensaios passaram a ser feitos apenas no
online via Zoom, uma coisa que na altura ainda pouca gente conhecia. Fomos
à procura de novos caminhos. Lá está,
abrimos o armário à procura do que tínhamos, era o online, que passámos a
utilizar para os ensaios de todos os seis
grupos do projecto. Em duas semanas,
a grande maioria dos elementos já possuía um tablet para poder participar

“NÃO HOUVE NECESSIDADE DE
ADAPTAR O REPERTÓRIO”
Apesar das mudanças operadas na forma de funcionar, não foi preciso mudar
a oferta musical. “Em relação aos temas
musicais interpretados pelo grupo,
não tivemos que adaptar o repertório.
Mantivemos tudo, introduzimos até temas novos em todos os coros”, assinala
o Maestro. “Posso dizer que houve dois
tempos. O tempo de pandemia, em
Março/Junho, que foi muito difícil para
todos nós, sobretudo psicologicamente.
Depois houve o período pós-Verão, altura em que a direcção tomou algumas
decisões e posso dizer que neste momento toda a gente já entende a opção
pelo online, compreendendo naturalmente que é diferente, mas necessário.”
“Se eu tiver que escolher entre online
e presencial, escolho presencial. Mas se
eu tiver que escolher entre presencial
ou a saúde das pessoas, escolho a saúde das pessoas. As pessoas sabem que
se eu tiver que escolher que não há Vox
Laci, porque as pessoas dizem que só
querem presencial, então não há Vox
Laci, porque a saúde está em primeiro lugar”, realça o director artístico do
grupo, que neste momento está a preparar o repertório de Natal, tendo em
conta a actual crise sanitária que atravessamos e respeitando sempre o princípio de que o bem-estar das pessoas é
o mais importante.
“Já recusámos várias atuações em centros comerciais, a pagarem-nos valores que nunca nos tinham oferecido.

Recusámos, porque achamos que neste
momento não é ainda altura de o fazer,
apesar de o dinheiro nos fazer muita
falta. O ano passado, financeiramente,
a nível de todos os coros, com os coros
internacionais que vieram e todos os
festivais que organizámos, foi o nosso
melhor ano em 25 anos. Este ano, naturalmente, estamos a sofrer como toda
a gente, não vem ninguém. No fundo,
estamos aqui a adaptar-nos. E estamos
a preparar o repertório de Natal, haja
ou não haja concertos. Temos coisas
preparadas”, revela Myguel Santos e
Castro.
“Certamente, vamos transmitir concertos online. Não sabemos se terão público. O que eu posso dizer é que se tivesse de decidir hoje, diria já que seriam
online sem público algum. Por exemplo, eu não cantarei de máscara. Eu não
dirigirei de máscara. Não vou obrigar
nenhum cantor que esteja em palco a
pôr ou a tirar a máscara. Não vou fazer isso. Estarão à distância, não a que
a Direcção-Geral da Saúde recomenda
de dois metros, mas estarão à distância
de quatro metros uns dos outros. Num
concerto mesmo sem público, porque a
grande questão não é só o público, são
os cantores”, realça o Maestro.
“Nas notícias, ouvi um político dizer
‘Nós estamos a fazer isto tudo para salvar o Natal!’ Eu gostava de aproveitar
esta ocasião para dizer que o Natal não
precisa de ser salvo. O Natal vai sempre
acontecer, com pandemia ou sem pandemia, tal como a Páscoa aconteceu, tal
como os nossos aniversários aconteceram... Quem precisa de ser salvo são
as pessoas. Agora, o Natal das luzes,
o Natal da fachada, o Natal do consumismo, esse Natal, o Natal económico,
esse Natal talvez precise de ser salvo”,
comenta Myguel Santos e Castro, que
prossegue: “Neste Natal, se calhar não
vai ser possível comer com as nossas
avós, com os nossos pais. Tudo bem,
mas eu farei tudo o que estiver ao meu
alcance para não ser uma plataforma de
infecção ou, eventualmente, de morte.
Acho que há uma enorme falta de liderança no mundo inteiro. Andamos aqui
um bocadinho sem saber para onde ir.”
Dito isto, o mentor do Grupo Vox Laci
aproveita a oportunidade para deixar aqui um aparte: “Tiro o chapéu ao
Presidente da Câmara Municipal de
Cascais, Carlos Carreias, por todas as
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O Grupo Nucase deseja a todos
os seus clientes, parceiros e amigos umas
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Myguel Santos e Castro, de 46 anos, é
o mastro e director artístico do Grupo
Vox Laci. Licenciado em Gestão e
Administração Pública, iniciou os estudos musicais com 7 anos de idade em
piano, guitarra acústica e teoria musical. Com apenas 17 anos, começou
a leccionar música em várias escolas,
nomeadamente flauta bisel, teoria e
história da música, piano, guitarra e
percussão.
Prosseguiu os estudos em Direcção
Coral na Academia de Amadores
de Música de Lisboa, participou em
‘workshops’ e ‘masterclasses’ em

Direcção Coral, Orquestra e Técnica
Vocal, em Portugal e no estrangeiro,
onde trabalhou com maestros influentes. Tem realizado intenso trabalho
como Director Artístico e participado
em inúmeros eventos, além de ter colaborado em projectos para rádio, televisão e cinema.
Entre outros trabalhos desenvolvidos
no pequeno ecrã, onde tem marcado presenças em vários programas e
canais, o Grupo Vox Laci participou
na telenovela da TVI ‘Doce Fugitiva’
(2007), com a banda sonora baseada
em músicas de Rodrigo Leal e com jovens coristas a integrarem o elenco da
história. Nesse mesmo ano, foi editado
um CD gravado em parceria com Rita
Pereira com as músicas da novela.
Natural de Luanda (Angola), onde nasceu, Myguel Santos e Castro é o mais
velho de 13 irmãos. Filho de uma família numerosa, é actualmente pai de
seis filhos: Andreia, Jasmim, Ricardo,
Benedita, Esperança e Vicente. Viveu
grande parte da sua vida na freguesia
de São Domingos de Rana (Cascais),
terra a que se sente fortemente ligado e
onde tem desenvolvido o projecto Vox
Laci.

Boas
Festas

15 Dezembro 2020

iniciativas que está a desenvolver agora com a pandemia. Eu e ele temos assim umas relações não muito calorosas,
mas eu tiro-lhe o chapéu no sentido de
respeito pela equipa, pelo que estão a
fazer, porque eu prefiro uma má decisão, com que possa até não concordar,
do que uma não-decisão. E o grande
problema actualmente é esta falta de liderança no País inteiro. Andamos aqui
aos ziguezagues...”
“A MÚSICA PODE SER UM TÓNICO”

Se tivesse de escolher um tema representativo do momento difícil que estamos a viver, o maestro recomendaria o
seguinte: “para os saudosistas, escolhia
o ‘Last Christmas’, para aqueles que
querem voltar e acreditam que é possível voltar ao antigo normal. Para os
outros, eu acho que o tema que agora
gostava é ‘Hope’ (Esperança).” Sendo
um amante incondicional da Música,
o Maestro não estranha que possa ser
considerada um tónico para estes tempos de tristeza, pressão e preocupação.
“Absolutamente. Aliás, o Vox Laci nasceu exactamente por causa disso. Eu
uso a Música como uma ferramenta
transformadora, para que a pessoa pare
e olhe para si mesma. E olhe também
para os outros com mais compaixão.
Todas as músicas que nós fazemos são
momentos absolutamente únicos.”
“Eu não me lembro de muitos concertos, mas vivo intensamente cada momento e das coisas que mais me apraz é
quando alguém diz ‘Maestro, eu fartei-me de chorar no concerto’, ou ver pessoas nos concertos a chorarem. Eu digo
sempre ‘Se nós virmos uma pessoa a
chorar num concerto, o concerto está
ganho’. É esta conexão que a Música
nos permite que vale a pena. A Música
pode ser encarada como uma terapia,
como um equilíbrio do ego”, destaca
Myguel Santos e Castro, que define
assim o projecto que criou: “O Vox
Laci não é melhor nem pior do que os
outros, é diferente. Para o bom e para
o mau, é diferente. É o melhor de nós
mesmos, não nos comparando com os
outros. Se nós quisermos ser infelizes
como pessoas basta compararmo-nos
com outros. Há uma frase que diz que
a ’a comparação é a morte da alegria’.”
Apesar dos condicionalismos impostos
pela pandemia, o Maestro confessa estar “muito entusiasmado” com o próximo ano. “As pessoas acham que eu estou assim um bocadinho transtornado,
dizem não fazer ideia do que vai acontecer, mas eu digo sempre: ‘Mas há um
ano atrás, eu também não fazia ideia do
que é que ia acontecer. Se alguém nos
dissesse que íamos estar todos em casa,
que o mundo ia parar, ninguém acreditava. Contudo, não deixo de estar entusiasmado. Porquê? Porque eu tenho
que alimentar as pessoas, mas para isso
também tenho que estar alimentado espiritualmente, mentalmente, psicologi-

camente. E estou muito entusiasmado,
porque nós vamos fazer 25 anos em
2021. Sei que vou ter o mesmo maestro, sei que vou olhar para o armário,
como sempre tenho feito, e dizer: ‘Isto é
o que temos! O que é que nós podemos
fazer?’ Além disso, em tempo de pandemia ainda há pessoas a entrar para os
coros, o que é fantástico.”
Entretanto, o grupo vai apresentar o
plano da próxima temporada aos coristas. “As pessoas recebem uma brochura
com as datas para se organizarem. E nós
vamos apresentar o plano A e o plano
B. O plano A é o plano com COVID e o
plano B é o plano sem COVID. Nós não
sabemos quando é que a pandemia vai
terminar, mas sabemos que continuaremos a nadar. Temos agora um festival
que nós iniciámos no ano passado chamado ‘Stela’ (Estrela), em que a ideia
é congregar todas as religiões que nós
contactarmos e perguntar-lhes ‘Como
é que vocês estão a preparar o Natal?’.
No ano passado, tivemos as igrejas
Evangélica, Anglicana e Católica. Nós
queremos que este festival de Natal, no
Advento (de 8 a 13 de Dezembro), que
vai ter muita coisa online, acrescente
valor não só à comunidade de Cascais,
mas também às pessoas que estão a assistir em casa.”
A este festival seguir-se-ão várias outras iniciativas. “Temos também o
Concerto de Ramos, que é sempre no

fim-de-semana anterior à Páscoa. Tratase de um festival de
música sacra, onde
convidamos sempre
um maestro internacional para vir a
Portugal
trabalhar
com os coros Vox
Laci. É ele que escolhe e traz o repertório, nós ensaiamo-lo,
tem três ensaios e depois três concertos.
No ano passado, estivemos em Óbidos,
Beja, Lisboa e Cascais. Este ano cancelámos tudo devido à pandemia. Agora,
temos que falar com os parceiros a ver
se estão interessados. Temos o plano A
e o plano B. O plano A será fazer os três
concertos no mesmo dia, em sítios diferentes, o que resultará numa corrida
para os cantores. Mas talvez seja o que
os protegerá melhor comparativamente
a fazerem concertos em dias separados.
Tem que ser analisado. Actualmente,
estamos sempre a analisar o nosso programa”.
EXPERIÊNCIA ÚNICA PARA
ASSINALAR ANIVERSÁRIO
Um programa que dependerá muito
do modo como a pandemia evoluir durante o próximo ano. “Temos também
o Festival Vox Pueri, que é um festival
que acontece na Páscoa, na semana das
férias da Páscoa, que tem contado com
a participação de outros coros internacionais. Mas agora com esta situação...
temos que repensar tudo, mas vai existir”, garante o Maestro, que não esquece ainda as Bodas de Prata do
grupo que ocorrerão em 2021.
“E para além de tudo isso, teremos ainda o programa para
festejar os nossos 25 anos de
existência. O que é que a gente vai fazer de especial para
celebrar? Temos de sonhar,
temos que pensar. Posso dizer
que, se a pandemia acabasse
hoje, nós estamos preparados,
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já para a semana, para ensaiar presencialmente. Temos pré-acordos com três
ou quatro locais que nos receberão.”
Se não houvesse pandemia, o mentor
do Vox Laci gostaria de assinalar as
Bodas de Prata do grupo de forma bem
especial. “Eu acho que é importante
uma viagem? Eu já disse à Direcção que
já falei com alguns amigos meus de Bali,
da África do Sul e dos Estados Unidos
da América. Seria um desses locais
com todos os coros Vox Laci e os seus
familiares. Há ainda outro sítio, que é
Rovaniemi, na Lapónia (Finlândia), a
terra do Pai-Natal. Portanto, uma das
coisas possíveis seria, se a pandemia
acabasse agora, marcarmos já para depois do próximo Dia de Reis de 2022,
quando termina a temporada, e irmos
durante 5/6 dias todos a Rovaniemi
conhecer o Pai-Natal, a aldeia do PaiNatal, andar com os cães, tomar banho
naquele mar gelado... Íamos viver toda
essa experiência única”.
Texto: Luis Curado
Fotos:Vox Laci
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Massamá e Monte Abraão
têm Cartão do Freguês

Chá da Barra há 11 anos
Situado na antiga cozinha do Palácio
do Egipto na Vila de Oeiras, o Chá da
Barra Villa, está a funcionar há 11 anos
e ao longo deste ano difícil, tem vindo
a adaptar-se às circunstâncias motivadas pela pandemia, ou seja, segundo
Raquel Costa, sócia gerente, têm vindo
a reinventar o funcionamento, respeitando todas as regras de saúde.
Para além de terem alterado os horários, a cozinha foi reforçada com um
Chefe, continuam a servir refeições à
hora de almoço, com dois pratos do dia,
mas preparam pratos a pedido, têm serviço de “catering” e “take-away”, com
entregas ao domicílio nos concelhos limítrofes, todos os dias têm “brunch” e
fornecem também cabazes biológicos,

em parceria com uma quinta agrícola.
A sala ficou reduzida a 25 lugares, têm
duas esplanadas, que nos dias frios e
chuvosos de pouco servem, estando a
tentar encontrar uma solução que permita a sua normal utilização. A quebra
de clientes tem sido um problema mas
continuam a trabalhar com os olhos
postos no futuro.
Estão a funcionar de terça-feira a quinta-feira das 10h00 às 15h00, à sexta-feira, sábado e domingo das 10h00
às 19h00, (exceto nos dias em que há
horário de encerramento obrigatório),
estão encerrados à segunda-feira. As
encomendas ou reservas podem ser feitas através dos tels. 214 418 195 ou 918
038 990.

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, empenhada em
incentivar o consumo no comércio
local, apostou no projeto Freguês
lançando uma plataforma online
dedicada em exclusivo ao Cartão
Freguês. Esta plataforma apresenta-se como um espaço de ligação entre
os cidadãos e os comerciantes onde
ambos conseguem aceder de forma
prática e simples a todas as informações e funcionalidades inerentes ao
projeto. Através do website é possível consultar a história do projeto,
a lista de estabelecimentos aderentes à rede do Freguês (benefícios,
localização, entre outras informações), aderir ao cartão e ficar a par de
notícias relacionadas com o universo
do Freguês. O grande destaque desta plataforma assenta na possibilidade de os comerciantes se registarem
e acederem à página da sua empresa
podendo assim adicionar informações,
complementando os dados já disponíveis acerca do seu estabelecimento.
Desta forma, os comerciantes terão um
papel mais ativo e personalizado neste
projeto. “Este é mais um passo no processo de proximidade com o comércio
tradicional, integrando-o em soluções
que encurtam distâncias, alargam a
rede e promovem novas necessidades,
onde a comunidade sai beneficiada”,
afirma Pedro Brás, presidente da União
de Freguesias de Massamá e Monte

Abraão. A plataforma está disponível
através do site www.cartaofregues.uf-massamamabraao.pt.
O projeto freguês surgiu em 2014 como
forma de motivar o comércio tradicional da freguesia concedendo à população descontos, ofertas ou outras vantagens nas lojas aderentes. Ao aderir, o
comerciante estabelece qual o benefício
que quer conceder, consegue maior visibilidade para o seu estabelecimento
e cria uma fidelização de clientes potenciando, deste modo, o seu negócio.
O cartão freguês é um cartão gratuito
emitido pela Junta de Freguesia. Este
projeto foi pioneiro, tendo sido a União
de Freguesias de Massamá e Monte
Abraão, a primeira Junta em todo o
concelho de Sintra a ter um projeto desta natureza.
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Inaugurado órgão de tubos
na Igreja de São Martinho
A Unidade Pastoral de Sintra
levou a cabo o concerto de
inauguração, no dia 4 de dezembro do órgão de tubos da
Igreja Paroquial da Freguesia
de S. Martinho, após a sua recuperação.
A Câmara Municipal de Sintra, consciente da importância
deste espólio e o seu carácter
histórico, apoiou a recuperação deste órgão de tubos com
o valor de 10 mil euros, pela
importância histórica e artística que o instrumento representa para o Concelho.
A cerimónia inaugural contou
com a presença do presidente
da autarquia de Sintra, Basílio
Horta, do Cardeal Patriarca de
Lisboa, D. Manuel Clemente,
e do organista António Esteireiro, músico convidado para
a sessão de inauguração. Datado de 1776, século XVIII, este
Órgão histórico é um exemplar raro da organaria portuguesa e o único classificado a
nível nacional que se encontra
completo. Este instrumento é o mais
antigo que se conhece assinado pelo
mestre organeiro português, Joaquim
Peres Fontanes, responsável pela construção de inúmeros outros exemplares
no país. Por deter estas características
foi classificado como bem de interesse
público em 2004, sendo considerado
um instrumento importante para o estudo da organaria da época.
O restauro deste relevante instrumento
foi realizado pela Oficina e Escola de
Organaria e dirigido pelo Mestre Organeiro Pedro Guimarães. O restauro da
policromia da caixa do órgão foi executado pela licenciada em Conservação e
Restauro, Dores Macias.
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Um poema com dois séculos
Quando a tempestade passar,
as estradas se amansarem,
E formos sobreviventes
de um naufrágio coletivo,
Com o coração choroso
e o destino abençoado
Nós nos sentiremos bem-aventurados
Só por estarmos vivos.
E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido
E elogiaremos a sorte de manter um amigo.
E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos.
Não teremos mais inveja pois todos sofreram.
Não teremos mais o coração endurecido
Seremos todos mais compassivos.
Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui.
Seremos mais generosos
E muito mais comprometidos
Nós entenderemos o quão frágeis somos, e o que
significa estarmos vivos!
Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi.
Sentiremos falta do velho que pedia esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado.

O órgão é o instrumento musical mais
complexo que existe, tendo sido utilizado em contextos muito diversificados,
como o acompanhamento de celebrações litúrgicas, cenas operáticas na própria igreja, combinado com a orquestra
ou em cerimónias de corte. Uma das
características que distingue este instrumento é o fato de cada exemplar ser
uma peça única.
A Igreja Paroquial de São Martinho de
Sintra, lugar onde poderá encontrar
este órgão, foi fundada entre os anos de
1147 e 1154, pelo Rei D. Afonso Henriques, e detém um pequeno museu
instalado numa das suas salas onde poderá visitar o espólio da referida igreja.

E talvez o velho pobre fosse Deus disfarçado...
Mas você nunca perguntou o nome dele
Porque estava com pressa...
E tudo será milagre!
E tudo será um legado
E a vida que ganhamos será respeitada!
Quando a tempestade passar
Eu te peço Deus, com tristeza ,
Que você nos torne melhores.
como você nos sonhou.
(K. O ' Meara - Poema escrito durante a epidemia de peste em 1800)

MENSAGEM DE BOAS FESTAS DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS DE OEIRAS E SÃO JULIÃO DA BARRA,
PAÇO DE ARCOS E CAXIAS
O Natal é um momento especial, Festa milenar, é
um tempo de família, de partilha e união.
Vivemos um tempo diferente, em que as
prioridades são a saúde e o apoio a quem mais
precisa, que exigem de todos a atenção e partilha
fraterna.
O Executivo e os colaboradores desta União das
Freguesias continuarão a desenvolver a sua
missão, com dedicação e trabalho, empenhados na
construção de um território mais justo e solidário.
Com força, esperança e confiança no futuro, unidos
num objetivo comum ultrapassaremos as
dificuldades.
Votos de um Feliz e Santo Natal e um Bom Ano
Novo 2021.
Madalena Castro
Presidente
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que apenas estava a dormir e
acordaram-no à força, tendo
a sua vida, no Lugre, piorado ainda mais e no fim da
viagem decidiu não voltar à
pesca do bacalhau.
MUDAR DE VIDA

"O Mar é outro Mundo"
- Dionísio Andrade
Com a maior parte da sua vida, direta ou indiretamente, ligada ao mar,
Dionísio Andrade ocupa hoje parte dos
seus dias a pescar ou a desfrutar das
horas que passa no seu barco, aguardano que algum peixe se prenda nos
anzois. Fazendo um intervalo nas suas
ocupações diárias este homem do mar
aceitou contar um pouco da sua vida
aos leitores de 'O Correio da Linha'.
A viver há bastantes anos em Paço de
Arcos, Dionísio Andrade é natural da
Figueira da Foz, oriundo de uma família com ligações ao mar, muito cedo
conheceu a faina da pesca, mas é a sua
vinda para Lisboa, aos 14 anos, que dá

início ao seu percurso de vida, começando por frequentar a Escola Nacional
de Pesca, em Pedrouços, após o que ingressou num navio bacalhoeiro, “Terra
Nova”, onde descreve a vida como sendo uma “verdadeira escravatura”, não
havia horas para comer ou descansar, o
trabalho estava acima de tudo, “havia
muito medo e sujeitavam-se”.
Integrado num grupo de jovens, que
não pescavam, faziam todo o trabalho
de bordo, nomeadamente a arrumação
do bacalhau nos recipientes em que era
conservado com sal, sendo uma tarefa
trabalhosa pois o sal, que era carregado no início da viagem, tinha que ser
retirado dos “tanques” para lá depositarem o bacalhau, que depois cobriam
com o sal.
A REVOLTA
Fez duas viagens de seis meses à Terra
Nova e Gronelândia, no navio “Terra
Nova” e uma terceira viagem no Lugre
“Coimbra”, por o “Terra Nova” ter que
ficar em reparações. Conta que nesta
viagem, ao fim de 29 dias em que dormiu, ele e os restantes colegas de trabalho, no máximo três horas por noite, o
cansaço era tão grande, que tinha, por
vezes, dificuldade em saber o que estava a fazer, e a determinada altura decidiu que isso tinha que parar, combinando com os colegas que, um de cada
vez, ia ficar a dormir para recuperar da
falta de descanso, começando ele essa
“greve”. Durante o serviço deram por
falta dele, justificando os colegas que se
tinha sentido mal e ficara deitado.
Quando o examinaram perceberam

Não deixando a vida no
mar, trabalhou na Direção
de Faróis, em Paço de Arcos,
fazendo a rendição dos faroleiros do Farol do Bugio, que
eram mudados de quarto em
quatro dias e era por vezes
uma rendição muito arriscada devido às condições
do mar. Esteve a trabalhar
na Lisnave durante 14 anos,
tendo deixado este trabalho
quando começou a quebra
de produção do estaleiro.
Concorreu a Patrão de Salva
Vidas, foi aceite e passou
a trabalhar no Instituto de
Socorros a Náufragos, em
Paço de Arcos, onde esteve
durante 26 anos.
Sobre este período, refere
que teve diversas situações
de salvamento difíceis, os
meios de que dispunham não eram
nada comparáveis à qualidade de
meios que hoje existem e até mesmo a
prontidão era deficiente, uma vez que
depois das 17 horas não havia um piquete de serviço e era demorado reunir
as pessoas, por algumas viverem longe,
como em Cascais ou na outra margem
do Tejo, já que não havia nem meios
de transporte nem as comunicações de
que hoje dispomos.
Recorda o salvamento da tripulação
de um iate que naufragou no areal do
Bugio, na zona de rebentação, sendo
um trabalho muito complicado, porque
além do estado do mar, era de noite,

mas a coragem da equipa de salvamento conseguiu resgatar os adultos e as
crianças.
Hoje, reformado, não pode viver longe
do mar e vai ocupando os dias com a
pesca, ou na sua preparação, as horas
que passa no mar dão-lhe muito prazer, mesmo quando não pesca nada.
Diz ter dois planetas, um quando está
em terra, outro quando está no mar e,
“não diz o nome desse planeta para
que não haja muita gente a querer ir
para lá também”.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos:Paulo Rodrigues
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derem encontrar as melhores
respostas para a população.
TRABALHOU COMO
COZINHEIRO

"Tem existido uma boa
articulação com as instituições"
-Rui Teixeira
Rui Teixeira, presidente da União de
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada-Dafundo, nunca teve
contacto com a atividade política, é
empresário no ramo da ótica, tendo
atividade de apoio social em parceria
com diversas instituições. Há cerca de
quatro anos, perante o convite do então
candidato à Câmara de Oeiras, Isaltino
Morais, para ser cabeça de lista a esta
União de Freguesias, depois de alguma ponderação acabou por aceitar, por
sentir que podia dar um pouco mais à
comunidade.
Sobre esta nova experiência, e a forma com têm decorrido estes anos,
'O Correio da Linha' conversou Rui
Teixeira, que nos disse que teve que se
adaptar a tudo o que envolve a parte
institucional, já que não teve formação
política, todavia no que se refere à relação com os cidadãos não teve qualquer

problema.
Ao longo destes três anos tem gerido
a Junta como uma empresa, deu continuidade aos projetos do executivo
anterior, melhorando o que considerou necessário, implementou outros
projetos e tem executado o que são as
Delegações de Competências.
Tendo em conta a dimensão da União
de Freguesias optou por delegar competências e descentralizar serviços, assim nas instalações da Junta em Algés
está a parte administrativa, Recursos
Humanos e Contabilidade, nas instalações da Cruz Quebrada-Dafundo está a
setor de obras e em Linda-a-Velha está
o setor de Ação Social.
Considera que tem havido uma boa
articulação com as instituições, quer
sejam de caris social, desportivo ou cultural, fomentando entre elas a conjugação das suas competências para se po-

Ao longo destes três anos enfrentou vários desafios, nomeadamente o da pandemia
com a necessidade de dar
os apoios de que população
precisa, estando a Câmara
de Oeiras sempre disponível
para ajudar.
A área da Ação Social foi a
que mais se salientou, o próprio presidente da União de
Freguesias trabalhou como
cozinheiro, na instituição
Sagrada Família, numa fase
em que isso se tornou necessário, chegando a fazer 600
refeições por dia. Refere que
“a pandemia obrigou a fazer
a opção entre a razão e a emoção”.
Sendo a população sénior a
mais atingida por esta situação, têm tentado manter ao
máximo as atividades online,
como as aulas de informática, manter
o contacto através do telefone com as
pessoas que estão isoladas, providenciar o seu acompanhamento para realizarem deslocações, como idas ao médico e têm sido fornecidas as refeições.
Foi reforçado o apoio psicológico que
tinha uma psicóloga e passou a ter três,
e também no que se refere à alimentação, para prevenir a obesidade, que
pode resultar da falta de exercício físico, passou a haver uma nutricionista
para fazer aconselhamento.
TODO O COMÉRCIO DEVE
SER AJUDADO
As instalações da União de Freguesias
têm estado sempre abertas, ou seja, basta um toque na campainha para que o
cidadão seja atendido e ajudado, como
aconteceu com a declaração de IRS,
com cartões de cidadão ou questões
com as finanças.
Sobre ajudas ao comércio, muito importante nesta União
de Freguesias, Rui
Teixeira,
começou
por nos dizer que em
sua opinião tem havido “uma orientação
em demasia para o
setor da restauração,
em que há trabalho
precário,
horários
extensos e salários
baixos, com base na
gorjeta”, e por considerar que Oeiras não
é só restauração devia olhar-se para
os outros setores, que também precisam de ajuda.
Não tem dúvidas da importância do setor da restauração e do
peso que ele tem, mas o comércio,
como as lojas de roupa ou de calçado, também é importante e na
tentativa de ajudar todos, a União
de Freguesias criou um “Diretório
Comercial” no seu site, onde é colocada informação sobre todo o
comércio local, de forma gratuita e
onde os cidadãos podem consultar
essa informação.
O período natalício tinha diversas
atividades que não são possíveis
de realizar, mas pretendem manter
algumas online, vão fazer distribuição de cabazes de natal, porta a
porta, às pessoas com dificuldades,
cabazes que são disponibilizados

pela Câmara de Oeiras e também por
algumas empresas.
Ao fim destes anos, Rui Teixeira não
está arrependido de ter aceitado este
cargo, por vezes gostava que houvesse
mais consideração por quem assume
estas responsabilidades, dando o exemplo de há pouco tempo deu apoio, pessoalmente, com a compra de acrílicos
de proteção e colocaram os carros da
junta à disposição do Centro de Saúde
para o transporte de materiais para a
montagem da unidade de rastreio à covid19, mas estas iniciativas nunca são
divulgadas e portanto os fregueses não
sabem o que a sua junta realiza.
À população da União de Freguesias
que o elegeu e lhe deu o privilégio de
os servir, aproveita para agradecer, e
dizer a todos os fregueses que podem
sempre contar com ele.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: J. F. e P. R.
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"Eu nunca fiz nada para me promover
o público é que fez tudo"
-Paulo Ossião
Paulo Ossião, considerado por muitos o
melhor aguarelista português contemporâneo, regressou à Galeria de Arte
do Casino Estoril para mais uma exposição a solo, intitulada ‘Cidade’, que
esteve patente ao público entre 16 de
Novembro e 8 de Dezembro. Residente
em Lisboa, onde nasceu e sempre tem
vivido, o artista tem a cidade registada
em muitas das suas pinturas, que têm
conquistado a preferência do público
e a aceitação da crítica, mercê de uma
vasta obra distinguida em diversas exposições individuais e colectivas realizadas em Portugal e no estrangeiro.
Como destaca o folheto de apresentação da exposição, o pintor tem retratado Lisboa de forma ímpar, sendo que
“as suas aguarelas transmitem, numa
linguagem muito própria, a luminosidade de Lisboa, quer no azul do céu e
do rio, até ao ocre dos telhados dos bairros alfacinhas ou à fachada dos velhos
casarios”. ‘O Correio da Linha’ esteve
à conversa com o aguarelista num dos
cafés que ladeiam o jardim do Estoril,
bem próximo do local onde estiveram
patentes as suas obras e onde vai voltar em breve para participar no XXXIV
Salão de Outono, a decorrer de 16 de
Dezembro a 1 de Fevereiro de 2021.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - A exposição ‘Cidade’ é dedicada a Lisboa,
um dos seus temas preferidos. Qual a
sua relação com a cidade?
Paulo Ossião (PO) – A minha relação
com Lisboa são as minhas referências.
Hoje em dia, quando queremos comprar uma coisa vamos ao centro comercial, mas antes não, íamos à Baixa. Nesta
época de Natal, a família toda ia para
a Baixa escolher uma roupa qualquer
para vestir ou uns sapatos, andávamos
dias seguidos a escolher. Portanto, as
minhas referências estão na cidade, na
sua luz, nos recantos, na intimidade da
cidade. Eu gosto muito de Lisboa, que
conheço bem, porque vivi muito ali.
Trabalhei no Tribunal, fui funcionário
judicial durante uns anos. Depois é que
me comecei a dedicar à Pintura. Eu até
nem sou assim uma pessoa muito louca por pintar Lisboa, as pessoas é que
me pediram sempre muito. As pessoas
são loucas por Lisboa, adoram Lisboa.
Agora, insiro de vez em quando uma
figura na cidade, tento fazer isso.
CL - Nos seus trabalhos existe uma
preocupação grande com a luz, com
a forma como as sombras jogam com

as partes iluminadas. Qual é a hora do
dia que prefere para pintar?
PO - Gosto de pintar ao fim do dia, é
melhor para a aguarela. Isto falando
em termos académicos, porque a gente sabe que ao fim da tarde as sombras
são mais prolongadas e há aqueles contrastes maiores de luz e de sombra. E a
aguarela vive muito disso, vive muito
da luz do branco do papel que se reserva e da sombra. A aguarela é luz e som-

bra, quanto menos água e barafunda de
cores e de desenho tiver, melhor é. Se
for só aquele traço de luz e sombra, aí é
que é a aguarela pura, que é muito difícil conseguir. Eu ando há uma data de
anos a pintar aguarela e estou sempre
a descobrir e a aprender. A dificulda-

de é igual desde quando comecei até
agora, estou sempre com a mesma dificuldade. Mas eu também gosto da luz
da manhã. Para pintar, a luz da manhã
também é espectacular.
CL – A aguarela coloca-lhe muitos
problemas?
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PO - A aguarela é uma infinidade de
soluções, é uma descoberta, é uma pintura muito espontânea. Eu tenho uma
ideia, que é fazer isto ou aquilo, mas
quando se começa a pintar começam a
surgir outras coisas. Existe uma ideia,
mas não é aquilo que vai ficar, a aguarela acaba sempre por falar um bocadinho por si. É uma pintura que vive
muito dessa espontaneidade, dessa coisa que a gente até diz que é uma pintura quase gestual. É um bocadinho. Não
tem nada a ver com abstraccionismo,
mas é um bocadinho gestual.
CL – O que o levou a optar pela aguarela, sendo que se trata de uma pintura
tão singular e exigente? Há quem defenda mesmo que é a mais difícil de
todas...
PO - Lá está, é a tal coisa das minhas referências de Lisboa. Havia umas livrarias na Rua Nova do Almada, ainda lá
há algumas, que tinham sempre umas
aguarelinhas dos pintores da época na
montra. Eu ficava ali parado a olhar
para aquilo e a pensar ‘também hei-de
conseguir fazer isto’. E foi assim que eu
comecei. Atraía-me muito aquela coisa
da transparência da cor da aguarela na
simplicidade do papel, aquela sensação
de água. A gente pode pintar aguarela
e não conseguir dar essa sensação de
água, e isso é que é aguarela, conseguir
fazer isso. Aquela ideia de nos concentrarmos e fazermos uma coisa não
resulta sempre. Mas há momentos em
que as coisas resultam. Às vezes, saem-

-me umas coisas.
“A AGUARELA É UMA COISA
QUE NOS DOMINA”
CL - Digamos que a aguarela assume
um pouco o controlo sobre o artista
nessas ocasiões...
PO - Exactamente. A aguarela é uma
coisa que nos domina, que nós temos
imensa dificuldade em dominar, mas
permite fazer coisas... Por exemplo,
num retrato, é impossível conseguir fazer em óleo aquilo que se faz com uma
aguarela. A aguarela dá uma transparência, dá uma sensação de interioridade, de vivência. O óleo é mais pesado,
tem uma nobreza diferente. Agora a
aguarela tem umas possibilidades especiais. Já ando aqui há uma data de
anos, já fiz muita coisa. Nem tudo é
bom, mas é sempre uma experiência,
são caminhos, temos avanços e retrocessos, é uma procura.
CL – Costuma ter os seus quadros expostos nas paredes da sua casa?
PO - Eu tenho dificuldade em pôr um
quadro na parede, porque começo a
olhar para aquilo e a achar que não
está bem, que tenho de emendar. Os
quadros que tenho na parede em casa,
tenho pouca coisa, são quadros que eu
nunca acabei, porque assim não tenho
que ir emendar. Senão nunca estou
satisfeito e quem vai a minha casa percebe isso? Os quadros que eu tenho lá
são coisas inacabadas e as pessoas gos-

tam imenso, não sei porquê, as pessoas
gostam do inacabado. A aguarela tem
um bocadinho essa ideia do inacabado.
A aguarela tem até um problema, que
é quando se trabalha demais, normalmente, dá-se cabo dela, tem que se saber parar no momento certo.
CL – Na sua pintura predominam os
azuis. Qual o porquê desta opção?
PO - Isso dos azuis... Eu até tento às
vezes fugir do azul, mas não consigo.
Eu comecei por pintar, ao princípio,
nas primeiras aguarelinhas, aquelas
casinhas do Alentejo com a risquinha
azul. É muito difícil conseguir em pintura aquele azul, que é feito com um
pigmento que há para aí, não se consegue aquele azul. Depois temos de fazer
uma invenção no ambiente para aquilo
parecer as casas do Alentejo. E eu comecei muito com essa mania dos azuis
nas sombras. Se eu não puser azul, acho
que já não fica com sombra. Quer dizer,
tenho aquela mania do azul. Não sei o
que hei-de fazer, mas às vezes experimento tons quentes, quadros só com
tons quentes. E tem-me resultado bem,
mas as pessoas depois dizem-me ‘Ah,
mas eu gosto dos azuis’ e, olha, vou
pintando.
CL - Mas, então, o azul é uma bênção
ou uma maldição?
PO - Sei lá... acho que é uma bênção,
porque as pessoas gostam de uma maneira geral. Mas às vezes as cores muito frias deixam-me assim um bocado...
Eu gosto das cores quentes, mas tenho
a mania do azul, o que é que se há-de
fazer?!
CL - Escapando ao azul, quais são as
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outras cores da sua preferência?
PO - Na minha paleta de aguarelas tenho uma parte em que
tenho as cores frias, todas juntas, porque a gente não pode
misturar, por exemplo, um azul
com amarelo, que fica logo verde. Há cores que se tem de ter
esse cuidado. Eu estou sempre
mais na parte do azul, rosa, carmim. Depois há aqueles azuis
que são absolutamente essenciais, que não se conseguem artificialmente, que temos de comprar mesmo: azul cobalto, azul
ultramarino, azul da Prússia,
que é o índigo, e que é uma cor
um bocado venenosa. É uma
tinta venenosa, já tive problemas por causa disso. E também
o azul turquesa e o azul cerúleo.
São azuis que têm de se comprar porque não se conseguem
fazer como misturas. De resto,
nunca uso verde, faço o verde
sempre com castanho e azul ou
com amarelo e azul, e uso o vermelho muito nos telhados das
casas, mas nunca uso o vermelho sem
misturar com o azul.
CL – O azul índigo é um bocado venenoso...
PO - Essa cor é feita de umas coisas
venenosas. Agora não uso, mas usei
durante um tempo nos sprays para os
céus. Depois pintava com a aguarela e
com o spray. E tive uns problemas, tive
umas hemorragias no nariz por causa
de usar aquela porcaria do índigo. Ia
morrendo, cai na casa-de-banho uma
vez a meio da noite. Levantava-me
cheio de hemorragias, não parava, e
uma vez desmaiei e bati com a cabeça.
Acordei a deitar sangue, todo cheio de
sangue. Ia morrendo por causa dessa
porcaria.
CL - Ainda se recorda da primeira
aguarela que pintou?
PO - Por acaso, lembro-me. Não era
propriamente uma aguarela. Lembrome de fazer uns estudos e começar
com aquela coisa que toda a gente
pinta: uma bilha. Eu tinha um professor nos Salesianos do Estoril, que era
o padre Manuel, o professor de desenho, que era um indivíduo muito mau.
Tínhamos que desenhar uma bilha. Eu
nessa altura não estava a pintar nem
nada, nem sequer pensava que um dia
me ia dedicar a isto. Mas eu lá tinha a
minha maneira de pintar a bilha. Eu sei
que não lhe agradou e ele disse ‘Olha,
este nunca desenhou uma bilha!’ Ele
não me gramava. E de manhã, ao fazermos uma formatura, antes de entrar
ficávamos em fila, ele tinha uma sineta e batia-nos com o cabo da sineta na
cabeça. Depois a sineta desapareceu.
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Alguém acabou por roubar a sineta...
CL - Quais foram os artistas, nacionais
e internacionais, que mais o influenciaram?
PO - Eu sou um bocado influenciado
por todos, interesso-me por todos. Nós
tivemos uns pintores, uns aguarelistas
portugueses, muito bons, um deles foi
o Roque Gameiro, figurativo, mas pintava muito bem. E também o Henrique
Pousão e o Alberto de Sousa, um dos
pintores que eu mais aprecio em aguarela. Mas há aguarelistas espectaculares
em todos os países. A gente, se pensar
na Inglaterra, pensa no William Turner,
mas há coisas que eu gosto muito mais.
Somos influenciados por todos. O que é
preciso é nós criarmos a nossa maneira
de olhar. Agora, a gente pensar ‘não sei
o que é que hei-de pintar’, isso é muito
mau. Eu tenho é ideias a mais. Tenho
coisas para fazer que nunca sou capaz
de resolver. Tenho pena de não poder
viver muito mais do que nos é permitido. Devia viver 300 anos, porque tenho
muitas coisas para fazer.
“O PÚBLICO FOI O MEU GRANDE
PROMOTOR”
CL - O que pensa do facto de ser considerado por muitos o melhor aguarelista português contemporâneo?
PO – Eu não consigo ligar nada a isso.
Posso sentir-me bem com isso, mas
não penso, não posso pensar muito
nisso. Sinceramente, isto é um desafio
todos os dias. E até é uma coisa que,
se eu começar a pensar muito nisso,
vai exigir muito mais de mim. As pessoas dizem... cada um entende da sua
maneira. Também há pessoas que não

entendem assim.
O público foi sempre o meu grande
promotor, porque
eu vendi os quadros. Quando um
artista vende as
galerias querem-no, foi assim. Eu
nunca fiz nada
para me promover, o público é
que fez tudo. E
depois tive sorte.
Houve uma época
em que se vendia
tudo, estávamos
numa época muito boa. Havia para
aí imensas galerias. Eu comecei
no Casino Estoril
com os salões de
Outono, também
havia o Salão da Primavera, e correu-me sempre bem.
CL - Entre a Pintura, a Cerâmica, o
Desenho e a Escultura, que são as quatro áreas em que tem desenvolvido
mais a sua carreira, o que prefere?
PO - Adoro o Desenho, para mim é
aquela primeira coisa, é o fácil, é tão
bom. Gosto muito de desenhar, pegar
em lápis. E às vezes o desenho está tão
bem que colocamos aguarela e mais
valia estarmos quietos. O desenho às
vezes é só o desenho, mas as pessoas
gostam imenso de cor. Já expus desenhos, mas não lhes pegam. Sabe que
eu também vivo da Pintura, não é?! As
pessoas adoram cor, querem cor, portanto eu tenho que entrar na aguarela.
A aguarela é mais difícil, quando entramos
na cor entramos no sofrimento. Aquilo é um
sofrimento. O desenho
é o prazer. A cor já é o
sofrimento.
CL – E a Escultura?
PO - A Escultura também é muito bom, é um
trabalho físico, é o físico
a trabalhar. A Escultura
ainda me atrai mais do
que qualquer das outras coisas. Eu tenho
a mania da Escultura,
gosto muito de fazer
Escultura, mas tive uns
problemas de saúde
por causa do pó. Fiz esculturas em pedra, quis experimentar
e as coisas resultaram bem. Cheguei a
expôr.
CL - As suas esculturas giram muito à

volta do corpo feminino...
PO - Sim, sempre. Sei lá, a minha procura do belo passa para
aí, é isso. Não tenho outra intenção: o belo, o sentir-me bem com
as coisas.
CL - Qual o material que
mais gosta de trabalhar em
Escultura?
PO - Eu adoro trabalhar a pedra, mas a pedra não posso fazer mais por causa do pó, tive
uns problemas e tive de ser operado recentemente ao nariz, e
ainda não estou bom. Na pedra
não mexo mais. A pedra é muito
fácil de trabalhar, nunca pensei.
Mas ficava tudo branco, até as
árvores do meu quintal ficavam
todas brancas. Chovia e aquilo
não saía. Eu comi imensa pedra
e estava cheio de medo de ter a
porcaria da silicose, que eu estava a sentir-me esquisito, não
respirava bem. Afinal, tinha um
pólipo com quatro centímetros e meio
que me tapou a narina e que teve de ser
extraído.
CL - Mas continua a fazer Escultura
com outros materiais?
PO - Também faço em bronze. Bronze
é assim: a gente faz em barro ou em
gesso e depois manda fazer em bronze. Eu mando fazer sempre ali ao pé
de Madrid, numa oficina de fundição espectacular. Agora, faço menos
Escultura, porque é ao ar livre e no
Inverno está frio. Tenho lá um conjunto
de umas 20 esculturas que fiz em barro. Também faço cerâmica, tenho um
forno. Aprendi com o Artur José, que
era um ceramista muito conhecido. Ele
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também expunha no Casino Estoril.
Chegou a dar-me materiais, tintas... era
uma pessoa bestial.
CL – Próximos trabalhos e desejos
para o futuro?
PO – Estou a fazer uma coisa que
me pediram para expôr no edifício
Embaixada, no Príncipe Real, que é
um tríptico com três quadros grandes
que são um só. O tema é sobre Lisboa.
Tenho também umas 20 esculturas para
acabar, mas eu nunca conheci uma coisa como esta, esta porcaria da epidemia. Eu não tenho medo nenhum de
morrer nem nada disso, mas isto deu
cabo da nossa vida. Está tudo destruído, nós vivemos numa de sobrevivência... a Pintura, a Arte. O mercado da
Arte foi dos mais atingidos. Não imaginam como isto está mau, não podia
estar pior. Nós sabemos que há épocas
melhores e épocas piores. Por exemplo,
fazer exposições no Verão não interessava nada, mas havia períodos bons
e agora... isto está muito mau. As galerias estão aflitas. Só espero que esta
porcaria aconteça como foi com a gripe
espanhola, que o vírus de repente teve
uma mutação e foi-se embora. É o que
vai acontecer, nem acredito que isto das
vacinas resolva. Isto vai haver uma terceira vaga, morrem mais pessoas e depois vai-se embora.
Texto: Luis Curado
Fotos:P.O. e Paulo Rodrigues
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"Foi um marco termos atingido
o centésimo título nacional"
-João Gomes
Foi aos 11 anos de idade que João
Gomes teve o seu primeiro contacto
com a esgrima. Fascinado pela “luta de
espadas” e pelo que via nos filmes, foi
captado para experimentar a modalidade por Francisco Batista que se encontrava, então, empenhado em reativar a
esgrima no bairro da Venda Nova, na
Amadora. Com vários títulos nacionais
e internacionais, João Gomes criou em
2008 a Escola de Esgrima João Gomes
que aposta na formação e prospeção de
novos talentos, ao mesmo tempo que
prepara os seus atletas para a alta competição.
O Correio da Linha (CL) – Qual foi o
seu primeiro clube e qual o seu percurso na modalidade?
João Gomes (JG) - O meu primeiro clube foi o União e Progresso da
Venda Nova (UPVN), um clube com
história na esgrima e que nas décadas
de 80 e 90 teve vários campeões nacionais. Depois tive uma curta passagem
pelo Santos Futebol Clube da Venda
Nova (SFCVN), que era o clube rival

da UPVN. Em 1994 ingressei na Escola
Desportiva de Viana do Castelo onde
estive durante 10 anos. Em 2004 voltei ao UPVN com a dupla função de
Treinador/Atleta e em 2007 representei
por uma época o Clube de Esgrima de
Sintra. Desde 2008 até hoje represento
a Academia de Esgrima João Gomes
(AEJG). Em termos de alta competição
treinei em centros de alto rendimento
da Federação Portuguesa de Esgrima
de 1993 a 2000, com os treinadores
húngaros Kornel Horvath e Istvan
Szlovenszky, que me permitiram alcançar outros patamares internacionais.
CL – Enquanto atleta quais os feitos
que alcançou que têm maior significado para si?
JG - Felizmente foram vários os bons
resultados que conquistei ao longo da
minha carreira desportiva. Destaco as
duas presenças Olímpicas em Sydney
no ano de 2000 (12ºClass) e em Atenas
em 2004 (20ºClass); as 20 medalhas internacionais (6 de Ouro, 4 de Prata e 10
de Bronze) das quais saliento o título
de campeão da Europa por equipas
em 2000, o de vice-campeão da Europa
individual em 2003 e
as 5 vitórias em Taças
do Mundo. Em termos nacionais os 42
títulos de Campeão
Nacional.
CL – Como e com
que objetivo decidiu criar a Academia
de Esgrima João
Gomes?
JG - Foi uma decisão
que surgiu em conjunto com um grupo
de pessoas com o
intuito de criarmos
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um clube apenas de Esgrima,
que pudesse dar aos atletas
condições para crescer na modalidade, aproveitando a experiência que acumulei durante a
minha carreira desportiva. Em
2008 surgiu essa oportunidade.
Considero que somos um clube
de competição que tem os atletas
como prioridade, sem esquecer
a vertente formativa, essencial
para o crescimento pessoal e
desportivo de todos.
CL – Com quantos atletas conta
a Academia e entre que idades?
JG - De momento a Academia
de Esgrima João Gomes conta com 54 atletas, com idades
compreendidas entre os 6 e os
58 anos de idade, distribuídos
pelas três armas da modalidade
(Florete, Espada e Sabre).
CL – Como são os treinos e com
que frequência acontecem?
JG - Existem treinos de segunda
a sexta-feira. Os atletas de competição treinam 2horas diariamente,
enquanto a formação faz 2/3 treinos semanais de 1 hora cada. Dependendo do
plano de treino de cada um e da fase da
época em que estão, os treinos são diferentes. Mas basicamente os treinos de
competição têm uma parte física geral,
depois passa por uma fase de exercícios
específicos de esgrima e parte técnica e
competitiva com jogo.
CL – Muitos dos atletas da Academia
são jovens em idade escolar. Como
é que se consegue manter o foco nos
estudos e ao mesmo tempo treinar ao
nível de alta competição?
JG - Pois…nunca é fácil conciliar o alto
rendimento com os estudos. É preciso
uma grande disciplina mental, gerir
o tempo e saber fazer as escolhas certas em determinados momentos. Isto
é mais fácil de dizer do que de fazer.
Não esquecendo que somos de uma

modalidade amadora em Portugal que
raramente oferece as condições mínimas que façam o atleta colocá-la como
prioridade em relação aos estudos. Mas
na AEJG posso dizer que, de momento,
temos 7 atletas com o estatuto de alta
competição e todos eles com muito sucesso nos estudos.
CL – Já conquistaram mais de 100 títulos de campeão nacional...como é que
se sente com este feito? Que outras
conquistas do Clube destaca?
JG - Na verdade, isso é apenas um
número. Foi um marco interessante
termos atingido o centésimo título nacional no ano em que festejámos o 10º
aniversário. É algo que nos deixa orgulhosos no trabalho que temos realizado
e na dedicação que a direção, treinadores e colaboradores fazem diariamente
pela modalidade. Mas os títulos são
dos atletas, são eles os responsáveis
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pelo sucesso do clube nesta modalidade. De momento contabilizamos 110
títulos nacionais. Sem querer individualizar, vários foram os atletas com
resultados internacionais de destaque
em competições oficiais da Federação
Internacional de Esgrima, participação
nos Jogos Olímpicos da Juventude em
2018, entre outras competições.
CL – Num ano atípico devido à situação pandémica que se vive, quais as
próximas competições em que preveem participar?
JG - Estamos a aguardar o término da
época desportiva nacional até dezembro para permitir finalizar os campeonatos nacionais. Gostaríamos de ainda
poder defender os títulos conquistados na época anterior, mas a situação
pandémica não está a tornar as coisas
fáceis…teremos de aguardar com paciência, e trabalhar dentro das condições possíveis para estarmos prontos
para as possíveis competições. A parte
internacional está completamente parada, apenas temos a certeza que nunca
antes de janeiro haverá competição in-

ternacional.
CL – Quais os objetivos que ainda
lhe faltam concretizar à frente da
Academia?
JG - Todos os
anos os objetivos
sofrem alterações.
Temos a capacidade de criar metas
realistas que nos
têm
permitido
continuar com a
máxima motivação no crescimento do clube e da
modalidade. Mas
não posso fugir à
questão dos Jogos Olímpicos. Esse é o
grande objetivo de qualquer esgrimista, e no clube gostaríamos de poder ajudar a criar condições que permitam a
participação no maior evento desportivo à escala mundial. A nível de infraestruturas a AEJG aluga um espaço na
Escola Dr. Azevedo Neves. Apesar das
condições serem boas para a prática da
modalidade, têm limitação do espaço e
de horários o que impede o crescimento
do clube e impossibilita horários mais
alargados. Portanto, posso dizer que, a
longo prazo, temos a intenção de criar o
nosso espaço próprio.
CL – Com que apoios contam para levar a cabo a vossa atividade?
JG - A AEJG tem o seu maior meio de
sustentabilidade nas mensalidades dos
atletas. Além disso, conta com o apoio
da Câmara Municipal da Amadora
através dos programas de apoio ao
desporto na cidade, e com a Federação
Portuguesa de Esgrima. Os apoios são
poucos e insuficientes, mas a dificuldade de cativar entidades privadas tem
sido um fator limitativo no crescimen-

to da atividade, e a crise que estamos
a sofrer fruto da pandemia não nos faz
acreditar que as coisas mudem para
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melhor num futuro próximo.
CL – O que o fascina nesta modalidade?
JG - Primeiro sou da opinião que o importante é fazer desporto, não importa
qual. O Desporto é uma atividade física
importante para a saúde das pessoas,
além disso cria ferramentas de disciplina, espírito de grupo, tomada de decisões, etc., essenciais para o nosso futuro
como indivíduos. A esgrima é uma modalidade individual em que se tem de
pensar em milésimos de segundo numa
solução eficaz para enganar o nosso adversário. É como um jogo de xadrez a
alta velocidade. Além disso, estar em
frente ao nosso adversário com um
Florete/Espada/Sabre, cria uma adrenalina diferente que nos faz recuar aos
duelos antigos.
Texto: Raquel Luis
Fotos: J. G.

32

O CORREIO DA LINHA

Boas
Festas

15 Dezembro 2020

