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Câmara da Amadora
aprova orçamento

Oeiras apoia instituições

Mais estacionamento
no Moinho das Antas

A Câmara Muni-
cipal da Amadora 
aprovou as Grandes 
Opções do Plano 
(GOP) e o Orçamen-
to para 2021, num 
valor de 104,046 mi-
lhões de euros. Estes 
documentos opera-
cionais refletem a 
missão da autarquia 
de continuar a dotar 
a cidade e a sua po-
pulação das infraes-
truturas necessárias 
a uma urbanidade moderna e coesa, 
não esquecendo os desafios na gestão 
de apoios e medidas de mitigação dos 
efeitos provocados pela pandemia, e 
sublinham a visão estratégica para a 
próxima década, com base no Plano Di-
retor Municipal em fase de revisão, na 
Estratégia Regional de Lisboa – AML 
2030 e na Estratégia Portugal 2030. 
Neste sentido, foram estabelecidas as 
prioridades de investimento e identi-
ficados os projetos que traduzem um 
investimento para o município estima-
do em cerca de 390 milhões de euros, 
durante a próxima década. 
No que respeita aos Projetos Ânco-
ra Metropolitanos, ou seja, projetos a 
concretizar pela Autarquia, com uma 
escala de impacto supramunicipal e 
que sejam estruturantes para o desen-
volvimento da AML são prioridades: 
desenvolver a centralidade urbana da 
Falagueira; vocacionar o eixo da Rua 
Elias Garcia para transportes públicos; 
construir estacionamento público junto 
dos Interfaces da Falagueira, Reboleira 
e Amadora; criar uma circular de liga-
ção interface da Reboleira ao Hospital 
Prof. Fernando Fonseca. Por sua vez, 
nos Projetos Municipais, isto é, pro-
jetos de iniciativa municipal e/ou de 
parceiros locais destaque para: a cria-
ção de corredores ecológicos verdes e 
azuis; a intervenção no parque escolar; 
a construção/requalificação de Unida-
des de Saúde Familiar; a construção de 
troços viários estruturantes;  a regene-
ração urbana de bairros de habitação 
social, áreas de génese ilegal e bairros 
degradados; a construção/aquisição e 
reabilitação de fogos para programas 
de renda acessível; a requalificação dos 
mercados municipais de Carenque e da 
Damaia; a atribuição de apoios e incen-
tivos à reabilitação urbana do parque 
habitacional privado; e o desenvolvi-
mento da Estratégia Local de Habita-
ção. 
O Orçamento para 2021 prossegue o 
objetivo da Câmara da manutenção da 
sustentabilidade financeira, asseguran-
do o investimento em áreas prioritárias 
e o desagravamento fiscal sobre as fa-
mílias e empresas. Para além da redu-
ção dos impostos municipais, já apro-
vada, a atuação municipal para 2021 
centra-se em quatro vetores:

REFORÇAR A COESÃO SOCIAL 
E TERRITORIAL

As GOP para 2021 focam-se na erra-
dicação dos bairros degradados e na 
estratégia municipal de reabilitação 
urbana apostando no financiamento 
de programas habitacionais alternati-
vos ao realojamento. Destaque para o 
investimento na intervenção em edi-
fícios municipais, designadamente no 

Casal da Boba e no Casal do Silva (in-
vestimento de 1,8 milhões de euros). A 
vertente social é também uma área de 
relevo na estratégia da atuação muni-
cipal estando comtempladas várias po-
líticas nas áreas da educação, da saúde 
e da ação social. Com efeito, esta é uma 
área que assume particular relevância 
neste Orçamento com um acréscimo de 
cerca de 4 milhões de investimento re-
lativamente ao ano anterior. A requali-
ficação do parque escolar da Amadora, 
com grande enfoque nas questões da 
eficiência energética é uma das priori-
dades espelhadas nas GOP. Destaque 
para a requalificação da Escola EB 23 de 
Alfornelos e a conclusão da construção 
do pavilhão gimnodesportivo da Esco-
la EB23 Almeida Garrett. Na ação so-
cial o apoio à população sénior e o com-
bate à pobreza serão reforçados com a 
criação de novos programas, como  o 
Cartão Bens de 1.ª e o reforço do Fundo 
de Coesão Municipal. Dada a situação 
pandémica vivida, a Autarquia con-
tinuará a apoiar financeiramente as 
famílias, IPSS, associações culturais e 
desportivas, a prestar apoio alimentar 
a pessoas ou agregados familiares em 
situação de isolamento profilático, a in-
vestir em máscaras comunitárias e em 
equipamentos de proteção individual 
para Estruturas Residenciais para Ido-
sos e Jovens, Creches e Jardins de In-
fância e a adquirir testes para a Saúde 
Pública. 
A afirmação competitiva do município 
na região será reforçada através do pro-
jeto estratégico da constituição de uma 
nova centralidade na Zona Empresarial 
da Venda Nova / Falagueira. Neste 
campo destaca-se a requalificação da 
Rua das Fontainhas, nomeadamente a 
reabilitação do edificado com apoios e 
incentivos municipais.

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

A Autarquia continuará o investimen-
to na rede pública de iluminação, no 
Plano de Arborização, no alargamento 
da rede de ecopontos, na implementa-
ção de postos de carregamento de veí-
culos elétricos, entre outras medidas. 
Será também requalificado e amplia-
do o Centro de Bem-Estar Animal da 
Amadora. 
Modernizar o quadro de gestão mu-
nicipal, promovendo a qualidade dos 
serviços prestados e a aproximação da 
Câmara aos Cidadãos
Em 2020 concluiu-se a 11.ª edição do 
Orçamento Participativo. A votação 
elegeu 7 projetos vencedores cujo va-
lor total de investimento previsto é de 
475.000€, situando-se dentro do orça-
mento inicial de 500.000€ definido para 
executar em 2021 e 2022.

Os moradores e os comerciantes do 
Moinho das Antas vão ganhar mais 
60 lugares de estacionamento, pois a 
Câmara Municipal de Oeiras decidiu 
adquirir um prédio urbano, com uma 
área total de 800m2, que servirá para 
estacionamento público. A compra 
deste edifício, que servirá de garagem, 
pela autarquia tem por objetivo con-
tribuir para colmatar as necessidades 
naquele local relativas à escassez de es-
tacionamento público, para os residen-
tes e atividades económicas existentes 
naquela zona.

Considerando as 
respostas sociais 
d e s e n v o l v i d a s 
pela Santa Casa 
da Misericórdia 
de Oeiras na área 
dos idosos (Cen-
tro de Dia, Cen-
tro de Convívio e 
Serviço de Apoio 
Domiciliário em 
horário alargado), 
o  Município as-
sentiu ao pedido 
de apoio para a 
aquisição de uma 
viatura adaptada 
a pessoas com mobilidade reduzida, 
para suporte à atividade do Serviço de 
Apoio Domiciliário, nomeadamente, 
para transporte de utentes a consul-
tas ou outros e para a deslocação dos 
utentes do Centro de Dia, no valor de 
36.693,00 Euros.
Tendo presente o importante papel que 
representam no apoio à comunidade, 
e ainda a dificuldade de uma gestão 
sustentável dos seus recursos, o Muni-
cípio de Oeiras tem vindo, ao longo dos 
anos, a disponibilizar apoios com vista 
a viabilizar a manutenção desta função 
social, seja de forma parcial ou integral. 
Além disso, a Santa Casa da Misericór-
dia de Oeiras (SCMO) tem intervenção 
no concelho há várias décadas, cen-
trando-se a sua ação na prestação de 
serviços ajustados às necessidades das 
crianças, idosos, família e comunidade 
em geral. De igual forma, a Associação 
de Dadores Benévolos de Sangue da 
Paróquia de Queijas tem uma interven-
ção ativa no concelho de Oeiras, verifi-
cando-se a realização de ações mensais 
quer de recolha de sangue, quer de ras-
treios (avaliação do colesterol, da glicé-
mia e da tensão arterial).

Nas ações de recolha de sangue reali-
zadas durante o ano transato, em 20 
locais do concelho, participaram cerca 
700 dadores.
A Associação dispõe de uma viatura 
datada de 1988, com 31 anos, tendo ne-
cessidade de a utilizar diariamente nas 
deslocações associadas á sua atividade, 
designadamente, nas ações de reco-
lha de sangue e nas ações de rastreio 
efetuadas frequentemente em vários 
locais do concelho. Por outro lado, há 
igualmente a necessidade de desloca-
ções regulares ao Instituto Português 
do Sangue, em Lisboa, não sendo pos-
sível utilizar a viatura da Associação, 
dado que por força da lei encontra-se 
vedada a circulação de viaturas em vá-
rias zonas da capital, a veículos anterio-
res a 1996.
No âmbito das atividades programa-
das e das necessidades identificadas 
como prioritárias, esta associação soli-
citou apoio ao Município para a aqui-
sição de uma nova viatura, no valor de 
12.839.75 Euros.
A Associação de Paralisia Cerebral de 
Lisboa – Centro Nuno Belmar da Costa 
está presente em Oeiras desde 1982 e 

disponibiliza respostas direcio-
nadas para a pessoa com para-
lisia cerebral, designadamente 
Lar Residencial com capacidade 
para 29 utentes e Centro de Ati-
vidades Ocupacionais para 51 
utentes.
Perante a necessidade de garan-
tir a qualidade das respostas e 
serviços disponibilizados aos 
seus residentes, a Associação 
de Paralisia Cerebral de Lisboa 
– Centro Nuno Belmar da Costa 
dirigiu um pedido de apoio ao 
Município para a aquisição de 
uma carrinha de 9 lugares para 
transporte de passageiros, com 
adaptação para 4 cadeiras de ro-
das no valor de 67.397,75 Euros

A aquisição deste edifício, livre de 
ónus ou encargos, será feita pelo valor 
de €550.000,00. O montante acorda-
do com o proprietário, que já tinha o 
imóvel à venda no mercado, teve por 
base uma avaliação do prédio pela Co-
missão Municipal de Avaliações, sen-
do inferior à da proposta apresentada 
pelo particular (€600.000,00), o que 
representa uma oportunidade para o 
Município.
Esta futura garagem está localizada no 
Largo Elisa Antunes Caniço de Olivei-
ra n.º2 – 2A, no Moinho das Antas.
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Marquesa de Cadaval
figura ilustre de Sintra

A Orquestra Municipal de Sintra – D. 
Fernando II tinha prevista uma home-
nagem à Marquesa de Cadaval com 
um concerto promovido pela Câmara 
Municipal de Sintra, a realizar no 
passado dia 15 de Janeiro no Centro 
Cultural Olga Cadaval, que acabou por 
ser cancelado devido ao novo confina-
mento geral decretado pelo Governo. 
O evento cultural, que não foi reagen-
dado, contava com um programa in-
teiramente preenchido com obras de 
compositores que se cruzaram na vida 
da Marquesa.
Olga Maria Nicolis di Robilant Álvares 
Pereira de Melo, mais conhecida 
por Olga Cadaval, ou Marquesa de 
Cadaval, foi uma figura ímpar na vida 
cultural portuguesa e europeia, sendo 
descendente de uma família de gera-
ções ligadas ao mecenato e à música, 
um exemplo que também seguiu. Em 
especial em Portugal, muito particu-
larmente em Sintra, onde residiu, a 
Marquesa promoveu e incentivou a 
vida cultural e musical, tendo ficado 
ligada à criação do Festival de Sintra 
(1962), o mais antigo festival de música 
clássica realizado no nosso País. 
Olga Cadaval nasceu a 17 de Janeiro 
de 1900 em Turim, no Norte de Itália, 
e veio a falecer a 21 de Dezembro de 
1996 em Lisboa, quase a completar 97 
anos. Ao longo da sua vida, a aristo-
crata cruzou-se e privou com grandes 
compositores, como Giacomo Puccini, 
Maurice Ravel, Benjamin Britten, Luís 
de Freitas Branco e José Vianna da 
Motta, entre vários outros, bem como 
com alguns dos maiores intérpretes 
do século XX, como Jaqueline Dupré, 
Martha Argerich e Daniel Barenboim. 

DESCENDENTE DE FAMÍLIA 
ARISTOCRATA

Olga Cadaval Maria Nicolis di Robilant 
Álvares Pereira de Melo foi uma be-
nemérita e mecenas muito especial, 
que contribuiu para inúmeras causas. 
Descendente de uma antiga família 
aristocrata de Itália, a Marquesa era 

filha de Edmondo Nicolis, conde de 
Robilant e Ceraglio, e de Valentina, 
condessa de Mocenigo. Proveniente 
de uma família da alta aristocracia 
europeia, entre os seus antepassados 
figuram os nomes da Imperatriz russa 
Catarina II (1729-1796) e de Frederico II 
da Prússia (1712-1786).
Olga Cadaval viveu em Florença e em 
Veneza, duas das regiões mais emble-
máticas de Itália, e foi voluntária da 
Cruz Vermelha, onde cumpriu serviço 
como enfermeira radiologista duran-
te a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918). Foi durante este período que a 
Marquesa travou conhecimento com 
uma amiga portuguesa que lhe apre-
sentou D. António Caetano Álvares 
Pereira de Melo (1894-1939), marquês 
honorário de Cadaval, com quem aca-
baria por casar em Julho de 1926, em 
Veneza.
Em 1929, o casal decidiu vir viver para 
Portugal, tendo-se instalado na Quinta 
da Piedade, em Colares, onde Olga 
Cadaval desempenhou um importante 
papel na recuperação do património 
da família do marido, não apenas em 
Sintra, mas também em outras proprie-
dades. Com a morte do cônjuge, ocor-
rida em 1939, a Marquesa de Cadaval 
ficou viúva ainda jovem na companhia 
das duas filhas do casal: Olga Alvares 
Pereira de Melo (1928-1951) e Donna 
Graziella Alvares Pereira de Melo 
(1929-1998).

UMA MECENAS MUITO ESPECIAL 

Desde tenra idade, Olga Cadaval mos-
trou um particular interesse e afecto 
pelo piano. Após a morte do marido, 
dedicou-se de alma e coração a várias 
actividades musicais, tendo-se tornado, 
ainda em 1939, Presidente da Sociedade 
de Concertos, fundada em 1917 pelo 
pianista e compositor José Vianna da 
Motta. Em função das mudanças ope-
radas por esta benemérita, a instituição 
conseguiu trazer a Portugal alguns dos 
mais famosos artistas de renome mun-
dial, que realizaram concertos inesque-

cíveis.
A acção da Marquesa 
de Cadaval em prol da 
Cultura estendeu-se 
também à forma como 
ajudou a impulsionar a 
carreira de jovens mú-
sicos talentosos, que 
viriam a confirmar-se 
como grandes nomes 
do panorama musi-
cal mundial, como 
Benjamin Britten, 
Daniel Barenboim, 
Jacqueline Dupré, 
Martha Argerich, 
Nelson Freire e Roberto 
Szidon, entre muitos 
outros. Durante a sua 
vida, Olga Cadaval con-
seguiu pôr em marcha 
uma verdadeira revolu-
ção no panorama cultu-
ral português.
A Marquesa ficou ain-
da ligada à criação 
do Festival de Sintra, 
que realizou e apoiou 
durante décadas, ten-
do permitido trazer a 
Portugal grandes vultos 
da música contemporâ-

nea, entre os quais os russos 
Sergei Rachmaninov (1873-
1943), Ygor Stravinsky (1882-
1971), David Oistrakh (1908-
1974) e Vladimir Ashkenazy, 
nascido em 1937 e ainda vivo, 
actualmente com 83 anos. 
Visitas realizadas durante 
o Estado Novo (1933-1974), 
que Salazar autorizou por 
deferência especial à aristo-
crata.

CENTRO CULTURAL 
OLGA DE CADAVAL

Tendo vivido em Sintra 
grande parte da sua vida, 
terra que amou e onde mar-
cou presença de vulto, a 
Marquesa teve o seu nome 
atribuído ao Centro Cultural 
Olga Cadaval, antigo Cine-Teatro 
Carlos Manuel, situado no centro da 
vila. Uma justíssima homenagem que 
a autarquia sintrense fez em 2000 a 
esta grande mecenas e benemérita, que 
aquando da sua morte, ocorrida em 21 
de Dezembro de 1996, ficou sepultada 
no mausoléu da família, no cemitério 
de Muge, perto de Salvaterra de Magos, 
no Ribatejo (Santarém).
Além da Grã-Cruz da Ordem do Infante 
Dom Henrique, que lhe foi atribuída a 9 
de Junho de 1989, a Marquesa foi tam-
bém homenageada com as insígnias 
de Comendadora da Ordem Militar de 
Sant’Iago da Espada (8 Abril 1961) e de 
Comendadora da Ordem da Instrução 
Pública (20 Fevereiro 1974). Na sua lista 
de amigos, constavam muitos ilustres, 

entre os quais os portugueses Olga 
Pratts, José Vianna da Motta, a famí-
lia Freitas Branco, Vitorino Nemésio, 
Fernando Lopes Graça, Virgínia Rau e 
Maria Germana Tânger.
Figuravam também na sua vasta gale-
ria internacional de amigos: Gabriele 
D’Annunzio, Marinetti, Giacomo 
Puccini, Nella Maïssa, Rei Humberto 
II, Maria José de Savoy, Eugénio 
Paccelli (futuro Papa Pio XII), Cole 
Porter, Maurice Ravel, André Malraux, 
Coco Chanel, René Huyghe, Arthur 
Rubinstein, Ygor Stravinski, Mstislav 
Rostropovitch, Ortega Y Gasset, 
Graham Green, Marconi, Saul Bellow, 
Maurice Maeterlinck, Louise de 
Vilmorin e o Imperador Franz Joseph, 
entre muitos outros.
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"São precisos voluntários que trabalhem por amor"
- Tia Céu da Solfraterno
A funcionar em novas instalações, na 
freguesia de Carnaxide, a Solfraterno, 
Associação de Solidariedade Social, 
distribuiu durante o período do Natal 
mais de 550 cabazes compostos por cer-
ca de meia centena de artigos alimen-
tares e divesos produtos oferecidos por 
empresas, como o bacalhau doado pela 
Pescanova.
Segundo Maria do Céu (Tia Céu), 
responsável desta instituição, esta 
campanha de Natal não se limitou ao 
Concelho de Oeiras, foram oferecidos 

cabazes no Porto, no Fundão, ou em 
Ourique, contando com a generosidade 
de pessoas para a realização de alguns 
destes transportes, referindo, Tia Céu, 
o caso de, Vítor Hugo, que fazendo re-
gularmente deslocações pelo país, se 
ofereceu para levar, sempre que pos-
sível, as ajudas destinadas a famílias 
carenciadas. 

SOLFRATERNO ESTENDEU A SUA 
AJUDA A DIVERSOS LOCAIS DE 

NORTE A SUL DO PAÍS 

Ao longo do ano a 
Solfraterno viu aumen-
tar os pedidos de ajuda, 
que também ultrapas-
saram o Concelho de 
Oeiras e se estenderam 
ao Algarve, Alentejo e a 
zonas do norte e centro 
do país, conseguindo 
sempre, Tia Céu, fazer 
chegar ajuda e em al-
guns casos sensibilizar 
as instituições locais 
para os problemas.
Dá como exemplo, uma 
família de Coimbra que 

se encontrava numa 
situação muito difí-
cil com rendimentos 
muito baixos e já com 
água cortada e em ris-
co de ficar sem ener-
gia elétrica, tardando 
as ajudas institucio-
nais, foi alertada por 
uma pessoa do Porto 
para esta situação a 
que a Solfraterno se 
apressou a fazer che-
gar ajuda alimentar 
e com o apoio de um grupo de jovens, 
“Coração de Mãe”, através de um do-
nativo, foi possível pagar a reabertura 
da água, liquidar a conta da eletricida-
de e fazer a compra de gás. Esta famí-
lia, além de agradecer muito este apoio, 
tem enviado para a Solfraterno as fatu-
ras que comprovam os gastos que tem 
efetuado com os donativos enviados.

2020 FOI UM ANO “MUITO DIFÍCIL 
COM UM GRANDE NÚMERO DE 

PESSOAS DESEMPREGADAS”

Maria do Céu faz o balanço de 2020 
como “muito difícil, com um grande 

número de pessoas desempregadas, de 
todas as classes sociais” e em que foi 
preciso ajudar muitas famílias. Refere 
que foi possível fazer a diferença graças 
à onda de solidariedade que se gerou, 
da parte de pessoas e entidades. 
Acredita que há pessoas que têm algu-
ma relutância em ajudar porque tem 
havido quem se aproveite da generosi-
dade dos outros, mas que a Solfraterno, 
já provou que não tem esse problema 
“o seu único objetivo é ajudar quem 
precisa, dar o que recebe”.
Tem verificado que com a pandemia 
aumentou muito o número de pessoas 
com depressão, por isso está a prepa-
rar, nas novas instalações, um espaço 
para apoio a essas pessoas, funcionan-
do com psicólogos, mas entretanto a 
sua porta está aberta para ouvir quem 
precise de ser ouvido.
Para além deste novo espaço, espera 
ter em breve também a funcionar uma 
copa, cuja conclusão a pandemia atra-
sou e a criação de uma Loja Social, onde 
podem ser comprados artigos mas tam-
bém onde serão doados a quem mais 
precisa, pretende dar o máximo de 
rentabilidade a estas novas instalações, 
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cuja cedência muito agradece à Câmara 
de Oeiras, a quem deixa também o 
agradecimento pela doação de 18 mil 
euros, para a compra de uma carrinha, 
e também as duas doações de 8.600 
Euros, que ao longo do ano ajudaram 
na aquisição de alimentos para apoio a 
pessoas carenciadas. 
Agradece a uma empresa, que não quer 
revelado o seu nome, e que concedeu 
cinco mil euros para cobrir o IVA da 
compra da carrinha.

TIA CÉU NÃO PERDE ÂNIMO 
QUANDO DETETA SITUAÇÕES
 DIFÍCEIS, PELO CONTRÁRIO 

GANHA FORÇA PARA 
CONTINUAR A LUTA

Neste grande movimento de solidarie-
dade ao longo de 2020 e neste Natal, 
manifesta também o agradecimento à 
Associação de Empresas de Produtos 

de Marca, Centromarca, que reuniu 
43 empresas, que contribuíram com os 
mais variados produtos para esta cam-
panha de Natal, tendo sido avaliado, 
cada cabaz oferecido, em cerca de 250 
euros, igualmente os colaboradores da 

empresa colaboraram na elaboração e 
entrega dos cabazes. 
Neste agradecimento inclui ainda o 
Continente do Oeiras Parque o seu 
principal parceiro, o Continente de 
Telheiras, o Auchan de Paço de Arcos 

e de Alfragide, 
a associação 
Um Teto para a 
Vida, a empresa 
Guivas, todos os 
voluntários que 
têm colaborado 
com a Solfraterno, 
n o m e a d a m e n t e 
neste período de 
Natal, em que foi 
preciso, durante 
três semanas, tra-
balhar cerca de 
18 horas por dia 
para preparar os 
cabazes, as Guias 

de Oeiras, os escuteiros, a União de 
Freguesia de Carnaxide e Queijas, os 
órgãos de comunicação social, como a 
RTP, a TVI, a SIC e a CMTV e todas as 
pessoas anónimas e grupos de bairro 
que se organizaram para recolherem 
alimentos que ajudaram a dar conforto 
a muitas famílias.   
Tia Céu não perde ânimo quando dete-
ta situações difíceis, pelo contrário ga-
nha força para continuar a luta, e conta 
que recentemente teve conhecimento 
de um idoso, com 90 anos, cego, num 
estado de abandono que, há três anos 
não tomava banho e pergunta com é 
possível deixar-se alguém chegar a esta 
situação, considera que todas as asso-
ciações se devem unir nesta luta e “são 
precisos muitos voluntários que traba-
lhem por amor”. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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"No Karting sempre fui
um concorrente forte"

- Pedro Perino
Com apenas 15 anos Pedro Perino 
conta já com importantes conquis-
tas no mundo do Karting. Natural de 
Maputo, Moçambique, e residente em 
Oeiras, o piloto herdou do pai o gos-
to pelos desportos motorizados e aos 
7 anos sentou-se pela primeira vez ao 
volante de um kart. O Correio da Linha 
esteve à conversa com o piloto para co-
nhecer o seu trabalho e quais os seus 
objetivos para o futuro.
O Correio da Linha (CL) - Como sur-
giu o seu gosto pelo Karting?
Pedro Perino (PP) - O meu gosto pelo 
o Karting começou ainda em criança. 
Na altura vivíamos em Moçambique e 
eu via todas as corridas do meu pai. Ele 
correu de karting e também fez todo 
o terreno. Alcançou inúmeras vitórias 
pelo que tínhamos a casa cheia de tro-
féus. Somos os únicos na família com 
este gosto pelos desportos motoriza-
dos. 
CL - Com que idade começou a con-
duzir karts?
PP – A sério comecei aos 11 quase 
12 anos em Portugal no Rotax Max 
Challenge. Porém, quando vivia em 
Moçambique lembro-me que por volta 
dos 7 anos já conduzia karts, mas ape-
nas por diversão.
CL - Está integrado em alguma equi-
pa? Quem faz parte da sua equipa 
e assegura que está sempre tudo ao 
mais alto nível?
PP - Este ano para o campeonato nacio-
nal integrei a Cabo Júnior Team e nos 
campeonatos europeu e mundial de 

karting corri com a Kart Republic (KR). 
Quem garante que está tudo ao mais 
alto nível é o senhor José Cabo, na Cabo 
Júnior Team, e na KR é o Dino Chiesa.
CL - Podemos dizer que o ano de 2019 
foi um ano em grande com a partici-
pação, por exemplo, no FIA Karting 
Academy Trophy, e outras competi-
ções internacionais. Como se sente 
aos estar a disputar um lugar entre os 
melhores?
PP - O Academy foi uma ótima expe-
riência pois corri com alguns pilotos 
que mais tarde vieram a tornar-se meus 
rivais, e andei em pistas incríveis e úni-
cas. Este ano já corremos ao mais alto 
nível de karting no campeonato mun-
dial e europeu da FIA.
CL - Já alcançou várias conquis-
tas e troféus...algum que destaque? 
Porquê?
PP - A minha primeira vitória no Rotax 
Max Challenge Portugal foi algo único 
e inesperado para mim, pois não tinha 
o carro mais veloz e não era o mais 
rápido em pista. Aliás, os meus rivais 
andavam há anos naquelas pistas e ti-
nham muito mais experiência em corri-
das que eu, que estava apenas no meu 
segundo ano. Mas a vontade de ganhar 
era tanta que acabei por conseguir. 
CL - Este ano está a estrear-se na ca-
tegoria OK (sénior) onde também 
já conquistou importantes vitórias. 
Como descreve o seu percurso nesta 
categoria até ao momento?
PP - Foi uma experiência fantástica e 
acho que consegui mostrar que sou 

um piloto rápido e duro em corrida. 
Diziam-me que se conseguisse ficar a 
4 décimas do tempo mais rápido já era 
bom...na minha segunda corrida fiquei 
a 2 décimas! A partir daí fui sempre um 
concorrente forte. Acabei também em 
5º lugar numa das mangas de qualifica-
ção na segunda ronda do campeonato 
da europa e fui à final onde acabei em 
22º partindo em  33º provando assim 
ser um dos melhores pilotos de karting 
do mundo. No campeonato do mundo 
a minha equipa não me deu oportuni-
dade de ganhar, dando assim aos seus 
conterrâneos italianos. Mas quando fi-
nalmente ouviram a minha opinião fui 
o segundo mais rápido em pista e fui 
de 27º até 15º. Foi assim que acabou a 
minha grande aventura no karting. 
CL - Em que competições vai partici-
par futuramente e quais os seus obje-
tivos em cada uma?
PP - Agora que acabei a minha grande 
caminhada no karting vamos correr 
de Fórmula 4, uma categoria de mo-
nopostos destinada a pilotos juniores. 
Até agora só fiz um teste mas estamos a 
planear fazer mais. Além disso, planea-
mos fazer uma corrida no campeonato 
italiano de F4 antes do ano de 2020 aca-
bar. Depois disso vamos decidir qual o 
campeonato de F4 que vamos disputar.
CL - Já apanhou algum “susto” em 
pista?
PP - Como qualquer piloto profissio-
nal, já apanhei alguns sustos em pista. 
Ainda vivia em Moçambique quando 
capotei pela primeira ver. Fui cuspido 
do kart e fiquei ser conseguir respirar o 
que me assustou bastante. Foi tudo tão 
rápido que no momento nem conse-
gui perceber bem o que estava a acon-
tecer. Já este ano, na terceira e última 
ronda do campeonato da Europa esti-
ve envolvido num acidente que podia 
ter corrido muito mal: toquei na roda 
traseira de um piloto e fiz um “peão” 
numa curva que fazemos a 130kmh. 
Quando virei, embati num kart que vi-
nha de frente a essa velocidade. O kart 
dele subiu para cima do meu...o chassis 
do meu kart dobrou e foi a própria tu-
bagem torta que me protegeu. 
CL - Como lida a sua família com esta 
sua paixão?
PP – Toda a minha 
família me apoia e 
sempre que podem 
vão ver as minhas 
corridas. Quando 
não podem vêm 
online. Tenho um 
grande apoio fami-
liar. 
CL - Como se conci-
liam os estudos e a 
vida social com os 
treinos e competi-
ções?
PP - Depois das pro-

vas, quando regresso à escola, tenho 
de ir atrás da matéria que perdi e os 
tempos livres que tenho passo-os a es-
tudar. Quanto a vida social, só mesmo 
aos fins-de-semana. 
CL - Alguns dos grandes pilotos de 
Fórmula 1 começaram a sua carreira 
no Karting....é algo que pondera fazer 
no futuro?
PP - Chegar à Fórmula 1 é o meu so-
nho, mas hoje em dia, os pilotos que lá 
estão ou são milionários, são filhos de 
pilotos ou têm imensos patrocínios, de-
pendendo do país em que vivem. Claro 
que gostava de competir na Fórmula 1 
e representar o meu país mas só o con-
sigo se tiver o apoio de empresas em 
Portugal ou mesmo do governo como 
têm os países mais fortes no desporto 
motorizado. Neste momento já temos 
alguns patrocinadores e familiares que 
me ajudaram a concretizar o sonho 
do karting e que agora me vão levar à 
Fórmula 4. Agradeço imenso por acre-
ditarem em mim.
CL - É ao volante que vê a sua vida...?
PP – Quero ser piloto profissional e 
acho que tenho o que é preciso. É para 
isso que me esforço todos os dias. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: PP
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"Com a minha arte procuro 
tocar a alma das pessoas"

- Paulo Narciso
Paulo Narciso, natural de Lisboa, en-
controu nas artes plásticas uma forma 
de preencher a saudade deixada pe-
las suas vivências em criança na pro-
víncia. Autodidata, este artesão de 56 
anos produz peças de artesanato em 
relevo, das quais se destacam as portas 
e janelas antigas. Em conversa com O 
Correio da Linha, Paulo Narciso deu 
a conhecer o seu trabalho e revelou os 
quais os seus objetivos para o futuro.  

O Correio da Linha (CL) – Quando co-
meçou o seu percurso nas artes plás-
ticas?
Paulo Narciso (PN) – Sempre gostei 
das artes pictóricas, do desenho, da 
pintura, etc. e ia fazendo os meus es-
boços. Mas não passava disso mesmo, 
de algo que fazia para mim. Entretanto, 
revi alguns amigos que sabiam desta 
minha paixão e que, como estavam in-
tegrados numa associação de artistas – 
o Grupo de Artistas Vale de Eureka - , 
me perguntaram se queria juntar-me a 
eles. Isto foi em 2001. 
CL – E como tem sido o seu percurso 
enquanto artista desde então?

PN – Na altura trabalhava muito com 
aguarelas, mas não me sentia total-
mente concretizado com esse trabalho. 
Também fazia pintura acrílica e a óleo. 
Comecei a sentir necessidade de criar 
peças em 3D, ou seja, com relevo. Então, 
através da aplicação de materiais como 
as resinas, as pastas acrílicas, a madeira 
e seus derivados, fiz uma junção entre 
as artes pictóricas e estes materiais de 
forma a criar relevo. 
CL – A originalidade e novidade do 
seu trabalho fez com que só em 2010 
conseguisse ser reconhecido como ar-
tesão...
PN – Foram 2 anos de luta para con-
seguir que o Centro de Formação 
Profissional para o Artesanato e 
Património (CEARTE) e o IEFP – que 
são os organismos que regulamentam 
as atividades económicas do artesana-
to – me concedessem a carta de artesão. 
Isto porque, o trabalho que faço não é 
um trabalho comum, não era uma ati-
vidade registada e classificada no âm-
bito económico, o que obrigou a que os 
técnicos tivessem de o analisar muito 
bem. Em 2010 atribuíram-me a carta 

de artesão com a classificação 
de artista plástico na confeção 
de produtos, artigos, miniatu-
ras decorativas e arte de traba-
lhar materiais sintéticos onde 
se enquadra o óleo, o acrílico 
e outros materiais resinosos. 
Atribuíram-me também o selo 
de qualidade e classificaram a 
minha oficina laboral como uni-
dade produtiva. A partir daí o 
meu trabalho desenvolveu-se 
muito, tive maior projeção e as 
encomendas e pedidos intensifi-
caram-se, bem como a presença 
em feiras. 
CL – Em que é se inspira para 
fazer os seus trabalhos?
PN – O meu trabalho está vin-
cadamente marcado pela sau-
dade e pela nostalgia de outros 
tempos. Quando era criança 
passava as férias fora de Lisboa, 
mais concretamente em Ourém, 
numa zona com uma paisagem 
muito rústica e provinciana, 
onde não havia quase nada. 
Então, fui criando um senti-
mento muito forte com aquilo 

que me rodeava: as casinhas, as portas 
e janelas antigas, os palheiros, os costu-
mes, a vida campesina...este meu pas-
sado está representado em todos os tra-
balhos que faço. O Alentejo é outra das 
minhas grandes paixões e também me 
inspira a criar. Costumo dizer que nasci 
em Lisboa mas que tenho o coração no 
Alentejo. Sempre que lá vou sinto-me 
extasiado pelas suas cores, pela paisa-
gem, pelos cheiros...tudo é especial lá. 
CL – O que procura transmitir às pes-
soas com as suas peças?
PN – Procuro tocar a alma das pessoas. 
Transmitir aquilo que vivi que, em 
muitos casos, é aquilo que elas também 
viveram, porque a maioria das pessoas 
que compra as minhas peças é da mi-
nha geração. As pessoas quando veem 
o meu trabalho lembram-se de coisas 
do passado delas. Mas gostava de refe-
rir que não faço as peças para vender...
elas é que acabam por ser vendidas. Eu 
crio pela necessidade de alimentar o 
meu ego, de preencher a nostalgia que 
ficou de outros tempos. A venda é uma 
coisa posterior, que acontece natural-
mente. 
CL – Nas suas peças predominam os 
tons azuis e o ocre...
PN – São cores típicas das casas 
alentejanas. No Alto Alentejo e na 
Estremadura predomina o ocre que 
representa o ouro, indicando o status 
da família. Já no Baixo Alentejo e no 
Alentejo Litoral encontram-se mais ca-
sas com azul como forma de afugentar 
o mau olhado. 
CL – Quanto tempo demora a fazer 
uma peça?
PN – É complicado definir isso. Entre 
as 9h00 e as 17h00 trabalho como fun-
cionário público. O tempo que me resta 
é para dividir entre a minha família e o 
meu “hobbie”. Aliás, eu trabalho no ar-
tesanato de alma e coração, às vezes fico 
perto da uma da manhã a criar, por isso 
diria que o meu trabalho é ser artesão e 
o meu “hobbie” é a função pública. Por 
alto, diria que um trabalho de 30cmx-
40cm demora 4 dias para 
estar terminado. E vou 
fazendo sempre 3 ou 4 ao 
mesmo tempo porque, 
como tenho de esperar 
que as peças sequem, 
vou adiantando outras. 
Aliás, esta questão da 
secagem consome imen-
so tempo. Antigamente 
fazia a pintura das pe-
ças a óleo. A peça ficava 
mais vibrante, mais viva, 
só que demorava muito 
tempo a secar pelo que 
tive de optar por passar a 
usar o acrílico que, com a 
passagem do verniz aca-
ba por ter a aparência do óleo e seca 
mais depressa. Além disso, o óleo 
também é mais caro o que acabava 
por encarecer as peças. 
CL – Lembra-se do primeiro traba-
lho que vendeu? Como se sente ao 
ver as suas obras “partirem”?
PN - O meu primeiro trabalho 
vendido foi um retrato da fre-
guesia de Monsaraz, no Alentejo. 
Inicialmente custava-me muito 
desfazer-me das minhas peças 
porque são trabalhos muito pes-
soais, muito íntimos. Atualmente, 
já estou mais habituado mas ainda 
há algumas que me custam mais 
vender...é como se fosse uma parte 
de mim que está a ir embora.
CL – Quem quiser conhecer a sua 
obra e adquirir alguma das suas 
peças onde pode fazê-lo?
PN – A Lojinha da Casa do Alentejo, 
na Rua das Portas de Santo Antão, 
em Lisboa, tem trabalhos meus 

que produzo em exclusivo para eles. 
Quem quiser conhecer o meu trabalho 
pode fazê-lo através das redes sociais 
Instagram e Facebook. Atualmente te-
nho duas páginas a “Rua da Saudade”, 
uma página mais artística onde tam-
bém publico poemas escritos por mim, 
e a “Olá Aqui há Gato”, mais dedica-
da ao consumidor que pode ali ver a 
peça e o respetivo valor. O feedback 
que tenho recebido através destas pá-
ginas enche-me o coração. As pessoas 
deixam-me palavras de encorajamen-
to, elogiam o meu trabalho...é mesmo 
muito bom sentir isto. 
CL – Também costuma estar presente 
em feiras de artesanato...
PN – Sim, costumo estar na Feira 
de Artesanato do Estoril e na Feira 
Internacional de Artesanato (FIA) reali-
zada na FIL. Procuro sempre participar 
em feiras porque o meu trabalho lá cos-
tuma ser muito apreciado e valorizado 
pelas pessoas. Infelizmente, no ano 
passado, dada a situação pandémica 
vivida, não se realizou nenhuma feira. 
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CL – Quais são os seus objetivos para 
este ano?
PN – Gostava muito de voltar a ir à tele-
visão mostrar o meu trabalho. Em 2010 
estive na TVI, no programa “Você na 
TV” e o feedback que tive foi incrível, 
pelo que gostava muito de repetir essa 
experiência. Até porque, desde então, 
o meu trabalho tem mais qualidade, 
tornou-se mais apurado e é mais origi-
nal e rico. Este ano quero também, caso 
se realize, estar presente na FIA, proje-
tar a minha marca, a Rua da Saudade, 
e desenvolver o meu trabalho fazen-
do peças mais diversificadas. No ano 
seguinte, gostava muito de conseguir 
marcar presença numa feira de artesa-
nato internacional, como Milão, Berlim, 
Salamanca ou Estrasburgo. Acho que 

seria muito bem sucedido. Infelizmente 
isto acarreta muitos custos e uma logís-
tica muito grande e o nosso país não 
tem condições para apoiar os artesãos 
que tem. Há programas de apoio, sim, 
mas só apoiam “meia dúzia” de arte-
sãos. 
CL – Falou em diversificar o seu traba-
lho. O que gostaria de fazer?
PN – Ainda há muito por explorar nes-
ta área. Estou mais focado no Alentejo 
mas há muitas zonas do país que me-
recem atenção. Por exemplo, gostava 
muito de fazer os socalcos do Douro 
em relevo. 
CL – Para além das obras que faz por 
si próprio e inspiradas nas suas vivên-
cias, as pessoas podem pedir-lhe tra-
balhos específicos?
PN – Tudo o que me pedem eu faço 
e procuro deixar a minha marca, ou 
seja, valorizo ainda mais o trabalho. 
Normalmente as pessoas dão-me foto-
grafias do que querem que reproduza, 
ou em alguns casos vou mesmo até ao 
local. Há uns tempos, um senhor, dono 
de um monte alentejano em Almograve 
que ia ser demolido pois estava com-
pletamente degradado, abordou-me 
e pediu-me para pintar o monte como 
era há 50 ou 60 anos atrás. E assim foi. 
Pintei o monte a óleo numa tela grande 
– do tamanho de um sofá, sensivelmen-
te - e ele ficou com uma bonita recor-
dação do seu monte. Quando viu a tela 
ficou muito agradecido e preenchido. 
CL – Já pensou dar formação?
PN – Efetivamente já fui solicitado para 
tal mas, infelizmente, para já, não tenho 
tempo. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues

Creche recebe obras

CCD entrega
cabazes

Igreja Matriz
de Oeiras

Aquário Vasco
da Gama

O Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores da Câmara de Oeiras e 
dos SIMAS, (CCD), devido à pandemia, 
não realizou a habitual festa de Natal, 
todavia os sócios aposentados recebe-
ram o tradicional cabaz de Natal que 
foi entregue nas instalações da AERLIS.

Concluídas as obras de requalificação 
da Igreja Matriz de Oeiras, foi realizada 
a sua inauguração, no dia 18 de dezem-
bro, com a presença do presidente da 
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais e do 
Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente.
Nesta peça do património do Concelho 
de Oeiras, situada no Centro Histórico 
da Vila de Oeiras, no Largo 5 de 
Outubro, foram realizados trabalhos 
de conservação, restauro e resolução de 
anomalias, abrangendo o edificado e o 
património integrado, sendo de realçar 
a intervenção no corpo da capela-mor, 
a reabilitação da cobertura, a estabiliza-
ção das paredes e de outras estruturas 
como as abóbodas. 
Foram executados trabalhos de conser-
vação e restauro da pintura mural em 
abóbadas e paramentos das paredes e 
dos revestimentos em pedra ornamen-
tal, fez-se a limpeza e conservação da 
pintura sobre tela, da escultura e talha 
dourada, o tratamento do teto aboba-
dado da capela-mor e do da sacristia 
e revisão dos pavimentos em madeira 
e em pedra. No exterior do monumen-
to, foram reparados os rebocos, feita a 
limpeza e tratamento de cantarias, a 
revisão dos sistemas de drenagem de 
águas pluviais, a conservação dos sinos 
e cabeçotes, ferragens e mostradores 
dos relógios. 
Esta intervenção, realizada no âmbito 
da política de preservação do patri-
mónio cultural existente no concelho, 
orçou em cerca de 625 mil euros, fi-
nanciados, na sua globalidade, pelo 
Município de Oeiras.

O Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, inaugurou no 
dia 22 de dezembro,  a nova creche “O 
Pombal”, após obras de requalificação 
que dotaram aquele equipamento de 
melhores condições e com capacidade 
para acolher mais crianças.
Este equipamento educativo, geri-
do Centro Social Paroquial de Oeiras 
(CSPO), vai passar a ter capacidade 
para 78 crianças na creche, mais 33 do 
que anteriormente.
Este aumento de capacidade de lota-
ção em creche deve-se à supressão da 
valência de pré-escolar, na sequência 
de se ter verificado um decréscimo nas 
inscrições para as crianças entre os 3 e 
5 anos, e por haver uma lista de espera 
considerável para as restantes idades, 
principalmente dos 24 aos 36 meses.
A obra, que decorreu num prazo de 
oito meses, implicou um investimento 
global de cerca de 425.000,00 € .
Além do acréscimo da capacidade de 
lotação para crianças em creche, foram 
feitas remodelações no interior do edi-
fício, dotando-os de melhores condi-
ções e mais espaço, como é o caso da 
nova cozinha.
O equipamento, que dispõe vigilância 
para o controlo de entrada e saída de 
pessoas e manutenção da segurança 
das instalações, passou a ter mais uma 
entrada, que será a principal e que com 
rampa exterior.
O recreio foi integralmente renova-
do e foi ainda instalada uma rede de 
captação de energia fotovoltaica que 
assegurará a energia de funcionamen-
to regular, reduzindo os custos de fun-
cionamento da creche e constituindo 
mais um passo no caminho da susten-
tabilidade e diminuição da pegada de 
carbono.

O Aquário Vasco da Gama tem na sua 
fachada elementos pintados, relacio-
nados com a história e a vida marinha 
existente no Aquário.
Este trabalho foi realizado pelo ar-
tista de arte urbana, Adalberto Brito 
(Youthone), por convite da Marinha, 
através do Aquário, e ao longo de 10 
dias foram pintados estes elementos 
visuais, que também reproduzem al-
gumas espécies ilustradas pelo Rei D. 
Carlos I nas suas publicações. 
     Pretende-se com este projeto de requa-
lificação, melhoria e preservação do 
edifício do Aquário, que seja também 
um convite ao público, que por ali pas-
sa, a visitar o aquário museu mais an-
tigo do mundo, aberto ao público, que 
conta já com 122 anos de existência. 
O Aquário Vasco da Gama foi inau-
gurado a 20 de maio de 1898, sen-
do a sua construção ordenada pela 
Comissão Executiva da celebração do 
4º Centenário da partida de Vasco da 
Gama para a viagem do descobrimento 
do Caminho Marítimo para a Índia e foi 
um dos primeiros aquários no mundo, 
com um edifício construído preposita-
damente para essa função. 



18 Janeiro 2021O CORREIO DA LINHA 10

A Câmara de Sintra entregou no dia 16 
de dezembro, um jogo educativo am-
biental GreenScience a todos os alunos 
do 1.º ciclo do concelho. Foram 13 mil 
crianças que recebem este jogo, total-
mente ecológico, que procura sensibi-
lizar para questões da biodiversidade, 
energia, água, resíduos e alterações 
climáticas.
O jogo “Sintra. Lugar da Ciência” desa-
fia as crianças a transformarem-se em 
verdadeiros amigos do ambiente e a 
criarem divertidos projetos com mate-
riais usados.
Composto por um kit com puzzle, vá-
rios materiais e um guião educativo, 
este jogo didático foi distinguido, com 
o prémio “Toy Award”, por constituir 
o primeiro brinquedo científico do 
mundo 100% sem plásticos. Idealiza-
do por um empresa portuguesa que 
se dedica ao desenvolvimento de brin-
quedos educativos e científicos, o jogo 
permite a realização de 15 atividades 

A Câmara Municipal de Sintra apro-
vou, em reunião de executivo e no âm-
bito do Programa de Apoio Financeiro 
às Instituições (PAFI), a atribuição de 
apoios financeiros a duas entidades 
sem fins lucrativos no valor de 23.440 
mil euros.
Os apoios financeiros aprovados, em 
reunião de executivo, foram atribuí-
dos ao Centro de Bem-Estar Social de 
Queluz para o apoio para a aquisição 
de 11 computadores para as salas de 
infância - no valor 3.440 mil euros - e à 
Associação Portuguesa de Deficientes - 
Delegação Local de Sintra, no valor de 
20 mil euros, para a aquisição de uma 
viatura adaptada.
O presidente da autarquia, Basílio Hor-
ta, sublinhou que “o município vem 
dando incentivos às instituições de ca-
riz social, apostando nas instituições de 
solidariedade social e nas cooperativas 
prestadoras de serviços de apoio, con-

Desde o início da pandemia que o 
Município de Oeiras tem prestado 
apoio às micro e pequenas empresas 
do concelho, que devido aos cons-
trangimentos causados pela atual 
pandemia se encontram em risco real 
de colapso, o que se traduz em efei-
tos recessivos na economia local e no 
crescimento do desemprego, com as 
implicações sociais que tal potencia.
Fazendo estas empresas parte da es-
trutura elementar económica do con-
celho, a Câmara Municipal de Oeiras 
pretende contribuir para a sua recu-
peração e regresso à atividade, pelo 
que aprovou um novo período de 
isenção de pagamento de remunera-
ções em imóveis municipais cedidos 
para fins não habitacionais, para os 
meses de novembro e dezembro de 
2020, abdicando, desta feita, de uma 
receita total de 234.980,54€. Deste 
modo, as empresas que desenvolvem 
atividades de restauração e bebidas 
ou hotelaria em imóveis municipais 

Carta ao Director

Lixo a ̀   porta de condomínio
O Villaggio Manique, em Manique 
de Baixo, freguesia de Alcabideche 
(Cascais), é um condomínio fecha-
do, considerado pelos seus resi-
dentes “um espaço verde tranquilo 
e verdejante”. Um daqueles locais 
de eleição onde vale a pena viver. 
O preço de um T2 pode chegar aos 
300 mil euros e de um T3 aproxi-
mar-se dos 400 mil euros.  
No dia 27 de Dezembro, após a 
celebração do Natal, a entrada de 
serviço do condomínio apresenta-
va um aspecto deplorável, sendo 
perceptível um odor a condizer. 
Os contentores do lixo e a unidade eco-
ponto enterrada ali instalados estavam 
a transbordar, sendo visível em redor 
uma imensa montanha de lixo de todo 
o tipo.
Atendendo a que esta situação não era 
constatável em outros pontos de reco-
lha de lixo nas proximidades, questio-
na-se por que razão se verificava este 
atentado ao ambiente e à saúde pública 
junto a um dos mais importantes e lu-
xuosos condomínios fechados da zona, 

e bem à porta de várias outras habita-
ções existentes na Travessa da Mealha.   
Sendo que a época festiva natalícia, 
apesar de este ano ter sido forte-
mente condicionada pela pandemia 
COVID-19, costuma ser propícia a pro-
duzir uma quantidade anormal de re-
síduos urbanos, não seria aconselhável 
reforçar os serviços de recolha de lixo 
nestas alturas de forma a evitar situa-
ções como esta? 

Leitor devidamente identificado

Oeiras oferece cabazes 
de Natal

Sintra entrega jogo
ambiental a alunos

Instituições recebem apoio

Micro e pequenas empresas
com ajuda da autarquia

Na manhã, dia 17 de dezem-
bro, a Câmara Municipal 
de Oeiras ofereceu cabazes 
de Natal a todos os arren-
datários municipais, num 
total de 3500 cabazes, cons-
tituídos por bacalhau, azeite, 
mel, Bolo-rei e outros pro-
dutos característicos desta 
época.
Esta entrega decorreu no 
Bairro dos Navegadores, nas 
Instalações do Departamento 
de Habitação em Oeiras, 
no Gabinete de Laveiras, 
no Centro Comunitário 
Alto da Loba, no Gabinete da Quinta 
da Politeira, junto às Instalações da 
Policia Municipal e Proteção Civil nos 
Barronhos em Carnaxide e na Unidade 
Residencial Madre Maria Clara na 
Outurela em Carnaxide.
A vereadora da Câmara de Oeiras, 
Teresa Bacelar, esclareceu que o local da 
entrega de cabazes nos Barronhos jun-
to às Instalações da Policia Municipal, 
foi mudado para um espaço a poucos 
metros do habitual, para permitir que 
deixasse de haver o aglomerado de 
pessoas que se verificava e não era re-
comendável nesta altura de pandemia. 
Não havendo condições para a realiza-
ção do tradicional almoço com os ido-

sos, segundo Teresa Bacelar, optaram 
por ir levar a casa de todas as pessoas 
que foram ao almoço no ano passado, 
que frequentaram o Turismo Sénior, 
ou participaram noutra atividade, num 
total de dois mil idosos, uma lembran-
ça do Município, como forma de lhes 
dizer que não estão esquecidos. Esta 
lembrança foi um cabaz constituído 
por produtos alimentares, tais como 
bacalhau, Bolo-Rei, azeite, queijo e fru-
tos secos, entre outros que tradicional-
mente constituem a ceia da consoada.
Ainda neste período natalício, foram 
entregues casas a 12 famílias, tendo 
a entrega sido realizada no Edifício 
Atrium, com a presença do presidente 

da Câmara, Isaltino 
Morais.
As tipologias atri-
buídas são seis T2 e 
dois fogos de cada 
uma das tipologias 
T0, T1 e T3, situa-
dos nos bairros 
municipais, Bento 
de Jesus Caraça, 
N a v e g a d o r e s , 
Francisco Sá 
Carneiro, Encosta da 
Portela, Moinho das 
Rolas, Alto da Loba, 
Pombal e Barronhos.

práticas que permitem desenvolver a 
habilidade manual, a criatividade e o 
raciocínio em diversas temáticas da 
sustentabilidade ambiental: água, ar, 
energias renováveis, resíduos, vida na 
terra/água, redução, reutilização, reci-
clagem e compostagem, entre outras.

“Estamos convictos de que este jogo di-
dático constituirá um recurso educativo 
muito valorizável, seja em contexto fa-
miliar ou escolar”, salienta o presidente 
da Câmara Municipal de Sintra, Basílio 
Horta, que realça, ainda, o “significado 
especial” desta oferta na quadra natalí-
cia e “na fase excecional que vivemos, 
com muitas famílias a confrontarem-se 
com expressiva redução das suas dis-
ponibilidades financeiras”.
A oferta deste jogo didático, que se des-
tina a crianças a partir dos seis anos de 
idade, será extensível aos alunos com 
necessidades educativas especiais, de-
signadamente na área da deficiência.

tribuindo para a sua dinâmica e quali-
dade.”
O PAFI tem por objetivo contribuir 
para potenciar a qualidade da inter-
venção das entidades sem fins lucrati-
vos legalmente constituídas com sede 
social e/ou atividades desenvolvidas 
nas áreas social e da saúde no conce-
lho de Sintra e contempla três eixos de 
apoio financeiro: investimento (Eixo 1), 
projetos e atividades (Eixo 2) e arrenda-
mento (Eixo 3).
Em junho de 2020, a Câmara Municipal 
de Sintra aprovou a verba de 716 mil 
euros do Programa de Apoio Finan-
ceiro às Instituições (PAFI), destinado 
a Instituições, Fundações e Cooperati-
vas de Apoio à Infância, de Reinserção 
Social, de Apoio Social, de Apoio à Po-
pulação Idosa, de Apoio à População 
com Deficiência, de Apoio a Imigrantes 
e Minorias Étnicas, Instituições Promo-
toras de Saúde.

ficam, neste período, isentas do pa-
gamento de remunerações ao Mu-
nicípio. Esta isenção estende-se aos 
espaços comerciais sitos em bairros 
municipais e aos armazéns do Bairro 
do Alto dos Barronhos e também aos 
mercados e feiras.
As primeiras medidas de apoio e es-
tímulo à economia local foram toma-
das pela autarquia quase de imediato 
após o início da Pandemia, nomea-
damente entre abril e junho de 2020. 
Uma dessas medidas foi a isenção de 
pagamento de taxas de ocupação de 
via pública com esplanadas até 31 de 
dezembro de 2021, bem como a via-
bilização da criação de novas estrutu-
ras deste tipo e o alargamento das já 
existentes, em todos os casos em que 
o espaço físico o permita.
O valor total de isenções para apoio 
às micro e pequenas empresas apli-
cadas pelo Município, desde abril até 
agora, ascende ao valor total de perto 
de 1 milhão de euros.
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"Dançar é exprimir
sentimentos e emoções"

- Eva de Almeida
Eva Vieira de Almeida nasceu em 
Lisboa e aos 2 anos de idade partiu 
para a aldeia de Cambarinho, na Serra 
do Caramulo. Aos 4 anos começou a 
praticar ballet e desde então a dan-
ça haveria de marcar sempre lugar 
na sua vida. Aos 17 anos inscreveu-
-se num curso de verão do Ginásio 
Clube Português onde o professor de 
dança jazz, Julian Thomas, lhe ofere-
ceu uma bolsa de estudo para ingres-
sar na Urdang Academy of Ballet and 
Performing Arts, em Londres. Pensou 
várias vezes em desistir do curso por 
considerar que não estava ao mesmo 
nível que os restantes alunos. Valeu-
lhe a garra que ainda hoje a caracteriza. 
Acordava às 5h30, fazia um percurso 
de 1h30 de metro desde a sua casa até 
à escola, onde chegava meia hora antes 
da aula de aquecimento começar pois 
sabia que precisava de trabalhar para 
de colmatar as falhas que tinha em re-
lação aos outros. No 2º ano do curso 
foi-lhe atribuída uma bolsa de estudo 
pela Rainha por ter sido considerada 
uma pessoa talentosa pelos “olheiros” 
que frequentavam a escola. No último 
ano, uma lesão que a deixou paralisa-
da fez com que tivesse de regressar a 
Portugal. Os especialistas diziam que 
teria de ficar para sempre numa cadeira 
de rodas. Mais uma vez, a sua resiliên-
cia levou a melhor. Após um longo ano 
de tratamentos e de muita força de von-
tade conseguiu contrariar os médicos. 
Tinha apenas 20 anos. Desde então fez 
vários trabalhos na sua área: começou a 
coreografar e a dar aulas por volta dos 
22 anos; integrou, ao longo de 2 anos, o  
elenco do programa Sábado à Noite do 
Filipe La Féria; esteve em Angola du-
rante 5 anos a fazer um programa num 
formato semelhante ao do “Achas que 
sabes dançar?”. Em 2014 concretizou 
um sonho que já a acompanhava há al-
gum tempo, ao abrir a Escola de Dança 

Eva Vieira de Almeida, em Oeiras. O 
Correio da Linha falou com a coreógra-
fa para conhecer um pouco mais sobre 
este projeto. 

O Correio da Linha (CL) – Como é que 
surgiu a ideia de abrir esta escola?
Eva Vieira de Almeida (EVA) – Queria 
formar uma escola que tivesse uma es-
trutura pedagógica, curricular e técnica 
em que os alunos que a frequentassem 
tivessem formação desde tenra idade 
para que aos 17/18 anos estivessem 
aptos para entrar numa Companhia 
ou em boas escolas de dança que pos-
teriormente lhes dessem acesso a uma 
Companhia. 
CL – Que modalidades são ministra-
das na escola?
EVA – Temos Contemporâneo, Técnica 
de Dança Clássica (Ballet), Jazz, 
Danças Tradicionais, Danças Urbanas, 
Broadway e Teatro Musical. 
CL – Quantos alunos têm e entre que 
idades?
EVA – Na nossa escola contamos com 
100 alunos. As idades vão desde os 
3 anos sendo que, julgo que a pessoa 
mais velha deve rondar os 50. Temos 
poucos alunos e professores o que faz 
com que haja uma grande familiarida-
de entre todos. 
CL – Como é constituído o corpo do-
cente?
EVA – O Vítor Linhares está encarregue 
das aulas de Técnica de Dança Clássica 
e de Teatro Musical. Formou-se na 
Companhia Nacional de Bailado e par-
ticipou em espetáculos como o Sábado 
à Noite, o Passa por Mim no Rossio ou 
a Maldita Cocaína. É também o ence-
nador e coreógrafo do Teatro Infantil 
de Lisboa (TIL). Há pouco tempo, jun-
tou-se também a nós o compositor do 
TIL, o Quim-Tó que, em conjunto com 
o Vítor, é responsável pelas aulas de 
Teatro Musical. A Dança Tradicional 

é ministrada pelo Anton 
Polyubob que se formou 
no Bolshoi Theater e 
participou em produ-
ções como “Notre Dame 
de Paris” e “Dracula”, 
em Moscovo. O Filipe 
Narciso que estudou no 
Conservatório e fez par-
te durante 12 anos do 
Quorum Ballet, dá aulas 
de Contemporâneo. A 
Laura Petit Jean, chegou 
a ser minha aluna e des-
de o ano passado inte-
grou a nossa equipa dan-
do aulas de pré-dança e 

o Contemporary Fusion aos 
mais pequenos. As Danças 
Urbanas estão por conta do 
António Máximo que come-
çou a trabalhar connosco com 
apenas 18 anos. Lembro-me 
que, na altura, vinha cheio 
de receios e, a verdade é que 
tem feito um trabalho magní-
fico, tendo ganho segundos e 
primeiros lugares no Dance 
World Cup. O Gabriel Fratian 
dá aulas de Técnica de Dança 
Clássica. Embora não seja 
professora tenho também de 
referir a Elsa que é o pilar da 
Escola. Está sempre pronta 
para fazer o que é preciso: 
ajuda-nos com o guarda rou-

pa, faz o eyeliner das bailarinas nos 
concursos, recebe os pais, entre tantas 
outras coisas. As nossas redes sociais 
são geridas pelo João, ele é a janela da 
nossa escola para o mundo. E temos ain-
da a Lu que é incansável nas limpezas e 
desinfeções. Costumo dizer que somos 
uma feliz família disfuncional que com 
as nossas mais valias e “menos valias” 
temos sempre em mente o crescimento 
feliz dos nosso alunos. Queremos que, 
acima de tudo, eles sejam seres huma-
nos incríveis. Aliás, as qualidades que 
procuro num bailarino são as mesmas 
que procuro num ser humano.
CL – Como são as vossas aulas?
EVA – Os nossos alunos trabalham 
em média 2h30 /3h00 por dia...há 
alguns que trabalham mais porque 
estão inseridos em duetos ou quarte-
tos. Obviamente trabalhamos a parte 
técnica mas além disso trabalhamos 
muito a parte humana e promovemos 
nos nossos alunos o gosto pela cultura 
e pelo conhecimento. Eles têm de ser 
cultos, de saber falar, de ler ou se não 
quiserem ler, de ver. Quando criamos 
coreografias elas têm de mostrar quem 
somos, de refletir a nossa posição re-
lativamente ao meio e aos outros. A 
parte técnica é muito importante mas, 
se tivermos um robot a fazer tudo tecni-
camente perfeito mas que não consiga 
transmitir nada, isso não é 
dançar, é apenas uma mistu-
ra de movimentos. Dançar é 
exprimir sentimentos e emo-
ções. É como se estivéssemos 
a limpar a nossa alma. A 
dança é a vassoura da alma 
e o trabalho de um coreógra-
fo é feito essencialmente de 
dentro para fora.
CL – Já conquistaram al-
guns prémios. Qual aquele 
de que mais se orgulha?
EA – Não sei quantos pré-
mios ganhámos mas sei que 
já foram muitos. Fico bas-

tante contente quando ganhamos mas, 
acima de tudo, o essencial nos concur-
sos é a partilha, é percebermos o que os 
outros estão a fazer e o que nós estamos 
a fazer bem ou mal. Por isso mesmo, 
ouvir a opinião do júri é muito impor-
tante porque é aí que conseguimos per-
ceber as nossas falhas e onde é que de-
vemos melhorar. Orgulho-me bastante 
da qualidade dos nossos espetáculos e 
vejo que de ano para ano temos cresci-
do não só a nível técnico como artístico. 
Mas, enquanto diretora, aquilo de que 
mais me orgulho são os gestos de en-
treajuda entre os nossos alunos e a sua 
união. Digo-lhes sempre que é fácil aju-
dar alguém que cai à nossa frente, mas 
o que quero é que eles sejam capazes 
de perceber que precisam de ajudar 
alguém que caminha ao seu lado em 
silêncio. Aí é que está o valor humano. 
CL – Têm algum espetáculo progra-
mado?
EA – Estava previsto no dia 7 de 
Fevereiro fazermos o espetáculo da 
nossa escola no Salão Preto e Prata do 
Casino Estoril. Entretanto isso teve 
de ser alterado devido à situação que 
se vive no país mas, esperamos que o 
mesmo se realize em Março. Uma coi-
sa é certa, a partir do momento em que 
haja um confinamento, 2 ou 3 semanas 
depois estaremos em palco. No mês de 
Junho está previsto participarmos na 
final do Dance World Cup que não se 
realizou no ano passado fruto da pan-
demia. Na altura fomos apurados com 
16 coreografias mas a organização de-
cidiu escolher mais umas e neste mo-
mento vamos apresentar 22. Vamos 
também participar no World Dance 
Cup deste ano. Queremos muito voltar 
aos palcos e estar junto do público. 
CL – Quais os seus objetivos para o fu-
turo da escola?
EA – Aquilo que é naturalmente a evo-
lução de uma escola é tornar-se um 
Conservatório. Gostava muito que da-
qui a 10/15 anos tivesse uma estrutura 
maior a nível de ensino e de infraestru-
turas e que tivesse alunos nossos como 
professores a darem continuidade a 
este legado. Contudo, o meu sonho 
mesmo é ter uma Companhia. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: EVA
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O Município de Oeiras aprovou, em de-
zembro, a transferência de 231.432,56€ 
para as Uniões de Freguesias de Al-
gés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada 
– Dafundo e de Oeiras e São Julião da 
Barra, Paço de Arcos e Caxias. Este 
montante, atribuído no âmbito da De-
legação de Competências, corresponde 
ao somatório das verbas para remune-
ração concretizadas pelas referidas au-
tarquias durante o 5º bimestre de 2020 
e face à apresentação dos respetivos 
relatórios de atividades. Do valor to-
tal, 133.564,55€ corresponde ao soma-
tório das verbas para a remuneração 
das ações concretizadas respeitantes a 
despesas correntes e verbas atribuídas 

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

32 anos a informar

O Estatuto Editorial encontra-se na página da Internet

para fazer face a custos administrati-
vos. Os restantes 97.518,01€ correspon-
dem a despesas de capital. Nota ainda 
para a disponibilização de 350,00 € em 
despesas correntes para fazer face à 
despesa de aluguer de um autocarro 
de passageiros para passeio de muníci-
pes, pela União de Freguesias de Algés, 
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada – Da-
fundo, ainda em período pré-pandémi-
co. Intervenções em ruas, conservação 
e limpeza de valetas e de sistemas de 
escoamento de águas, conservação e 
reparação de calcetamento, limpeza de 
espaços públicos, manutenção de par-
ques infantis e intervenções de conser-
vação de equipamentos de apoio.

Juntas recebem verbas

Dia de Reis em OeirasEntregues cabazes de Natal
na UF Massamá-Monte Abraão
No mês de Dezembro, a União das 
Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão procedeu à entrega de cabazes 
de Natal e brinquedos às famílias em si-
tuação de carência económica, assegu-
rando assim que tivessem uma noite de 
consoada mais reconfortante e repleta 
de sabores e aromas da época natalícia. 
No total foram distribuídos  250 caba-
zes compostos por diversos produtos 
típicos da quadra, numa iniciativa que 
aconteceu pelo sétimo ano consecutivo. 
Para além dos cabazes, os agregados 
familiares referidos que integrassem 

crianças,  receberam também brin-
quedos, provenientes de mais uma 
Campanha de Recolha promovida pela 
Autarquia a que muitos fregueses ade-
riram,  tonando o Natal de várias crian-
ças da freguesia mais alegre.
Dada a atual situação pandémica, estas 
famílias receberam ainda um kit cons-
tituído por 5 máscaras e um frasco de 
álcool-gel. Pode acompanhar as inicia-
tivas levadas a cabo pela União das 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
na rede social Instagram. Para tal deve 
pesquisar por @uf.massamamabraao. 

No Dia de Reis, a Câmara Municipal 
de Oeiras realizou diversas iniciativas 
com o objetivo de levar um pouco de 
alegria aos idosos residentes em lares 
que, devido à situação de pandemia, 
se têm visto isolados do mundo e dos 
afetos de amigos e familiares. 
Entre estas iniciativas são de desta-
car a oferta de Bolo-rei e o cantar “As 
Janeiras” em cinco estruturas residen-
ciais para idosos do concelho, pelo do 
Grupo Coral e Instrumental Norte Sul, 

uma associação sem fins 
lucrativos fundada em 
1985, sedeada na Ribeira 
da Lage, na Freguesia 
de Porto Salvo e que 
através do canto divul-
ga a Música Popular 
Portuguesa.
Outra iniciativa da au-
tarquia neste dia, junta-
mente com a Associação 
Comercial e Empresarial 
dos Concelhos de Oeiras 
e Amadora, (ACECOA), 
foi oferecer à popula-
ção bolo-rei, Palitos 
do Marquês, vinho de 
Carcavelos “Villa Oeiras” 

e chocolate quente, em dez pontos de 
distribuição espalhados pelo concelho, 
nomeadamente em Algés, junto ao 
Palácio anjos, em Carnaxide no Centro 
Cívico, em Caxias no Largo Alves 
Redol, na Cruz-Quebrada, em Queluz 
de Baixo junto à esplanada do Casarão, 
em Linda-a-Velha na Av. 25 de Abril, 
em Oeiras no Largo 5 de Outubro, em 
Paço de Arcos no Largo da igreja, em 
Porto Salvo junto à SIMPS e em Queijas 
junto ao mercado.

JORNAL MENSAL DE ACTUALIDADE
Sede do Editor/Redacção e Publicidade: Rua Prof. Mota Pinto, Loja 4 
2780-275 Oeiras • Tel. 21 443 00 95 • Tlm. 91 326 35 67 
www.ocorreiodalinha.pt • geral@ocorreiodalinha.pt 

facebook.com /correiodalinha
D i r e c t o r :  P a u l o  P i m e n t a  E d i t o r  C h e f e :  A l e x a n d r e  G o n ç a l v e s ,  R e d a c ç ã o :   
Pedro Quaresma, Luís Curado, Raquel Luís, Carlos Leite (historiador) Marketing e Publicidade: 
Sofia Antunes Fotografias: Paulo Rodrigues, David Pimenta e Diogo Pimenta Paginação: Pedro 
David Impressão e acabamento: MX3 - Artes Gráficas – Alto da Bela Vista - Pavilhão 50 (Sulim Park)  
2735-197 Cacém - Tel.: 21 917 10 88 Gerência: Alice Domingues /Paulo Pimenta com mais de 
5% Propriedade/Editor: Vaga Litoral Publicações e Edições, Lda. – Matr. Nº 12018 – Cons. 
Reg. Com. Oeiras - Capital social: 5 000 € - N. C. 504285092 -  Depósito Legal N.º 27706/89 
Registo na ERC N.º 114185. Tiragem do mês: 750 exemplares    Preço de Assinatura anual – 12 
edições: 13 euros

CL-Janeiro-2021

CL-Janeiro-2021



18 Janeiro 2021 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 13

SMAS realizam
obras na Terrugem

Sintra mantém preço da água
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Os SMAS de Sintra estão a concluir  as 
obras do subsistema de saneamento de 
Barreira, São Miguel e Funchal, num in-
vestimento de 1 100 mil euros, uma in-
tervenção iniciada em meados de 2018.
A empreitada compreendeu a remode-
lação de toda a rede de abastecimento 
de água, que se encontra garantido a 
partir do Reservatório da Amoreira, 
substituindo as condutas em fibroci-
mento que eram palco de frequentes 
roturas. Foram substituídos ainda os 
ramais domiciliários. Face à cota do 
lugar de Funchal, em relação ao reser-
vatório, a intervenção compreende, 
ainda, a construção de uma estação hi-
dropressora em Barreira, para elevação 

Foi aprovada, em reunião do executivo, 
a manutenção do preço da água para o 
ano de 2021, prática adotada no muni-
cípio nos últimos anos. A Câmara Mu-
nicipal de Sintra assumiu, no corrente 
ano e devido à pandemia de Covid-19, 
um encargo financeiro de 4,3 milhões 
de euros com a redução de 35% na fa-
tura dos utilizadores domésticos e de 
20% para os não domésticos e isentou 
de pagamento os utilizadores das ta-
rifas Sintra Social e Sintra Solidária. O 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, afirmou que “não 
aumentámos o preço da água ao longo 

Anibal Machado Sebastião

Construção Civil - Prestação de Serviços
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Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

da pressão na rede de 
abastecimento.
As obras permitiram 
dotar as localidades 
de Barreira, São Mi-
guel e Funchal de 
rede de drenagem de 
águas residuais, em 
substituição das fos-
sas sépticas que, devi-
do à natureza rochosa 
do solo, podiam ori-
ginar escorrências de 
efluentes. O subsiste-
ma de drenagem, que 
beneficia cerca de 250 
habitantes, é encami-

nhado para as estações 
elevatórias de Barreira 
e Funchal e posterior 
ligação à rede existente 
e tratamento na ETAR 
de São João das Lam-
pas.

Para o presidente da Câmara Munici-
pal e do Conselho de Administração 
dos SMAS de Sintra, Basílio Horta, “o 
investimento realizado é uma priori-
dade. Não podemos admitir que conti-
nuem a existir zonas sem acesso digno 
a este bem, tão essencial e importante, 
como é o saneamento”.
O investimento dos SMAS de Sintra 
no território da União de Freguesias 
de São João das Lampas e Terrugem, 
que totaliza os 22 milhões de euros, vai 
prosseguir com as obras do subsiste-
ma de Alvarinhos e Areias, um inves-
timento de dois milhões de euros, que 
arrancarão no primeiro trimestre deste 
ano.

dos últimos sete anos” e realça o esforço 
financeiro efetuado pelo município, em 
função dos aumentos anuais impostos 
pela EPAL para além dos custos decor-
rentes em 2020 da situação pandémica. 
Basílio Horta, que preside ao conselho 
de administração dos SMAS, salientou 
ainda que “o Tarifário dos Serviços de 
Águas e Resíduos não tem refletido os 
encargos com o tratamento dos resí-
duos, que ascende a cerca de nove mi-
lhões de euros, pagos pelo município 
de Sintra à Tratolixo (empresa inter-
municipal que reúne os municípios de 
Sintra, Cascais, Oeiras e Mafra)”.

Presidente visita escolas
de Carnaxide
No decorrer de uma 
visita a quatro equi-
pamentos escolares 
do Agrupamento de 
Escolas de Carnaxide, 
que teve por objetivo 
aferir eventuais neces-
sidades de beneficiação 
e requalificação do edi-
ficado, o presidente da 
Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, anunciou que 
vão ser investidos, entre 2021 e 2023, 
cerca de 2.400 mil euros, na beneficia-
ção dos espaços escolares deste agrupa-
mento.
Esta visita incluiu a EB/JI S Bento, em 
Valejas, onde este ano será feita uma 
intervenção de substituição das cober-
turas e de beneficiação de vários es-
paços exteriores, a EB Vieira da Silva, 
onde além de outros serão realizados 
trabalhos no polidesportivo exterior, 
a EB Sylvia Philips em que, no âmbito 
do Plano Estratégico para Reabilitação 
do Edificado Escolar (PEREE), em 2021, 
será dada continuidade ao projeto da 
sua requalificação geral, cuja estimati-
va de investimento corresponde a cerca 
de 1.400 mil euros, com destaque para a 
criação de um ginásio, aumento do es-
paço de cozinha e refeitório, criação de 
espaço exterior coberto e ampliação da 
área útil de recreio para diversificação 
das áreas lúdicas e desportivas.
Por último foi visitada a EB/JI Antero 
Basalisa, que brevemente verá bene-
ficiado o seu espaço de jogo e recreio 
do JI, através da substituição do equi-
pamento lúdico e beneficiação do pavi-
mento, além de outras intervenções no 

edificado e da substituição de cobertu-
ras.
Além das ações descritas, o Município 
tem vindo a garantir as intervenções de 
manutenção regular das instalações e 
equipamentos, das escolas do 1º Ciclo e 
do Pré-escolar. Desde outubro de 2019, 
a Autarquia incluiu em alguns contra-
tos de manutenção contratualizados 
por si, as escolas de 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundárias, com exceção das escolas 
geridas pela Parque Escolar, EPE, como 
a ES Camilo Castelo Branco.
No primeiro trimestre de 2021 será ce-
lebrado um novo contrato de manuten-
ção para a área da construção civil, que 
também passará a incluir as escolas de 
2º e 3º Ciclos e Secundárias
Segundo Isaltino Morais, entre 2017 
e 2020 foram realizadas intervenções 
municipais e disponibilizados apoios 
a este Agrupamento agora visitado, no 
valor de cerca de 599 mil euros, para 
obras de beneficiação do espaço esco-
lar e aquisição de mobiliário e equipa-
mento, ou seja, desde 2017 e até 2023, o 
investimento do Município nas escolas 
que constituem este Agrupamento será 
de aproximadamente de três milhões 
de euros.



18 Janeiro 2021O CORREIO DA LINHA 14

A Assembleia Municipal de Oeiras 
aprovou o orçamento municipal para 
2021 no valor de 189.946.388 euros, que 
corresponde a um crescimento de 11% 
em relação ao orçamento aprovado 
para 2020 (171.393.010 euros).
Num ano marcado pela situação pandé-
mica que exigiu um reforço nos apoios 
sociais e afetou gravemente a economia 
local, o executivo liderado por Isaltino 
Morais apresentou um orçamento mu-
nicipal atento ao atual contexto e que 
dá prioridade às funções sociais, para 
as quais estão destinados 94.5 milhões 
de euros.
Na Educação, o orçamento é de 16.1 
milhões de euros (10.9 milhões para o 
Ensino Não Superior e 5.2 milhões para 
Serviços Auxiliares de Ensino), para a 
Saúde serão 2.6 milhões de euros, para 
a Ação Social estão destinados cerca de 
4.8 milhões de euros e na Habitação 8.1 
milhões de euros.
Considerando os efeitos socioeconó-
micos decorrentes da pandemia, o or-
çamento aprovado prevê uma dotação 
de 250 mil euros para a rúbrica do FES 
(Fundo de Emergência Social) que, em 
janeiro, deverá ser reforçado para cerca 
de 2.5 milhões de euros, valor executa-
do pelo Município nesta rúbrica no ano 
2020.
Ainda no âmbito das funções sociais, 
o Ordenamento do Território tem des-
tinado uma verba de 27.2 milhões de 
euros, a área dos Resíduos Sólidos 12.8 
milhões de euros e a Proteção do Meio 
Ambiente 11 milhões de euros.
Para a Cultura, e no seguimento do pla-
no estratégico associado à candidatura 

A Câmara Municipal de Oeiras apro-
vou um apoio financeiro extraordinário 
à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora da Conceição da Outurela, no 
montante de 5 mil euros, para garantir 
que esta entidade mantenha as respos-
tas de Creche e Pré-escolar naquela lo-
calidade. Com este apoio, atribuído no 
âmbito do Plano Municipal de Apoio à 
População em Situação de Vulnerabi-
lidade COVID 19, a autarquia tem por 
objetivo minimizar os impactos negati-
vos decorrentes da pandemia e garantir 
a salvaguarda das mais elementares ne-
cessidades da população.
A Paróquia de Outurela, disponibiliza 
através do seu Centro Social as res-
postas de Creche e Pré-escolar, viu um 
decréscimo nas suas receitas pelo facto 
de ter estado encerrada entre março e 
maio e de não poder, neste ano, reali-
zar as duas festas paroquiais – Festa de 
Santa Catarina (novembro) e Festa da 
Imaculada Conceição (dezembro) – que 

se consubstanciam nas duas maiores 
fontes de receita desta paróquia.
O Município atribuiu apoio a diversas 
entidades locais com resposta nas áreas 
de apoio ao envelhecimento (Serviço 
Apoio Domiciliário), com respostas 
residenciais, com atuação na incapaci-
dade/deficiência e saúde mental e de 
apoio a indivíduos sem-abrigo, com 
intervenção de emergência. Por ou-
tro lado, decorrente da monitorização 
sistemática estabelecida com o tecido 
social concelhio, verificou-se a neces-
sidade de assegurar apoio adicional 
para fazer face às enormes e complexas 
dificuldades que estas entidades expe-
rienciam, para garantir a manutenção 
da resposta assumida perante os seus 
utentes e cuidadores familiares. Cons-
trangimentos como baixas médicas, 
falta de material de proteção individual 
e de higienização, acréscimo de apoios 
concedidos (refeições e higienização ao 
domicílio).

Paróquia da Outurela
recebe apoio financeiro

UFCQ realiza Natal
sobre rodas
O evento ‘Natal Solidário sobre 
Rodas’ organizado pela União 
de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas (UFCQ) a partir de uma 
ideia da cantora e apresentado-
ra Luciana Abreu, que contou 
também com as participações 
dos artistas Emanuel, Sérgio 
Rossi, Jorge Guerreiro e Ricky, 
permitiu recolher cerca de duas 
toneladas de bens alimentares 
e produtos de higiene que 
serão distribuídos por fa-
mílias carenciadas.
Os seis pontos de recolha 
de produtos doados pe-
los populares instalados 
em Queijas e Carnaxide, 
no trajecto que os artistas 
percorreram num palco 
montado numa estrutura 
sobre rodas, registaram 
uma afluência considerá-
vel, o que permitiu supe-
rar todas as expectativas 
da organização deste evento solidário, 
que decorreu durante a tarde do passa-
do dia 19 de Dezembro, um sábado.
Para Inigo Pereira, presidente da 
UFCQ, o resultado alcançado foi “sig-
nificativo”, para mais tendo em conta 
que a recolha de bens alimentares e 
produtos de higiene decorreu apenas 
entre as 14h00 e as 19h00. O autarca elo-
giou a forma como “todas as associa-
ções e toda a rede social responderam 
de forma eficaz ao desafio lançado”, 
destacando também a resposta positiva 
dada pela população.

INIGO PEREIRA ENALTECE 
ESPÍRITO SOLIDÁRIO

Entre as várias associações que partici-
param no ‘Natal Solidário sobre Rodas’, 
que contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Oeiras (CMO) e da SM 
Produções, destacam-se os Bombeiros 
de Linda-a-Pastora e Carnaxide, o 
Centro Social da Paróquia de São 
Miguel Arcanjo, o Projecto Família 
Global, o Agrupamento de Escuteiros 

de Outurela, a Associação dos Amigos 
da Mulher Angolana e a Associação 
Renascer.
No rescaldo da iniciativa, Inigo Pereira 
enalteceu o espírito solidário dos ar-
tistas e técnicos que colaboraram no 
evento. “Mesmo numa altura em que 
o sector que representam está a sofrer 
muito com a pandemia, quiseram dar 
o seu tempo para contribuir e apoiar 
famílias carenciadas”, destacou o pre-
sidente da UFCQ, que aproveitou para 
realçar também o apoio da CMO, que 
possibilitou a instalação das bancas, a 
atribuição das licenças e a divulgação 
do evento.
As cerca de duas toneladas de bens 
doados no decorrer da iniciativa pro-
movida pela União de Freguesias de 
Carnaxide e Queijas vão ser agora en-
caminhados para os bancos alimentares 
do Projecto Família Global, Associação 
Renascer e Centro Social e Paroquial 
de Queijas, que os vão fazer chegar a 
famílias em situação de carência sócio-
-económica durante a época natalícia 
que atravessamos.

Oeiras aprova
orçamento

a capital europeia em 2027, o orçamen-
to municipal para este setor é de 7.1 mi-
lhões de euros.
Na área do Desporto, Recreios e Lazer 
a verba destinada é de 3.9 milhões de 
euros e ainda para outras atividades cí-
vicas e religiosas estão destinados 791 
mil euros.
Para as funções económicas somam-se 
18.4 milhões de euros, sendo que para 
a Energia e Indústria estão destinados 
3.7 milhões, para os Transportes Rodo-
viários 8.4 milhões, para o Comércio e 
Turismo 1.8 milhões de euros e 4.5 mi-
lhões para outras funções nesta área.
Deste orçamento destaca-se, como já foi 
anunciado pela Câmara Municipal, a 
redução da taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) para o mínimo le-
gal (0.30%), o que significa que o Muni-
cípio abdica de um total de dez milhões 
de euros de receita deste imposto em 
prol das famílias, indo assim ao encon-
tro da sua preocupação social, sobretu-
do neste tempo de pandemia.
A despesa total de capital orçada em 
70.6 milhões de euros representa a forte 
aposta do executivo para o concelho, 
sendo a mais significativa dotação do 
mandato iniciado em 2017.
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Praia das Avencas
Muro de contenção da Marginal 
em mau estado
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O muro de contenção junto à Avenida 
Marginal (N6) na zona da Praia das 
Avencas, na Parede (concelho de 
Cascais), continua em mau estado. A 
estrutura apresenta buracos, alguns de 
proporções consideráveis, e zonas mais 
vulneráveis à ocorrência de uma der-
rocada. As fotografias que publicamos, 
tiradas recentemente, mostram que é 
necessária uma intervenção urgente de 
forma a evitar uma situação mais gra-
vosa.
Ao longo dos últimos anos, o muro de 
contenção naquela zona junto à costa, 
em plena Área Marinha Protegida das 
Avencas, declarada Zona de Interesse 
Biofísico desde 1998, tem inspirado 
cuidados e obrigado a realizar várias 
intervenções urgentes para resolver en-
fraquecimentos da estrutura devido a 
derrocadas ali ocorridas. A últimas das 
quais registada a 29 de Setembro do 
ano passado, sem vítimas a lamentar.
As autoridades decidiram interditar 
o acesso à praia, através da acção da 
Protecção Civil Municipal, em colabo-
ração com a Polícia Marítima, para evi-
tar incidentes maiores. Em resultado 
desta ocorrência, a Câmara Municipal 
de Cascais (CMC) contactou com a 
Agência Portuguesa do Ambiente para 
avaliar a situação. Entretanto, ainda 
não foi realizada uma intervenção de 
fundo para resolver de vez o problema.

INTERVENÇÃO URGENTE PARA 
EVITAR MALES MAIORES

  
Recorde-se que o muro de contenção 
entre São Pedro do Estoril e a Parede foi 
alvo de uma intervenção em Novembro 
de 2019, devido ao estado de degrada-
ção que apresentava, no seguimento de 
outras derrocadas. Na altura, as obras 
de emergência realizadas, sob a respon-
sabilidade da CMC, obrigaram a en-
cerrar a circulação rodoviária na faixa 
mais à direita da Avenida Marginal, no 
sentido Cascais-Lisboa.
Esta intervenção custou 150 mil eu-
ros, sendo que a autarquia anunciou 
a necessidade de realizar uma obra 
estrutural cujo projecto seria lançado 
através de concurso público. Na mes-
ma ocasião, a empresa Infraestruturas 
de Portugal emitiu um comunicado a 
informar que “a muralha não suporta 
directamente a Estrada Marginal, cuja 
plataforma rodoviária assenta num ma-
ciço rochoso calcário que mantém a sua 
integridade”.
Também a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), em resultado da 
ocorrência, emitiu um comunicado em 

Novembro de 2019 a esclarecer que não 
tinham sido “identificados quaisquer 
sintomas de instabilidade na superfície 
do pavimento da Avenida Marginal”, 
pelo que se afigurava “a inexistência 
de risco iminente de rotura da arri-
ba e, consequentemente, da Estrada 
Marginal”.

OBRA ESTIMADA EM CERCA
 DE DOIS MILHÕES

Contudo, a APA ad-
mitiu também a ne-
cessidade de avançar 
com uma intervenção 
de fundo urgente no 
muro de contenção, 
como defendia a au-
tarquia cascalense: 
“Apesar de não exis-
tir perigo de rotura da 
arriba, a sua degrada-
ção configura uma 
situação de risco po-
tencial, justificando, 
numa lógica preven-
tiva, a intervenção de 
emergência preconi-
zada” pelo Município 
presidido por Carlos 
Carreiras. 
“Actualmente, a re-
ferida estrutura de 
proteção/muralha 
apresenta sinais loca-
lizados de degradação/deterioração, 
nomeadamente em termos da erosão 
das juntas argamassadas e tardoz da 
parede de alvenaria da muralha, sendo 
ainda visíveis rombos e subescavações 
no maciço rochoso de fundação da mu-
ralha”, sublinhava o comunicado da 
APA, justificando assim a necessidade 
de uma intervenção.

A obra estrutural para evitar a degra-
dação do muro que serve de contenção 
à Estrada Nacional 6 (N6), ao longo de 
uma extensão de mais de 300 metros, 
foi estimada pela autarquia cascalense 
em dois milhões de euros, de acordo 
com números avançados em Setembro 
de 2019. Até ao momento, não foi pos-
sível avançar com as obras, que neces-

sitam de um conjunto 
de procedimentos e 
do visto do Tribunal 
de Contas.

PROBLEMAS 
JÁ SE ARRASTAM 

HÁ ANOS

A Avenida Marginal 
é uma estrutura sob 
a alçada da empresa 
Infraestruturas de 
Portugal (IP), pelo 
que a CMC não tem 
responsabilidade di-
recta sobre aquela via. 
Contudo, a urgência 
de uma intervenção 

determinou uma to-
mada de posição da 
autarquia: “Atenta às 
responsabilidades de 
segurança, a Câmara 
Municipal de Cascais, 
em diálogo com o IP, 
avançará a médio pra-
zo com a obra da re-
cuperação do Muro de 
Contenção”.
Em Novembro de 2019, 
Carlos Carreiras co-
mentava assim a situa-
ção: “Portugal tem um 
histórico de facilitismo 
que está na origem 
de graves acidentes, 
inclusivamente com 
perdas de vidas e, face 
aos dados e à observa-
ção no local, a Câmara 
Municipal de Cascais 

não podia ficar de braços cruzados. A 
segurança das pessoas e bens é primor-
dial e é prioritária. Um incómodo hoje 
pode evitar uma tragédia amanhã”.
Os problemas com o muro de conten-
ção na zona da Praia das Avencas já 
vêm de há muito e têm sido apontados 
por vários sectores ao longo dos anos. 
Em Setembro de 2012, na segunda ses-
são de participação pública para a cria-
ção da Reserva Natural Marinha Local 
das Avencas, um morador da Parede 
referia já a necessidade de “recuperar 
o muro de contenção de arribas sob a 
casamata” existente no local.
Entretanto, a estrutura de contenção 
junto à Avenida Marginal continua à 
mercê da intempérie, que repetidamen-
te, todos os Invernos, sofre novos danos 
resultantes do mau tempo. Este ano, 
não é excepção. Os buracos no muro 
repetem-se, aumentam de número e de 
dimensão. Ao mesmo tempo, aumen-
tam também os avisos de perigo de der-
rocada no local, que alguns temem que 
um dia possa ter um resultado trágico.
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