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Dr. Olívio Dias

Trilogia da dor (parte I)

Oclusão dental
X
Postura

Alguma vez lhe aconteceu sentir
dores na face e dores de cabeça sem
razão aparente?
E alguma vez suspeitou que a culpa
fosse dos seus dentes?
É cada vez mais frequente encontrar
nos consultórios médicos e dentários
pacientes em consulta devido a dores na face por razões inexplicáveis.
Habitualmente, queixam-se de dores difusas na mandíbula, enxaquecas persistentes, dores de cabeça,
rigidez e dores cervicais, sensação
de ouvido obstruído e ruídos nos
ouvidos.
Muitos consultaram especialistas
das mais diversas especialidades e
nem assim descobriram a razão das
dores, nem encontraram soluções
para o problema.
Na maioria dos casos, quando fazemos um interrogatório mais aprofundado, constatamos que estes pacientes não só apresentam queixas
de dores, como tomam muitos medicamentos, e ainda referem “clicks”
ou crepitações ao nível de articulações temporo-mandibulares.
A anamnese informa-nos geralmente que o paciente apresenta dores
nas costas, nos joelhos ou está sujeito
a sucessivas entorses.
Mas, por estranho que pareça, há
muito que se sabe que estas manifestações podem ter a sua origem em
deficientes contactos dentários.
ELEMENTOS DE ANATOMIA
E DE FISIOLOGIA
Para que ocorra o esmagamento do
bolo alimentar, os dentes devem estar em contacto de forma equilibrada. Deste modo, assegura-se urna
preparação eficaz do bolo alimentar
e a sua perfeita digestão. Os dentes
entram em contacto por elevação da
mandíbula que gira em torno das
articulações temporo-mandibulares.
Estas últimas são movimentadas pelos músculos mastigatórios que permitem o encerramento das arcadas
dentárias, este fenómeno denominado Oclusão Dentária.
Recetores localizados ao nível das
raízes dentarias, enviam informações às diferentes estruturas para a
mastigação. Estes recetores dentários enviam informações aos receto-

res musculares, ligamentares e
articulares. É deste modo que
os dentes comandam a posição
da mandíbula no espaço, ou
seja, a sua fisiologia. Para que
a função seja harmoniosa, é necessário que haja integridade
anatómica e fisiológica das diferentes estruturas. Para tal, todos os dentes entram em contacto devido aos músculos que
se contraem simultaneamente.
Outra condição é integrada
na articulação temporo-mandibular, constituída por dois
côndilos sobre os quais estão
os discos ou meniscos. Eles
devem estar sempre intimamente relacionados durante os
diferentes movimentos mandibulares.
Este conjunto não se cansa, pois economiza o seu funcionamento. Os dentes
só contactam realmente 30 minutos em
24 horas, essencialmente aquando da
deglutição.
O restante do tempo, sob as forças da
gravidade, a mandíbula descai um
pouco. Existe uma posição de repouso
fisiológico que se manifesta por uma
ausência de contactos dentários e de
contrações musculares.
Ora, como resultado, a disfunção aparece acompanhada de toda a patologia
por esta implicada.
ETIOLOGIA
A ocorrência da patologia pode ter
várias origens. Se houver dentes extraídos sem que a zona edentula tenha
sido compensada por uma prótese, os
contactos dentários vão sofrer perturbações. Com efeito, uma arcada dentária é um verdadeiro castelo de cartas:
se tirarmos urna carta, todo o castelo
desmorona.
Quando um dente é extraído, os dentes
adjacentes inclinam-se para compensar
o espaço criado pelo dente em falta. A
seu termo, estes contactos deixam de
ser simultâneos e é então que ocorrem
interferências dento-dentárias que provocam desvios da mandíbula.
Este desvio da mandíbula, não deixa
que os músculos mastigatórios tenham
urna contração de forma equilibrada
e provoca disfunções musculares, estas manifestam-se por cãibras, com as
consequentes dores, mais tarde, as articulações temporo-mandibulares serão
também atingidas.
Para compreender tudo isto, imagine-se um indivíduo a caminhar com um
só sapato, ou seja, com um pé descalço
e outro não. O seu andar encontrar-se-á
modificado e alterado, o coxear consequente deste género levá-lo-á a dores
dos músculos responsáveis pela marcha. A longo termo, o funcionamento
das ancas será também perturbado.
ACIDENTES
A disfunção das articulações temporo-mandibulares tem também outras causas, em que as mais importantes são
as causas acidentais. Um acidente de
viação pode provocar lesões cervicais,
nestas circunstâncias há uma luxação

da mandíbula onde o
disco se desloca para a
frente do côndilo. Por
exemplo, a situação em
que o automobilista sofre um embate por trás,
verificando-se assim hiperextensão do pescoço
aquando do acidente.
Depois do choque, dá-se
o inverso. O bloco craniano vai para a frente,
enquanto a mandíbula
vai para trás. O conjunto côndilo-disco acompanha este movimento,
deixando muitas vezes
discos à frente do côndilo. É então que se produz
um entorse das articulações temporo-mandibulares. O côndilo
deixa de estar de baixo do mecanismo,
passando para posterior deste, isto é,
discais. Retomando o exemplo citado
anteriormente, imagina-se agora as
dores que poderia ter uma pessoa a caminhar com um entorse no tornozelo e
as desordens daí oriundas ocasionadas
pela sobrecarga na lesão.
STRESSE
Demonstrou-se que em 24 horas os
dentes ocluem apenas 30 minutos. Se as
articulações só funcionassem neste período, verificar-se-ia a recuperação fisiológica de alguma lesão existente, no
entanto, tal não se verifica pois o fator
stresse leva a que um indivíduo muitas vezes “serre” os dentes, este hábito
denomina-se bruxismo. Quanto maior
é o período de bruxismo, mais nocivo
se revela.
Um paciente que visite o seu dentista
apresentando os problemas da esfera
oro-facial deste tipo refere muitas vezes
que os sintomas aparecem em períodos
de stresse exacerbado, um e outro são
indissociáveis. É importante encontrar
uma solução para o problema dentário,
mas no que respeita ao stresse cabe ao
paciente controlá-lo e geri-lo.
Os contactos dentários incorretos levam a problemas mais gerais, como os
problemas de postura. Com efeito, um
deficiente articulado dentário posiciona a mandíbula diferentemente e de
maneira falsa no espaço. Os músculos
mastigatórios deixam de funcionar de
maneira simétrica. Com o tempo, devido ao bruxismo, eles tornam-se contraídos e espasmódicos.
Ora, por intermédio do osso loide, os
músculos mastigatórios estão em relação estreita com os músculos que orientam os ombros, denominados “cintura
escapular no espaço”. Os espasmos dos
músculos mastigatórios ocasionam,
por consequência, basculamento na
cintura escapular. Esta é ligada à bacia,
também denominada cintura pélvica,
pelos músculos dorsais. O basculamento de urna das cinturas provoca o
mesmo efeito da outra. Eis como maus
contactos dentários que colocam em
basculamento a mandíbula, provocam
uma báscula num sentido ou noutro,
do corpo inteiro. A dor de dentes transforma-se em dores nas costas. É fácil

Médico dentista nas Clínicas
Médicas Dr. Olívio Dias
compreender como um problema de
postura originário pode levar a disfunção mandibular.
DIAGNÓSTICO
A anamnese deve permitir ao dentista ver os desejos e as necessidades
do seu paciente.
A prioridade do pedido deve ser conhecida. Pode tratar-se da dor, ela
é um incómodo ao mastigar, ou do
incómodo provocado pelos ruídos
articulares. A palpação dos músculos mastigatórios dá-nos a informação sobre o grau de espasmos dos
mesmos, e, portanto, sobre eventuais dores. A auscultação articular
pelo estetoscópio e a frequência dos
ruídos articulares. A mobilidade
mandibular é medida a nível dos
incisivos e dos códilos. Para esses
últimos, um dispositivo denominado “Axiógrafo” regista com precisão
os deslocamentos do eixo de rotação
dos códilos.
A análise da postura evidencia a báscula dos ombros, chamadas cintura
escapular, e a da bacia, ou cintura
pélvica, em correção ou não com a
articulação dentária. É espantoso
constatar neste estádio a importância do incorreto articulado dentário
nos problemas de postura. O problema dos dentes acarreta, muitas
vezes, a dor nas costas.
Por fim, a radiografia confirma a
presença ou não de artrose a nível
das articulações temporo-mandibulares. Isto informa-nos então sobre o
prognóstico a longo termo.
Um diagnóstico preciso é necessário
para colocar em prática um tratamento apropriado.
O problema pode ser puramente
muscular ou articular. Num ou outro caso, o tempo e a complexidade
do tratamento são diferentes, este
será antes de mais ortopédico e depois estabilizador do resultado adquirido.

Continuação na
edição de março

Pode ler a entrevista completa no
nosso site www.ocorreiodalinha.pt
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Oeiras inicia vacinação
Na sequência do apoio solicitado pelas autoridades de saúde, o Município
de Oeiras cedeu o Pavilhão Carlos
Queiroz, em Carnaxide, e dotou o mesmo com as estruturas necessárias, para
12 postos de vacinação.
A abertura deste posto de vacinação,
que se realizou no dia 10 de fevereiro,
contou com a presença do presidente
da Câmara de Oeiras, do presidente
da ARS do Lisboa e Vale do Tejo e do
diretor da ACES de Lisboa Ocidental e
Oeiras.
O presidente da Câmara, Isaltino
Morais, em declaração aos jornalistas,
explicou que apesar de o pedido ter
sido de apenas 6 postos, acharam que
valia a pena prevenir para o caso de
serem precisos mais postos de
vacinação.
Uma vez que este posto fica
distante de uma boa parte da
população, que por ser idosa
tem alguma dificuldade em se
deslocar, a Câmara de Oeiras
está a disponibilizar transporte
para os munícipes, através do
serviço de táxis do concelho.
Os utentes que são contactados
pelo SNS para agendamento
da toma da vacina contra a
Covid-19, podem beneficiar
deste serviço de táxis gratuitamente, bastando contactar a
Cooperativa Radio Táxis Alto

da Barra, através do telef. 214 239 600,
ou a Multitáxis Cooperativa De Rádio
Táxis De Oeiras, telef. 214 155 310. Os
bombeiros de todo o Concelho foram
também vacinados, a partir do dia 11,
no Centro de Saúde de Oeiras.
Ainda segundo Isaltino Morais, à medida que se for registando maior afluência à vacinação, o Município admite
alargar o apoio de transporte gratuito
aos munícipes, através das viaturas do
COMBUS.
Os utentes do SNS, presentes para a administração de uma centena de vacinas,
disponíveis neste dia, como Adelaide
Pinto, de 82 anos, a viver em Caxias,
que foi a primeira a ser vacinada, ou
Acílio Fonseca, de 84 anos, a viver em
Queijas, foram convocados através do
telefone com as indicações de hora e
local, e não hesitaram em serem vacinados.
O Município de Oeiras fez neste centro de vacinação um investimento de
250 mil euros, disponibilizando entre

outros materiais, 10 computadores, 11
secretárias, 80 cadeiras, caixotes de lixo
e contentores para resíduos contaminados, fez a contratação de sete enfermeiros, seis pessoas para orientação dos
utentes e providenciou a entrega refeições para estas pessoas.

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, um apoio de 16 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Queluz. A verba destina-se
à instalação de duas plataformas elevatórias para o acesso ao salão multiusos
a pessoas com deficiência, mobilidade
condicionada ou reduzida e pessoas
idosas.
A Associação de Bombeiros de Queluz
dispõe de um salão multiusos onde são
realizadas diversas iniciativas no âmbito cultural e social, muitos dos quais
desenvolvidos pela Junta de Freguesia, pelo município e por instituições
do setor cultural e solidário de forma
gratuita. A instalação das plataformas
elevatórias contribuirá para eliminar
barreiras arquitetónicas e promover a
igualdade de oportunidades no acesso
ao referido equipamento por parte de
pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida.
O presidente da autarquia, Basílio Horta, sublinhou que “a Câmara de Sintra
tem como objetivo estratégico conceder
à solidariedade e às politicas sociais e
de saúde relevante prioridade, através
do apoio às populações mais vulneráveis e pelo reforço medidas para situa-

Cadetes doam sangue
ções de risco em parceria com entidades que atuem no campo social”.
O salão multiusos constitui um importante recurso no atual quadro da pandemia Covid-19, que veio determinar
novas condições de utilização deste
tipo de espaços, nomeadamente, quanto à sua lotação máxima, situação que
obriga a um esforço no sentido de alargar e diversificar os espaços de utilização comunitária existentes no concelho.

Clubes comemoram aniversário

No mês de janeiro, dois clubes desportivos da união das freguesias de
Massamá e Monte Abraão, celebraram
o seu o aniversário. No dia 5 de janeiro

Fotos: Paulo Rodrigues

Bombeiros de Queluz vão ter
melhor acesso ao salão nobre

de 1976, o Centro Shotokai de Queluz
iniciava a sua atividade, tendo comemorado agora 45 anos de existência.
Por sua vez, a Juventude Operária de
Monte Abraão (JOMA), fundada a 28
de janeiro de 1973, assinalou o seu 48º
aniversário.
A freguesia congratula ambas as instituições pelo trabalho levado a cabo não
só no que respeita à promoção do desporto, mas também na área recreativa,
cultural e social.

Vinte e cinco cadetes da
Primeira Companhia de
Alunos da Academia
Militar doaram sangue
no Hospital Professor
Doutor
Fernando
Fonseca (HFF). Esta iniciativa representa um
importante
contributo
para o aumentos das reservas disponíveis para
utilização pelos hospitais
do Serviço Nacional de
Saúde. Os cadetes foram
acompanhados pelo capitão Marco Silva, comandante dos cadetes
alunos do estabelecimento de ensino
militar, e pela Capitã Raquel Valente.
Esta iniciativa vem reforçar a estreita
colaboração mantida desde sempre
entre o polo da Amadora da Academia
Militar e o HFF. A Diretora do Serviço
de Sangue e Medicina Transfusional
do HFF, Diana Sousa Mendes, salienta
que “os hospitais continuam a necessitar diariamente de sangue e é muito
importante que os cidadãos saibam que
podem continuar a fazer as suas dádivas”. Por esse motivo foram tomadas
um conjunto de medidas com vista a
garantir que é salvaguardado o distanciamento físico. Assim, idealmente,
as dádivas devem ser feitas mediante

agendamento prévio para que não haja
aglomeração de pessoas nas instalações
do serviço. “A pandemia não deve ser
um fator que desmobilize as pessoas a
darem sangue, pois podemos garantir
as condições ideais para que o possam
fazer com total segurança”, assegura
a diretora do serviço. As reservas nacionais de sangue apresentam uma
necessidade permanente de diversos
grupos sanguíneos. Todos os cidadãos
com mais de 18 anos, que tenham mais
de 50kg e que sejam saudáveis podem
dar sangue. A marcação da sua dádiva
no HFF deverá ser efetuada através do
número de telefone 214 348 279/20, nos
dias úteis entre as 8:30h e as 15:00h.
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o comércio local, fomentar a cultura nomeadamente nas áreas da arte e da
gastronomia – e difundir informação,
pois acreditamos que se cada pessoa
partilhar um pouco daquilo que sabe
já está a enriquecer a comunidade.
Queremos ainda atuar na área do bem-estar e saúde.
FA – Gostava de evidenciar a importância da difusão de informação. Há
uma serie de informações que são necessárias às pessoas para serem melhores cidadãos ou para serem mais saudáveis, por exemplo, mas que não chega
até elas. Por exemplo, considero fundamental que uma pessoa que termine o 12º ano conheça os meandros das
finanças: como abrir atividade, como
funcionam os recibos verdes, etc...este
tipo de informação muitas vezes não
chega às pessoas e nós queremos facilitar este processo. No que respeita à área
da saúde e bem-estar é nossa prioridade combater o sedentarismo, nomeadamente
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Considerávamos primordial apoiar o
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Presidente visita escolas
de Carnaxide
No decorrer de uma
visita a quatro equipamentos
escolares
do Agrupamento de
Escolas de Carnaxide,
que teve por objetivo
aferir eventuais necessidades de beneficiação
e requalificação do edificado, 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 beneficiação dos espaços escolares deste agrupamento.
Esta visita incluiu a EB/JI S Bento, em
Valejas, onde este ano será feita uma
intervenção de substituição das coberturas e de beneficiação de vários espaços exteriores, a EB Vieira da Silva,
onde além de outros serão realizados
trabalhos no polidesportivo exterior,
A
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projeto. Distribuímos 50 cabazes que
se traduzem num apoio a cerca de 300
pessoas. Isto deixa-nos extremamente
satisfeitos. Esta ação serve para mostrar
que a comunidade tem voz e tem força.
Mesmo quem contribuiu com 1€ já fez
a diferença na vida daquelas pessoas.
CL – Foram vocês que fizeram a distribuição dos cabazes?
FA – No que respeita às famílias
apoiadas pela Refood, foi a própria
instituição a proceder à distribuição.
Relativamente às famílias apoiadas
pela Assomada foi-nos transmitido que
era importante estarmos presentes na
altura da entrega para que as pessoas
pudessem pôr uma cara em quem as
está a ajudar e para vermos de perto a
realidade e as necessidades daquelas
famílias. E assim foi. Acabámos por
sair da distribuição com um grande levantamento de necessidades nas quais
esperamos poder ajudar.

CORREIO
LINHA
OO
CORREIO
DADA
LINHA
CL – Têm procurado o apoio junto de outros organismos?
FA – Conseguimos reunir na
Associação uma equipa multidisciplinar que nos permite ir fazendo algumas coisas de forma mais
ou menos autónoma. Mas claro
que temos sondado outras instituições, públicas ou privadas,
para se juntarem a nós, sempre de
acordo com os projetos que estamos a desenvolver no momento.
PO – Para concretizarmos os nossos objetivos vamos precisar de
várias ajudas e qualquer instituição que sinta que tem alguma coisa a acrescentar à Oh Xide ou que
se identifique com a nossa visão
e se queira juntar, é muito bem-vinda.
CL – Já têm algum projeto futuro
definido?
PO - Neste momento não podemos
dizer com toda a certeza “o nosso próximo projeto será” porque ainda o estamos a delinear. Criámos a Associação
há muito pouco tempo e fizemos acontecer esta ação dos cabazes muito rapidamente...estamos agora a planear o
futuro.
CL – Vivem em Carnaxide há vários
anos. Como descrevem a freguesia e o
que consideram que mudou ao longo
dos tempos?
FA – Fundamentalmente sentimos um
grande impacto, ao longo dos anos,
na importância do comércio local. Por
exemplo, o Mercado de Carnaxide é
um espaço muito querido para todos
nós. Todos lembramos com nostalgia
o Mercado como um espaço de convívio...era um ponto de encontro entre as
pessoas e tinha um enorme impacto na
economia local. De resto, posso dizer
que há um grande convívio comunitá-

5

Sintra apoia
instituições

rio desde sempre na freguesia, é uma
vida quase familiar. Somos uns privilegiados por termos a possibilidade de
ajudarmos uma comunidade da qual
fazemos parte e na qual nos sentimos
bem.
PO – Em Carnaxide há um enorme
sentido de vizinhança, as pessoas conhecem-se. Vivemos num sítio com um
ótimo sentido de comunidade, bons
acessos, uma Serra fantástica...é um
local muito agradável. As pessoas não
querem sair daqui e quem sai, acaba
eventualmente por regressar.
CL – Quem vos quiser acompanhar
como pode fazê-lo?
PO - Através das redes sociais da
Associação pois é aí que vamos partilhando as nossas iniciativas (instagram.
com/oh_xide ou facebook.com/ohxide).
Texto: Raquel Luís
Fotos: Associação

Foram aprovados, em reunião de executivo, dois protocolos entre a Câmara Municipal de Sintra, o Instituto São
João de Deus – Casa de Saúde do Telhal
e a Associação de Apoio à Criança e ao
Jovem “O Contributo”, no valor total
de 24 mil euros.
Estes protocolos pretendem contribuir
para a promoção da saúde e prevenção
das doenças, bem como apoiar pessoas
em situação de vulnerabilidade, em
parceria com entidades que atuem no
campo social.
Para o presidente da autarquia, Basílio
Horta, “é essencial este apoio para jovens ou crianças em situações de risco
e que precisam de intervenção terapêutica rápida e urgente, que são encaminhados pela autarquia”.
Atualmente, ao abrigo do protocolo
com o Instituto S. João de Deus – Casa
de Saúde do Telhal estão a ser acompanhados em pedopsiquiatria mais de
500 crianças e adolescentes, provenientes de famílias carenciadas do concelho
de Sintra. Foram ainda realizadas 17
primeiras consultas, 358 consultas subsequentes das quais 225 teleconsultas e
elaborados 14 relatórios clínicos.
A Associação de Apoio à Criança e ao
Jovem “O Contributo”, com base nesta parceria realizou durante 2020, 171
consultas de psicologia, 2 avaliações
psicológicas e 17 acompanhamentos de
mais de 100 crianças e jovens sinalizados, quer pelo serviço de Ação Social
da autarquia, quer pelas Comissões de
Proteção de Menores e Jovens em Risco
e pelas escolas do concelho
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Artista apresenta
nova obra

Enfermeira
é Miss Model
A enfermeira, Verónica Freire, do serviço de Ortopedia do Hospital Professor
Doutor Fernando Fonseca  (HFF) conquistou o título de “Miss Model”, do
concurso internacional Miss Universo
2020 da World Amateur Bodybuilding
Association (WABBA International ),
realizado no passado mês de Dezembro
em Portugal. Há 12 anos que Verónica
Freire pratica ginásio regularmente
com o objetivo de se manter saudável
e há cinco anos começou a acompanhar
o culturismo em Portugal. “Algumas
pessoas desafiaram-me a iniciar uma
preparação para competição, mas eu
tinha sempre uma desculpa, ou era o
trabalho por turnos no hospital, ou era
a especialidade, ou era o campeonato
do basquetebol”, diz a enfermeira. Com
efeito, para além do referido serviço
prestado no hospital e do contributo
com muitos turnos extra, Verónica está
ainda a concluir a especialidade e a fre-

quentar um mestrado na Universidade
Católica. Foi já em plena pandemia que
uma provocação a levou a arregaçar as
mangas e, a apenas oito semanas da
prova em que iria participar, iniciou a
preparação. Verónica afirma que o mais
prazeroso de todo o processo foi “ver o
corpo mudar de dia para dia e perceber que nada é impossível se tudo for
cumprido”. A vitória nesta competição
foi possível não só graças ao seu foco,
organização e disciplina, mas também
aos colegas de trabalho “que me deram força nos turnos que antecederam
a prova, não permitindo que vacilasse,
transmitindo-me a energia de que precisava”, conta Verónica. O triunfo nesta
primeira prova em que participou significa que para além da Taça de “Miss
Model” ganhou também um denominado “Pro Card”, passando a ser considerada atleta profissional da WABBA.

O artista de Banda Desenhada, José
Ruy, lançou uma nova obra intitulada
“O Heroísmo de uma Vitória”. O livro
começou a ser criado em 2019, quanto
o autor se encontrava na Ilha Terceira.
Aí, foi desafiado pelo Dr. Hugo Tiago e
pelo Presidente da Direção do Instituto
Açoriano de Cultura, Dr. Carlos Bessa,
a recriar numa narrativa gráfica o episódio histórico de uma memorável batalha de 1829, quando os absolutistas
atacaram a Ilha Terceira, então o único
baluarte do liberalismo em Portugal.
“Fiquei logo entusiasmado, pois é um
tema que me apaixona. Nessa mesma
altura comecei a recolher elementos
nos locais onde, em 1829, se passaram
os acontecimentos. Pesquisei sobre trajes e costumes da época, a arquitetura,
a parte da armaria e navios. Consultei
o próprio Museu Militar de Angra do
Heroísmo. Recolhi informações e imagens no terreno e visitei os locais que
destinei incluir na narrativa gráfica,
para corresponderem à realidade e
serem identificados pelos próprios
Terceirenses. Tive como guias os incansáveis amigos Hugo Tiago e Alberto
Soares”, conta o autor. José Ruy entregou a obra completa em Outubro
de 2020 depois de vários meses de
trabalho: “demorei menos de um mês
a escrever o argumento. Criei um pequeno romance para envolver a carga
histórica tornando-o, assim, mais aliciante para o leitor. Depois fiz os esboços em desenho de toda a história, e

Quinta ganha nova
entrada
Na sequência do plano
de recuperação do património, que a Câmara de
Oeiras está a implementar na área da ex-Estação
Agronómica
Nacional,
cedida para sua utilização, por um período de 44
anos, está a ser reformulado o muro que se estende
ao longo da Rua Junção do
Bem e Estrada de Oeiras, começando
pela criação de uma nova entrada.
Esta obra começou, segundo o
Presidente da Câmara, Isaltino Morais,
com a criação desta entrada, substituindo o antigo portão, para permitir o
acesso a veículos pesados, já que sendo
a estrada estreita, não permite que este
tipo de veículos possa manobrar com
segurança.
Este acesso é necessário para a execução das obras que se vão realizar no
lado esquerdo da ribeira, que não tem

CL-Fevereiro-2021

uma vez aprovados pelos especialistas
do Instituto Açoriano de Cultura e das
Autarquias da Praia e de Angra, iniciei
a execução sobre papel, a tinta da china. A cor executo-a pelo Photoshop.
Ao todo levei seis meses a completar o
livro”. O livro foi editado pela Âncora
Editora e, para já, dada a situação pandémica vivida, pode ser adquirido através do site da mesma. Assim que for
autorizada a reabertura das livrarias
estará disponível nos locais de venda,
por todo o país. A pandemia impossibilitou também a apresentação do livro,
estando a ser ponderada uma eventual
apresentação online.

acesso para este tipo de veículos pelo
portão sul, devido às pontes existentes
sobre a ribeira não o permitirem.
A criação deste acesso é a primeira fase
desta obra que tem como objetivo reconstruir este muro em toda a sua extensão, ficando semelhante aos restantes muros da quinta, com cerca de um
metro de parede e um gradeamento de
ferro a ela fixado, pretendendo-se com
isso, segundo o presidente da Câmara,
dar visibilidade sobre a quinta a quem
circula pela estrada.
O Município vai investir quase 10 milhões de euros na recuperação do conjunto
monumental existente
nesta parte da ex-Estação Agronómica
Nacional, onde se inclui a Casa da Pesca,
a Cascata do Taveira
ou a Casa dos Bichos
da Seda, criar jardins
e devolver todo este
património à fruição
pública.
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Em Sintra

Templo Budista Kadampa
O Templo Budista Kadampa de Sintra
(Templo pela Paz Mundial da Nova
Tradição Kadampa), uma construção com características singulares, foi
inaugurado na Várzea de Sintra, em
2013, pelo mestre da meditação budista Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche
na data da celebração do Dia da
Iluminação de Je Tsongkhapa (ver caixa), 25 de Outubro.
Este Templo, que serve de sede ao
Centro de Meditação Kadampa
Deuachen, é um lugar sagrado privilegiado que exibe características especiais. “Cada aspecto da sua concepção
tem um significado espiritual que nos
revela o caminho para a libertação e
iluminação”, assinala a instituição na
sua página na Internet.
Nesse sentido, “a arquitectura do
Templo, o seu simbolismo e a sua arte
original conferem uma beleza” que
“acalma as mentes e tem um profundo
significado espiritual”, sendo considerado pelos praticantes kadampas “um
objecto sagrado que inspira a alcançar
paz interior e exterior”, prossegue o
texto de apresentação.
O termo ‘Kadampa’ reporta-se a uma
tradição do Budismo Mahayana, cuja
fundação é atribuída ao mestre budista
indiano Atisha (982-1054). Os seguidores do percursor são denominados ‘kadampas’. ‘Ka’ significa ‘palavra’ e alude aos ensinamentos de Buda e ‘dam’
faz referência às instruções transmitidas por Atisha ao povo do Tibete.

O Centro de Meditação Kadampa
Deuachen oferece várias actividades
regulares online e presenciais, nomeadamente aulas para ensinar a iniciar e a
desenvolver a prática da meditação, de
forma a proporcionar aos praticantes
relaxamento e bem-estar, bem como,
em fases mais avançadas, aumentar a
força dos estados mentais positivos.
São também realizados Workshops e
Cursos para ajudar os alunos a aprofundar o seu conhecimento e experiência prática nos ensinamentos de Buda
para os tempos modernos. Estão ainda
disponíveis programas especiais de
Formação de Professores e é possível
participar em Retiros de Meditação.
O Centro realiza igualmente preces e
meditações cantadas “para ajudar a
acumular mérito, purificar negatividades e receber bênções”.
Outra forma de ficar a
conhecer melhor as actividades ali realizadas é
através de uma palestra
gratuita e visita guiada,
durante a qual é explicada a simbologia da arquitectura e imagens do
Templo.

Kadampa Deuachen, o ‘Correio da
Linha’ foi falar com o monge e professor residente do Templo de Sintra Gen
Kelsang Rigden, que estuda e pratica o
Budismo Kadampa há mais de 20 anos,
sob orientação do seu guia espiritual,
Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - Qual
o significado das palavras Kadampa
Deuachen?
Monge Gen Kelsang Rigden (GKR) A palavra ‘Kadampa’ indica que este
centro pertence a uma tradição especial do Budismo Mahayana, chamada
Budismo Kadampa Moderno, que é
uma apresentação especial e prática
dos ensinamentos de Buda particularmente adequada para os dias de hoje.
Foi introduzida na sociedade contemporânea pelo renomado mestre de
meditação e erudito Venerável Geshe
Kelsang Gyatso Rinpoche. A nossa linhagem veio originalmente de Buda, o
fundador do Budismo, e foi transmitida através de uma sucessão ininterrupta de mestres budistas, como Atisha
(982-1054), Je Tsongkhapa (1357-1419),
até finalmente chegar a Geshe Kelsang
Gyatso Rinpoche.
‘Deuachen’ é o nome do nosso centro budista e significa ‘Terra Pura de
Êxtase’, indicando que, se purificamos
a nossa mente por completo, o nosso
mundo transformar-se-á num mundo
puro e só experienciaremos felicidade.
CL - Desde quando existe esta tradição
do Budismo Kadampa em Portugal?
GKR - Tanto em Portugal como
na Espanha, o Budismo Kadampa
Moderno chegou nos anos 90 com
diversos discípulos e o apoio do
Venerável Geshe Kelsang Gyatso.
CL - Quantos centros existem no
Mundo e em Portugal? Onde estão
instaladas as filiais portuguesas?
GKR - No Mundo existem mais de 200
centros e por volta de 1.000 filiais associadas a esses centros. As principais filiais portuguesas estão no Porto, Lisboa
e Castelo Branco.
CL - Porquê a escolha de Sintra para a
instalação deste Templo?
GKR - Acho que a beleza de Sintra responde por si só a esta pergunta.
CL - De que maneira a meditação
pode ajudar as pessoas a enfrentarem

UMA TRADIÇÃO
ESPECIAL
DO BUDISMO
Para conhecer melhor
o Centro de Meditação

esta crise pandémica e as dificuldades
dos tempos modernos?
GKR - A meditação funciona protegendo a nossa mente da negatividade e
mantendo paz interior, que é algo muito importante para ter uma vida feliz.
A paz interior sempre foi importante,
mas quanto mais difíceis são os tempos, mais importante se torna cultivá-la. Desafortunadamente, o contrário à
paz interior é bem conhecido hoje em
dia: ansiedade, depressão, irritação e
falta de sentido na vida.
CL - Como é que o Centro adaptou a
sua oferta a este período de pandemia
que estamos a atravessar?
GKR - Todos os nossos cursos passaram a oferecer a possibilidade de participação online. Mantemos as aulas
presenciais sempre que as condições
permitam e seguindo as recomendações das autoridades para a abertura.
CL - Planos para o futuro? Que eventos/iniciativas estão previstos para
este ano de 2021?
GKR - Sentimos que agora o nosso trabalho é ainda mais necessário. De facto, temos recebido mais solicitações de
meditações, cursos e também de preces
para doentes e falecidos. Portanto, temos uma programação muito dinâmica
que está continuamente atualizada no
nosso site: www.kadampa.pt
Para destacar um evento especial que
estamos a preparar, eu escolheria o curso ‘A Solução está no Amor’, que teremos no final de Fevereiro. Serão transmitidas as bênçãos especiais do Buda
do Amor, chamado Maitreya, com
ensinamentos práticos para nos mantermos unidos e nos apoiarmos uns aos
outros. A solução dos problemas nunca
pode ser através da raiva e do egoísmo,
mas pelo respeito e amor combinados
com sabedoria. Fazer isto nem sempre
é fácil, por isso pensamos neste evento
especial.
CL - O que devem fazer os interessados que pretendam ficar a conhecer melhor o Centro de Meditação
Kadampa Deuachen?
GKR - Eu acho que podem romper um
pouco a timidez e telefonar, escrever,

32 anos a Informar
Jornal de Referência
Jornalismo de Proximidade
www.ocorreiodalinha.pt | geral@ocorreiodalinha.pt
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perguntar qualquer dúvida que tenham. Há uma equipa de voluntários
que estão sempre dispostos a atender
as pessoas. Devido a esta situação provocada pela pandemia, sempre que as
autoridades permitam a abertura e a
circulação, temos aos domingos uma
tarde de portas abertas, das 15h00 às
18h00. Além disso, podem começar
por participar numa actividade online, como ‘Introdução à Meditação’ ou
‘Preces pela Paz Mundial’.
CL - Quantos seguidores tem o centro
actualmente?
GKR - É difícil saber, pois não temos
um registo pormenorizado de todos os
participantes. Temos ao redor de 140
pessoas que aprofundam a sua compreensão e prática budistas através
dos programas de estudo e apoiam o
Templo com os seus cartões mensais
de colaboração. Além delas, centenas
de pessoas participam, periódica ou
esporadicamente, em diferentes actividades.
CL - Onde são realizados os Retiros de
Meditação?
GKR - Os retiros são realizados no próprio Templo, com a possibilidade de
reservar acomodação ou apenas as refeições e dormir em casa. Actualmente
também disponibilizamos retiros guiados online para que as pessoas possam
fazer as sessões nas suas próprias casas.
EDIFÍCIO SAGRADO
DE GRANDE BELEZA
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tação completa do sofrimento, que são
os objectivos principais das práticas
budistas.
Também contém uma grande roda,
chamada a Roda do Dharma, simbolizando que os ensinamentos de Buda
viajam de um lugar para outro e, quando chegam a uma determinada região,
as pessoas desse lugar aprendem a
libertar-se dos seus problemas
através de controlar os seus pensamentos negativos e gerar hábitos mentais
benéficos.
CL - Uma mensagem/pensamento que
seja adequado para o ano que agora
começa?
GKR - Assim como eu quero ser feliz,
os outros também querem ser felizes.
CL - É difícil transmitir a Filosofia
Kadampa nos tempos que correm?
GKR - Pelo contrário, os ensinamentos kadampas surgiram precisamente
como uma apresentação prática para
os tempos modernos. Em certo sentido,
quanto mais difíceis os tempos, mais
poderosos se tornam esses ensinamentos, porque tanto as contradições que
eles apontam como as soluções que
oferecem ficam muito mais evidentes
e lógicas.
CL - A Humanidade está preparada
para viver o Presente em toda a plenitude, ou a constante preocupação com
o Futuro retira-lhe discernimento para
se encontrar consigo mesma e desco-

CL - Quais são os principais símbolos
integrados na arquitectura e imagens
existentes no Templo?
GKR - Para nós, o Templo é um edifício
sagrado de grande beleza e profundo
significado. Está baseado no mandala de Heruka, o Buda da Compaixão.
Pode-se encontrar, por exemplo, os
Oito Símbolos Auspiciosos, que foram
ensinados pelo próprio Buda, e que
mostram como alcançar o pleno despertar da nossa consciência e a liberEXEMPLO SEGUIDO EM TODO O MUNDO
Je Tsongkhapa (1357-1419) foi um
grande mestre budista tibetano que
fomentou o budismo Kadampa, que o

mestre indiano Atisha (982-1054) havia
introduzido no Tibete. A sua aparição
foi prevista por Buda. Je Tsongkhapa
ensinou aos tibetanos o que eles precisavam de saber para alcançarem o
desenvolvimento espiritual, desde os
passos iniciais para a meditação até à
realização final desse percurso.
Durante a época de ouro do Tibete,
milhares de tibetanos foram inspirados pelo exemplo difundido por Je
Tsongkhapa, baseado “em pura disciplina moral, grande compaixão e profunda sabedoria libertadora”.
Os seguidores de Je Tsongkhapa ficaram conhecidos como os ‘novos
Kadampas’. Actualmente, budistas
Kadampas em todo o Mundo estudam
os seus ensinamentos e tentam imitar o
seu exemplo.

brir o seu caminho espiritual?
GKR - Eu acho que sim, mas é uma questão de atitude. Para viver o Presente em
toda a sua plenitude, temos de nos lembrar que este mundo realmente não é
a nossa casa. Somos viajantes, estamos
de passagem. Se perdermos a perspectiva disto, a nossa vida ficará repleta de
preocupações e apegos absurdos e teremos a tendência de descuidar o cultivo
do nosso interior, que é o que nos permite viver o Presente com plenitude e
desenvolver uma fortaleza mental para
os desafios futuros.
CL - A ditadura da
Tecnologia limita a
Espiritualidade
do
Homem?
GKR - Acho que não
necessariamente, mas
temos de ser honestos
para identificar e diminuir a dependência
e efeitos secundários
nocivos que possamos
experienciar. Se não
fizermos um uso ético
da tecnologia, com certa autodisciplina e uma
boa intenção, o preço poderá ser altíssimo. Mas se a usamos bem, pode ser
muito benéfica.
CL - Na sua opinião, quais as principais limitações e potencialidades do
homem moderno?
GKR - Eu acho que o cepticismo do
homem moderno é, ao mesmo tempo,
o seu maior potencial e a sua maior limitação. É um potencial na medida em
que não aceita dogmas ou ideias impostas e, por isso, necessita comprovar as
coisas. Buda aconselhou esta aproximação não-dogmática à espiritualidade. E
é a sua limitação porque o cepticismo,
se levado ao extremo, cria uma rejeição, subtilmente dogmática, de tudo
o que cheira à fé. Às vezes assume-se,
sem uma visão crítica, um paradigma
muito difundido actualmente de que a
espiritualidade é algo para ingénuos, e
que ser agnóstico é em si mesmo ‘cool’.

9

Realmente, acho que é uma grande
simplificação da realidade. Na minha
opinião, a desconexão com a fé leva-nos
a um extremo materialista e niilista que
produz uma perda do sentido da existência humana, com todo o desassossego que isto provoca.
CL - O Homem vive em conflito com
o que o rodeia? O que pode procurar
fazer para se reconciliar com o Mundo
que o acolhe?
GKR - Buda, de forma muito habilidosa, apontou que o ser humano vive em
conflito consigo mesmo. E este conflito
interior expressa-se e projecta-se como
um conflito com os outros seres e com o
próprio Mundo. A raiz deste conflito é
não compreender correctamente quem
somos. É um tema profundo, difícil de
abordar numa entrevista, mas posso
dar um exemplo prático: enquanto eu
acreditar, consciente ou inconscientemente, que a minha felicidade é mais
importante que a dos outros, estarei em
conflito com a realidade. Desta crença,
surge a maioria dos conflitos exteriores.
Se abandonarmos esta crença ignorante
através da compreensão de que a felicidade dos outros é tão importante quanto a minha própria felicidade, os conflitos desaparecem. Esta é a experiência
de milhares de pessoas, tanto actuais
como de gerações anteriores.
CL - A Iluminação é uma aprendizagem para nos sentirmos melhor connosco próprios ou a descoberta de um
caminho para nos relacionarmos melhor com os nossos semelhantes?
GKR - Ambas as coisas. A Iluminação
é um estado que alcançamos ao melhorar as nossas qualidades humanas por
meio do desenvolvimento da capacidade da nossa mente. Embora signifique a
libertação pessoal de todo o sofrimento,
a motivação real para atingir este estado é a compaixão, o desejo de beneficiar
todos os seres e de guiá-los a este mesmo estado de plenitude e libertação.
Texto: Luís Curado
Fotos: T.K.
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Associação de Porto Salvo
comemora 36 anos
O Grupo Coral e Instrumental Norte
Sul, é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1985, sedeada no
Centro Cultural na Ribeira da Lage,
na Freguesia de Porto Salvo, e divulga os Cantares e a Música Popular
Portuguesa.
Joaquim Mália diretor do Grupo Coral
e Instrumental Norte Sul, (GCINS),
conversou com “O Correio da Linha”,
no sentido de nos dar a conhecer um
pouco do passado e presente deste
Grupo.
O GCINS surgiu no Bairro Pedreira do
Húngaros, através das atividades da
Associação de Moradores, inicialmente

com a designação de Associação Bento
de Jesus Caraça. Quando o Bairro da
Pedreira dos Húngaros foi demolido tiveram que alterar a designação e
passou a GCINS, tendo a Câmara de
Oeiras cedido um espaço no Centro
Cultural na Ribeira da Lage, atribuindo
também o apoio que institucionalmente concede às associações culturais, mas
também ajudando pontualmente em
algumas despesas, como a compra de
instrumentos ou de material de apoio
técnico, sendo exemplo uma mesa de
mistura, oferecida recentemente, no
valor mil e 100 euros.
A viver em Porto Salvo, há mais de

40 anos, Joaquim
Mália, que fez parte
de várias direções
na Sociedade de
Instrução Musical de
Porto Salvo (SIMPS),
depois de reformado
interessou-se
mais
pela música, e em
2015 passou a integrar o GCINS, que
considera ter um projeto mais a seu gosto, tentando, a atual
Direção, manter as
diretrizes
iniciais,
com atividades como
o grupo instrumental
e coral, que conta com 10 elementos,
interpretando cantares de diversas regiões do país mas com maior incidência na Música e Cantares Alentejanos,
isto porque a maioria das pessoas que
fundaram a o Grupo tinham ligações
ao Alentejo, com quem tem sido mantido intercâmbio de atuações, agora
interrompido devido à pandemia e refere, Joaquim Mália, que a estrutura do
grupo é pesada, porque tem suporte de
diversos instrumentos.
GRUPO DE CONCERTINAS
“CONTA COM SETE ELEMENTOS"
Há algum tempo a Direção considerou
que o Grupo devia ter outras atividades
e foi pensada a criação de um grupo de

concertinas, já que Joaquim Mália tem
alguma experiência neste campo, por
ter feito parte de um grupo de concertinas. Depois de contatarem alguns tocadores de concertina foi possível darem
concretização a esta nova atividade
constituindo o grupo, “Cant-o-Oeiras”,
que conta com sete elementos, um reportório que tenta repescar as modas
antigas, indo ao encontro do agrado da
maioria das pessoas com mais idade,
mas que os mais novos também gostam, e teve, antes da pandemia, uma
grande solicitação para atuações, sobretudo em lares de idosos.
Neste momento está em desenvolvimento um grupo de fados que tem contado com cinco fadistas.
Além do apoio da Câmara de Oeiras,
têm sócios, cuja cota
é um euro mensal, a
Junta de Freguesia
de Porto Salvo tem
ajudado com subsídio na altura das
festas, conseguindo assim manter
economicamente o
GCINS, já que as
suas atuações são
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Proteção Civil de Oeiras
com novas instalações

gratuitas solicitando apenas ajuda para
os transportes.
PANDEMIA INTERROMPE
ATIVIDADES DO GRUPO
Com a situação de confinamento, salvo raras exceções, como o
cantar das Janeiras no Dia
de Reis, a atividade tem
sido muito reduzida e neste
momento nem há ensaios.
A faixa etária dos elementos do Grupo está entre os
30 e os 70 anos, sendo a sua
maioria acima dos 60 anos,
uma situação que gostavam
que fosse alterada, com a
adesão de jovens, mas não
tem sido possível despertar
o interesse nesta atividade.
Esta é uma preocupação
que, Joaquim Mália, manifesta, pois
a continuidade do grupo depende da
renovação dos seus elementos, depois
também é uma preocupação constante
a melhoria da qualidade do seu trabalho, que tem que ser um esforço de

todos os elementos, já que
não têm condições para
pagar a um maestro que
dirija o grupo, recorrem à
gravação dos ensaios para
depois, ao ouvirem, poderem corrigir o que não
estiver bem. Têm vindo
a preparar a publicação
de novo CD de músicas
mas tudo vai depender
da pandemia que também vai impedir que seja
assinalado, em março, o
36º aniversário do Grupo
Coral e Instrumental Norte Sul.
Quem tiver interesse em integrar o
Grupo pode manifestar esse interesse
através do Facebook.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: N.S.

O edifício da Polícia Municipal de
Oeiras, onde funciona também a
Proteção Civil, foi alvo de obras que
adicionaram mais um piso, no sentido
de criar instalações mais adequadas
ao funcionamento da Proteção Civil e
cuja inauguração, pelo presidente da
Câmara, Isaltino Morais, decorreu no
dia 4 de fevereiro.
Esta intervenção, que corresponde a um
investimento de 206 mil euros, resultou
da necessidade de aumentar o espaço
partilhado por ambos os serviços, uma
vez que, devido
ao aumento de
efetivos e equipamento verificado
nos últimos anos,
se tornou exíguo.
Isaltino
Morais
referiu que com
estas novas instalações a Proteção
Civil fica melhor
instalada,
mas
não tem faltado
nada para o seu
funcionamento,
pois a Câmara tem
proporcionado os
meios necessários,

nomeadamente aos bombeiros, que
são uma parte importante da Proteção
Civil, tendo, em 2020, sido investidos 5
milhões de euros.
Referiu ainda que espera em julho possam ser apresentadas publicamente as
aquisições feitas com este investimento
e terminou a sua intervenção elogiando
a qualidade obra que ali foi feita e que
disponibiliza, entre outros gabinetes,
gabinete de apoio técnico, de planeamento e sala de reuniões, num total de
140 metros quadrados.
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"O elevador é um meio
de transporte seguro"
- Afonso Arraia

Publireportagem

Os elevadores instalados nos edifícios
onde vivemos e trabalhamos, ou que
frequentamos, são dos equipamentos
mais usados no nosso dia-a-dia. Nas
cidades modernas, com arranha-céus
que batem constantemente recordes
de altura à medida que mais pessoas e
serviços se concentram em espaços reduzidos, passaram a ser indispensáveis
e obrigatórios para uma acessibilidade
cómoda dos utilizadores.
A instalação e manutenção destes equipamentos são exigentes e obrigam a
uma constante actualização por parte
dos profissionais que trabalham nas
empresas que desenvolvem actividade
nesta área de negócio. Nem sempre a
obrigatoriedade de instalar elevadores
em edifícios habitacionais a partir de
um determinado número de pisos é devidamente interpretada. Mas devia ser.
Entre as razões que justificam a instalação de elevadores destacam-se a facilidade de mobilidade dos utentes entre
os vários pisos e a facilidade de transportar cargas. Contudo, estes equipamentos podem ser utilizados em outras
soluções de acessibilidade, uma das
principais é permitir o acesso a pessoas

em situação de mobilidade
condicionada ou que se façam transportar em cadeira
de rodas.
De referir que muitas pessoas
com condição limitada e idosos mais vulneráveis chegam
a ficar reféns dentro das suas
casas devido ao facto de os
edifícios onde residem não
disporem de elevadores que
facilitem as suas deslocações, sendo
também de referir o elevado esforço
desenvolvido pelos bombeiros para
poderem transportar doentes para os
hospitais sem o recurso a estes equipamentos.
COMPROMISSO DE SEGURANÇA
E FIABILIDADE
A OmniLift Elevadores é uma empresa recente instalada no concelho de
Cascais, mais propriamente na freguesia de São Domingos de Rana, que
assegura serviços de manutenção e reparação de elevadores desde Outubro
do ano passado (2020), data em que
foi constituída, “assumindo o compromisso para com a
segurança, fiabilidade
e completa operacionalidade dos equipamentos” intervencionados.
“A empresa nasceu
com o propósito de
conquistar
clientes
através da qualidade
e profissionalismo dos
serviços
prestados.
Acumulamos há mais
de 20 anos experiência
no ramo dos elevadores em empresas da
família, assegurando a
confiança e satisfação
dos clientes através de

um atendimento personalizado, com
pontualidade, cumprimento de prazos e transparência”, destaca Afonso
Arraia, sócio-gerente da OmniLift.
A garantia de qualidade dos serviços
prestados por esta empresa é reforçada pelo “cumprimento dos requisitos
legais” em vigor e “respeito pela consciência ambiental”, a que se soma a
apresentação de “propostas inovadoras
no domínio da eficiência energética”.
No plano da manutenção, a OmniLift
tem disponíveis duas modalidades
de contrato: Manutenção Simples e
Manutenção Completa.
Na primeira destas modalidades é
assegurado um atendimento 24 horas/dia, com manutenção mensal dos
equipamentos e assistência a avarias,
mantendo-se disponível um piquete 24 horas por dia/365 dias por ano.
Na Manutenção Completa, os clientes
têm à disposição, além dos serviços já
citados, pedidos de inspecções, pagamentos de inspecções e reinspecções e
todas as peças avariadas a serem substituídas.
APOSTA NA FORMAÇÃO
CONSTANTE
“Através dos nossos programas de manutenção preventiva e correctiva, garantimos a disponibilidade total do elevador e a sua sustentabilidade ao longo
do tempo”, explica Afonso Arraia, sublinhando que a empresa tem capaci-

dade técnica e conhecimentos suficientes para
intervencionar equipamentos de todas as marcas disponíveis no mercado. Para isso, aposta
na formação constante
dos seus técnicos.
“A maior parte das avarias registadas nos elevadores deve-se ao desgaste natural provocado
pela utilização. Hoje em
dia, a utilização do elevador é muito intensa.
As nossas vidas mudaram muito, saía-se de
manhã para o trabalho e
voltava-se ao fim do dia.
Num dia normal, uma
pessoa utilizava o elevador duas vezes por dia. Actualmente,
uma pessoa chega a utilizar o elevador
cinco a seis vezes por dia”, realça.
Face a estes novos ritmos de vida, que
vieram alterar os quotidianos de todos,
o que pode ser feito para reduzir as
avarias e problemas com os elevadores.
Afonso Arraia aconselha uma utilização “responsável” e “reduzir ao máximo as viagens desnecessárias”. “Evitase o desgaste dos materiais e reduz-se
o consumo de energia, o que é muito
importante em termos ecológicos”, assinala.
Embora a Legislação em vigor esteja
conforme com as Directivas Europeias,
transpostas para a ordem jurídica interna através das Normas Portuguesas, o
sócio-gerente da OmniLift deixa uma
sugestão sobre regras de segurança:
“As investigações a acidentes e incidentes nos elevadores deveriam ser publicadas pelo organismo que o tutela, a
Direção-Geral de Energia e Geologia,
como acontece na Aviação e Caminhosde-Ferro.”
“Com a aprendizagem dos erros cometidos poderemos evitar a ocorrência
de outros similares”, justifica Afonso
Arraia, destacando que o grande objectivo da empresa para o ano que agora
começa é “crescer com profissionalismo numa base sólida e poder afirmar-se no mercado como uma empresa de
referência, pela excelência do serviço
prestado, sempre com a confiança e satisfação do cliente”.

CARTÓRIO NOTARIAL DE ODIVELAS DE CATARINA SILVA

CARTÓRIO NOTARIAL DE ODIVELAS DE CATARINA SILVA

PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO

Catarina Sofia Martins da Costa Silva, Notária com Cartório sito na Rua Alfredo Roque

Catarina Sofia Martins da Costa Silva, Notária com Cartório sito na Rua Alfredo Roque

Gameiro, 20 A, em Odivelas, faz saber que no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e

Gameiro, 20 A, em Odivelas, faz saber que no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e

vinte, no referido Cartório Notarial, foi celebrada escritura pública de Justificação, lavrada

vinte, no referido Cartório Notarial, foi celebrada escritura pública de Justificação, lavrada

a folhas 137 e seguintes do Livro 430-A:

a folhas 137 e seguintes do Livro 430-A:

JUSTIFICANTE: “DIGAL – DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, S.A.”, NIPC

JUSTIFICANTE: “DIGAL – DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, S.A.”, NIPC

500897565, com sede na Rua das Lagoas, Campo Raso, S. Maria e S. Miguel, S. Martinho,

500897565, com sede na Rua das Lagoas, Campo Raso, S. Maria e S. Miguel, S. Martinho,

S. Pedro de Penaferrim, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob

S. Pedro de Penaferrim, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob

o mesmo número, com o capital social de seis milhões e cinquenta mil euros, é dona e

o mesmo número, com o capital social de seis milhões e cinquenta mil euros, é dona e

legítima possuidora do seguinte bem imóvel: ---------------------

legítima possuidora do seguinte bem imóvel: ---------------------

PRÉDIO: Prédio urbano, composto por lote de terreno para construção, sito em Junto a

PRÉDIO: Prédio urbano, composto por lote de terreno para instalação de gás, sito em

Ribeira, freguesia de Estoril, concelho de Cascais, descrito na Segunda Conservatória do

Quinta das Patinhas – Cobre, freguesia e concelho de Cascais, descrito na Primeira

Registo Predial de Cascais sob o número mil trezentos e dezasseis, com a aquisição registada

Conservatória do Registo Predial de Cascais sob o número sete mil oitocentos e cinquenta

a favor de Quinta Santana – Empreendimentos Imobiliários, Lda. pela apresentação quinze

e três, com a aquisição registada a favor de Vigoeste Sociedade Imobiliária Lda. pela

de vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e nove, omisso na matriz. ---------------

apresentação cinquenta e dois de doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove,

----------------------------------------------------------------------

omisso na matriz. ---------------------------------------------------------------------

--- MODO DE AQUISIÇÃO: Compra e venda meramente verbal, em data que não sabe

--- MODO DE AQUISIÇÃO: Compra e venda meramente verbal, em data que não sabe

precisar mas há mais de vinte anos. -----------------------------------------------------------------

precisar mas há mais de vinte anos. -----------------------------------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

Odivelas, 26 de janeiro de 2021

Odivelas, 26 de janeiro de 2021

A notária, Catarina Sofia Martins da Costa Silva

CL-Fevereiro-2021

A notária, Catarina Sofia Martins da Costa Silva

CL-Fevereiro-2021

18 Fevereiro 2021

CORREIO
LINHA
OO
CORREIO
DADA
LINHA

13

Sociedade Assaforense
assinala 78 anos
A Sociedade Filarmónica União
Assaforense (SFUA), sediada em
Assafora (S. João das Lampas, Sintra)
assinalou recentemente o seu 78.º aniversário. Tratou-se, contudo, de uma
data comemorada de forma muito condicionada devido às restrições impostas pela pandemia COVID-19. “Não foi
realizado qualquer evento comemorativo. Apenas foi hasteada a bandeira da
SFUA e colocada uma coroa de flores
no Cemitério de São João das Lampas
em homenagem aos sócios falecidos”,
explica António Freire, Presidente da
Direcção da Sociedade Filarmónica.
Constituída como associação sem fins
lucrativos, a SFUA foi fundada em 1 de
Dezembro de 1942, a mesma data do
nascimento da sua Banda Filarmónica,
cuja criação teve como mentores
Manuel António Heleno e Alexandre
José Frade, que contaram desde o primeiro momento com o apoio de um
grupo de assaforenses. A primeira actuação da Banda, na altura formada por
26 elementos com idades compreendidas entre os 8 e os 35 anos, ocorreu logo
em 1943.
A intervenção da SFUA visa divulgar,
proporcionar e apoiar diversas actividades, desenvolvidas nos domínios
da Música, Teatro e Desporto, sem esquecer outras ocupações mais lúdicas,
como sejam a Pintura e os Trabalhos
Manuais. No domínio da Música, destacam-se uma Escola de Música, a Banda
Filarmónica e uma Orquestra Ligeira.
Na área teatral, a SFUA conta com
um Grupo Cénico e realiza Marchas
Populares. No que ao Desporto diz respeito, a associação dispõe de Futebol de
11, Futebol de Salão e também aposta
na Ginástica.
Para poder desenvolver todas estas actividades, a Sociedade dispõe de instalações em edifício próprio, no caso um
auditório, pavilhão coberto multiusos,
diversas salas para o ensino da música
e para os ensaios da Banda, bem como
várias salas de convívio, incluindo
um bar/café para os associados, que
dispõem também de diversos equipamentos de lazer e recreativos. A cerca
de 750m das instalações principais, a
SFUA dispõe ainda de um campo desportivo preparado para a prática de
Futebol de 11.
PERCURSO DA BANDA
FILARMÓNICA
Ao longo do seu percurso artístico, a
Banda Filarmónica da SFUA tem actuado em inúmeros palcos de Norte a
Sul do País, com destaque para as participações no Festival da EDP (1984),
no programa cultural da Exposição
Mundial de 1998 (Expo’98), e nas comemorações do 50.º aniversário do

Tratado de Roma (2007). De salientar
ainda as actuações da Banda em várias
outras cerimónias oficiais, bem como
a realização de concertos e desfiles em
Portugal continental e nas ilhas. A assinalar também actuações na província
espanhola de Huelva.
Actualmente, a Banda Filarmónica
da SFUA conta com cerca de 70 executantes, com idades compreendidas
entre os 10 e os 80 anos, a maior parte
oriundos da Escola de Música. Do seu
património discográfico fazem parte as
gravações de dois CDs: o primeiro, em
conjunto com a Orquestra Ligeira, foi
lançado no 60.º aniversário da associação (2002); o segundo disco, intitulado
‘Maestro Abílio Ramos’, uma homenagem pelos 25 anos na direcção da
Banda (que acabou por assegurar até
2010), foi apresentado na passagem do
65.º aniversário (2007).
Entretanto, não tem sido fácil à
Sociedade desenvolver as suas
actividades, muito condicionadas pela emergência sanitária
que atravessamos. “Todos os
eventos culturais estão suspensos desde meados de Março
de 2020. Temos vindo a efectuar acções de manutenção e
conservação das instalações
de modo a garantir a sua integridade e segurança. Na área
musical, os ensaios da Banda e
da Orquestra estão suspensos e
apenas tem havido aulas individuais para alunos da Escola
de Música”, assinala António Freire.
Nesta fase difícil, também o futuro se
mantém incerto num Mundo obrigado
a renovar-se com novas rotinas. Por
isso, todos os planos e projectos programados para os próximos meses tiveram
de ser adiados. “Presentemente, e devido à incerteza da duração temporal das
actuais restrições, não existe qualquer
planeamento de eventos culturais para
o ano corrente de 2021 em qualquer das
modalidades”, assume o Presidente da
Direcção da Sociedade Filarmónica,
cargo que desempenha há seis anos,
acumulando 45 outros como sócio da
instituição.
RECANDIDATURA NA CALHA
Apesar das dificuldades que se perspectivam no horizonte nos tempos
mais próximos, António Freire mantém
o propósito de prolongar o mandato à
frente da SFUA. “Vou recandidatar-me
nas próximas eleições. Infelizmente,
não têm sido apresentadas listas concorrentes. É necessário manter a Banda,
a Orquestra e a Escola de Música e dar
continuidade à realização de eventos
culturais inseridos no âmbito da nossa Sociedade”, explica, acrescentando
que as eleições para os
novos Corpos Sociais
para o Biénio 2021-2022
deveriam ter decorrido
no dia 1º de Dezembro
de 2020 durante a comemoração do 78.º aniversário da SFUA, “o que
não foi possível pelo
que já aqui foi exposto”.
Em relação às principais conquistas da sua
Presidência à frente da
SFUA, o dirigente começa por referir que “a

Francisco Amaro (Presidente da Assembleia Geral), José Morais (Presidente do Conselho Fiscal),
Antonio Freire (Presidente da Direcção), Renato Azenha (Vice-Presidente de Área Musical).

SFUA já entrou na sua idade ‘adulta’,
pelo que as actuais Direcções devem
garantir o normal funcionamento das
suas actividades culturais e sociais, nomeadamente a manutenção da Banda
Filarmónica, da Orquestra Ligeira e da
Escola de Música, do Grupo Cénico e
do Grupo Desportivo e demais actividades/eventos, tais como as noites de
música, as noites de fados e variedades,

almoços-convívios, etc..”
Feita esta ressalva, António Freire, não
deixa de realçar as comemorações do
75.º Aniversário, Bodas de Diamante
da Sociedade Filarmónica, com vários
eventos realizados ao longo do ano de
2017. “De realçar, também, a inauguração do Museu da SFUA sob o lema
‘O Futuro Constrói-se no Presente com
as Memórias do Passado’, bem como
a reactivação do Grupo Cénico, que
apresentou várias actuações da peça
‘O Pátio das Cantigas’ (uma adaptação
para o Teatro do Filme com o mesmo
nome, de 1942, realizado por Francisco
Ribeiro), que infelizmente tiveram de
ser interrompidas em Março de 2020.”
Num ano difícil para qualquer organização, quais são as principais dificuldades que a SFUA enfrenta para poder
desenvolver a sua actividade? “Tal
como a maioria das colectividades, as
principais dificuldades são de índole
financeiro para fazer face às despesas,
bem como grandes dificuldades em
encontrar sócios que queiram pertencer aos Corpos Sociais”, responde o
Presidente da Direcção da Sociedade
Filarmónica.
No que diz respeito a apoios, para além
das quotas pagas pelos seus cerca de 350
associados, a Sociedade conta com ajudas concedidas pela Câmara Municipal
de Sintra e pela União de Freguesias de
São João das Lampas e Terrugem, “com
o compromisso de que a Banda e/ou
a Orquestra participem em Eventos/
Festa Populares patrocinados por aquelas entidades”, explica António Freire,
destacando que também são recebidos
donativos de alguns sócios e empresas
da região. Apoios vitais para poder seguir com o sonho em frente.

A Sociedade foi palco na homenagem
a José Morais pela CM Sintra em 2017

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues

Anibal Machado Sebastião
Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

Construção Civil - Prestação de Serviços
Rua do Castelo, nº 9 Olelas • 2715 - 356 Almargem do Bispo

14

18 Fevereiro 2021

O CORREIO DA LINHA

Requalificação de ruas
em Algés
As obras de requalificação a
decorrerem em Algés foram
visitadas pelo presidente da
Câmara de Oeiras, Isaltino
Morais, acompanhado pelo
diretor
do
Departamento
de Projetos Especiais e de
Reabilitação Urbana bem como
da fiscalização da empreitada
em curso, de requalificação parcial da
Av. Combatentes da Grande Guerra,
no troço compreendido entre a Rua
Ernesto da Silva e a Rua Latino Coelho.
Segundo o presidente da Câmara, estas
obras, que pretendem requalificar toda

A requalificação é do agrado
de empresários e moradores

a baixa de Algés, preveem a substituição dos atuais passeios por novos pavimentos antiderrapantes, no sentido de
permitir melhor circulação de pessoas,
como acontece na rua Damião de Gois,
que já tem cerca de 20 anos e continua
a proporcionar o mesmo conforto, ao
contrário da calçada tradicional que se
degrada mais rapidamente.
Refere também, Isaltino Morais, que
estas obras, que vão ser feitas por fases, vão favorecer o comércio local por
facilitarem a circulação das pessoas e é
intenção da Autarquia tornar algumas
ruas pedonais, mas isso passa pela criação de alternativas de estacionamento,
estando em projeto três locais, um junto
ao Terminal Rodoviário, outro na Av.
da República, junto à Escola Sofia de
Carvalho e ainda outro na zona da antiga Praça de Touros.
Estas obras preveem a remoção de árvores existentes e a colocação em seu
lugar de novos elementos arbóreos.

Amadora amplia CROAMA
A Câmara Municipal da Amadora
está a proceder à requalificação, ampliação e modernização do Centro
de Bem-Estar Animal da Amadora
(CROAMA).
Com um investimento superior a 300
mil euros, os trabalhos iniciaram-se
em dezembro último e terão a duração de aproximadamente 4 meses.
Com este investimento, será aumentada a área útil de intervenção em
mais de 300 m2, respondendo a uma
necessidade de atualização deste
equipamento municipal, modernizando-o e adequando-o às novas exigências legislativas e sociais. Procurou-se ainda a dignificação da recolha
e acolhimento da população animal,
otimizando o espaço e a intervenção
dos profissionais que aí prestam a sua
atividade.
A intervenção consiste na construção
de raiz de 5 novos edifícios, com a seguinte descrição:
Edifício A – Sala de preparação de alimentos, com uma área de 27,67 m2;
Edifício B – Sala de observação de felídeos, com uma área de 35,23 m2;
Edifício C – Canil (12 células) em duplicado (totalizando 24 células), com

uma área de 206,86 m2. Com esta
intervenção, consegue-se aumentar
a capacidade de estadia atual de 64
para 112 animais.
Edifício D – Sala de banho e tosquia,
sala de observação de canídeos e armazém, com uma área de 118,83 m2.
Sobre o CROAMA
O CROAMA – Centro de Recolha
Oficial de Animais do Município da
Amadora, foi edificado ao longo do
ano 2006 e obteve a licença (PT 05 003
CGM) da Direção Geral de Veterinária no dia 21 de fevereiro de 2008, tendo sido o primeiro Centro de Recolha
Oficial licenciado na Área Metropolitana de Lisboa.
Trata-se de um complexo composto
por várias valências, entre as quais:
canil, gatil e estábulos. Dispõe de
uma área social, sala de triagem, posto de vacinação, armazém, lavandaria, cozinha e balneários. O CROAMA dispõe de um veículo de recolha
de animais abandonados que cumpre
todas as normas de bem-estar animal
e está contemplado com ar condicionado no recetáculo de transporte,
proporcionando mais conforto aos
animais transportados.

Cascais empresta computadores
A Câmara Municipal de Cascais
(CMC) entregou 1.700 computadores e tablets aos 11 Agrupamentos de
Escolas do concelho com o propósito
de os emprestar a estudantes provenientes de famílias em situação económica mais frágil.
“Está feita a entrega”, confirmou
o Presidente da Autarquia, Carlos
Carreiras, no passado dia 5 de
Fevereiro, na sua página pessoal no
Facebook. “Para que as nossas crianças e jovens não fiquem para trás na
sua aprendizagem”, justificou o autarca.
“Estes computadores, emprestados até que cheguem aqueles que o
Ministério da Educação prometeu,
mas ainda não cumpriu, terão depois
como destino apoio a projectos sociais na área da Saúde”, revelou ainda o Presidente da CMC.
A decisão de emprestar estes computadores tinha sido anunciada
por Carlos Carreiras no programa ‘Democracia Digital: Fale com
o Presidente’ do dia 29 de Janeiro,
transmitido em directo na página da

Ficha Técnica
www.ocorreiodalinha.pt
geral@ocorreiodalinha.pt
facebook.com /correiodalinha

autarquia disponível na Internet.
No mesmo programa, o autarca referiu que os alunos voltavam a ter
ensino à distância a partir do dia 8
Fevereiro e que, para tal, necessitavam de dispor de meios informáticos
que possibilitassem a participação
nas aulas.
“O Governo comprometeu-se a dar
esses equipamentos aos alunos dos
escalões mais baixos do ponto de
vista dos rendimentos. A Câmara já
entregou uma série de meios informáticos para esse efeito”, mencionou
o autarca.
“Fizemos um levantamento em todos
os agrupamentos do concelho. Ainda
faltam computadores para as crianças desses escalões de rendimentos.
Estamos neste momento com um
processo de aquisição de mil computadores”, precisou. A intenção da
CMC é emprestar os equipamentos
informáticos necessários aos alunos
provenientes de famílias mais carenciadas do concelho enquanto não estiverem disponíveis os computadores
prometidos pelo Governo.

32 anos a informar

Medalha de Mérito Municipal Grau Prata
concedida pela CM Oeiras em 2014
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Custom Circus e Solfraterno ajudam famílias

Os Custom Circus apoiaram a associação de solidariedade social Solfraterno
com a entrega de mais de 170 cabazes
com bens alimentares para serem distribuídos pelas famílias por aquela
sinalizadas. Para tal, transformaram
o seu teatro Custom Café num autêntico banco alimentar tendo angariado
bens de primeira necessidade como
arroz, massa, leite, conservas, açúcar,
entre outros. Este projeto pontual, visa
apoiar as famílias mais afetadas pela
crise financeira provocada pelas restrições do prolongado quadro pandémico. Desta forma, graças à participação
voluntária de centenas de pessoas e
desta troupe de teatro, completaram-se mais de 170 cabazes que encheram
por completo o espaço disponível no
armazém da Solfraterno. Esta associação de solidariedade social apoia
famílias em situação de carência económica e, desde o início da pandemia,
os pedidos de auxílio não param de

chegar. Os Custom Circus são uma
companhia de teatro transdisciplinar
e artes visuais. Em 2003 fundaram os
Nirvana Studios, localizados em Bar-

carena, no concelho de Oeiras,
que se apresentam como um espaço de reunião para uma diversificada comunidade de artistas.
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