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OPINIÃO

Dr. Olívio Dias

Trilogia da dor (parte II)
Continuação da Edição de Fevereiro

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?
O TRATAMENTO
Consiste antes de mais, na colocação de um plano ortopédico
denominado “goteira oclusal”,
a forma desta depende do diagnóstico. A sua conceção necessita do registo por impressões das
arcadas dentárias e a utilização
de um simulador de movimentos ou articulador.
A goteira oclusal e de resina dura
translúcida e é colocada sobre a
arcada mandibular, é estética e
não perturba as funções naturais
mandibulares. Com efeito deve
ser usada 24 sobre 24 horas.
Se o problema é puramente
muscular, ela pode ser retirada
aquando das refeições, se o problema é articular, ela deve ser
colocada sem descontinuidade,
até para comer. Para perceber
isto corretamente, basta comparar o problema articular das articulações temporo-mandibulares
com aquele que pode encontrar
o paciente que tem um entorse
no tornozelo. Para este entorse, o
pé é engessado 24 sobre 24horas,
até durante o sono.
O melhor procedimento da articulação permite que ao fim de
algumas semanas, o tornozelo
recupere totalmente.
É, deste modo, possível poder
comparar o gesso à goteira, que
é removível, isto permite compreender o uso contínuo desta, tendo em conta que não se
pode imobilizar as articulações
temporo-mandibulares
como
aos tornozelos. Com efeito, foi

Oclusão dental
X
Postura

necessário encontrar um tratamento que permita curar o conjunto códilo-discal sem dificultar as
diferentes funções vitais da boca. A
imobilização completa da mandíbula sendo impossível, o tratamento prolonga-se por 4 a 6 meses. Esta
goteira é controlada e retificada no
consultório dentário todas as 2 ou
3 semanas.
No fim do tratamento ortopédico,
o tratamento dentário estabilizador
é iniciado. Este último consiste em
encontrar novos contactos dentários simultâneos na nova posição
espacial da mandíbula, uma análise num simulador de movimentos
(articulador) e efetuada, esta análise oclusal depende do estado da
dentição. Se as arcadas dentárias
estão boas, os contactos dentários
podem ser melhorados por ajustamento, mas se este é importante,
o tratamento ortodôntico tem preferência, se os dentes estão muito
destruídos ou ausentes, prótese é
o único tratamento possível, esta

pode ser fixa,
removível ou reportada por implantes.
Em certos casos
clínicos complexos, o tratamento
dentário não é
sempre suficiente para resolver
o problema da
postura. Os pacientes são então
encaminhados a
um dos especialistas da estática: Reumatologias, Osteopata,
etc. Se os dois tratamentos são
realizados ao mesmo tempo,
e aconselhado começar este último
no estádio da goteira oclusal.
Enfim, para as pessoas particularmente stressadas, o recurso a sessão de relaxação ou a consultas no
psicólogo são de grande importância.
CONCLUSÕES
A patologia da disfunção das articulações temporo-mandibulares é,
infelizmente, ainda mal conhecida.
Certos médicos ignoram mesmo a

Médico dentista nas Clínicas
Médicas Dr. Olívio Dias

sua existência.
As dores são atribuídas às nevralgias ou psiquismo, os pacientes não obtendo melhoras
ficam muitas vezes desanimados
e desorientados.
Refugiam-se frequentemente em
certas medicinas. E há solução!
Uma arcada dentária é um verdadeiro castelo de cartas:
se tirarmos uma carta, todo o
castelo desmorona
Pode ler a entrevista completa no
nosso site www.ocorreiodalinha.pt

Sintra apoia associações

Desejamos Páscoa Feliz

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, a comparticipação financeira a clubes e associações desportivas do concelho no valor de 25
500 euros.
Os 5 contratos-programa agora
aprovados têm por objetivo o apoio
na comparticipação das despesas
associadas aos custos de inscrição,
seguro desportivo e fornecimento
ou revalidação de cartões dos seus
atletas filiados dos clubes e associações desportivas do concelho.
Foram aprovados os contrato-programa com a Federação Portuguesa
de Ciclismo, a Federação de Triatlo
de Portugal, a Federação Portuguesa de Voo Livre, a Associação Distrital de Judo de Lisboa e a Associação de Patinagem de Lisboa. Para o
presidente da autarquia de Sintra,
Basílio Horta, “estes apoios significam que, mesmo num contexto de

pandemia, continuamos a priorizar
o desporto. A autarquia não se desviou da estratégia que iniciou, nem
das prioridades que defende”.
O autarca salientou ainda que “é
do interesse da autarquia continuar
a apoiar, incentivar e promover o
desenvolvimento da modalidade e
aumentar o número de atletas filiados no concelho”.
No contexto da pandemia da Covid-19, a autarquia criou o Fundo
de Emergência Desportiva, no valor de 233 mil euros, destinando a
assegurar a continuidade da atividade de 73 clubes, bem como para
garantir as suas reaberturas em
segurança. Relativamente à atividade desportiva, investimento em
equipamentos e manutenção de
instalações, o Município já apoiou
74 clubes, no valor de 337.650 euros.
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Com base em dados publicados pela
Direção Geral do
Património Cultural
e pela Câmara de
Oeiras, é possível sa-

Sintra mantém preço da água
Foi aprovada, em reunião do executivo,
a manutenção do preço da água para o
ano de 2021, prática adotada no município nos últimos anos. A Câmara Municipal 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 fatura dos utilizadores domésticos e de
20% para os não domésticos e isentou
de pagamento os utilizadores das tarifas Sintra Social e Sintra Solidária. O
presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, afirmou que “não
aumentámos o preço da água ao longo

da pressão na rede de
abastecimento.
As obras permitiram
dotar as localidades
de Barreira, São Miguel e Funchal de
rede de drenagem de
águas residuais, em
substituição das fossas sépticas que, devido à natureza rochosa
do solo, podiam originar escorrências de
efluentes. O subsistema de drenagem, que
beneficia cerca de 250
habitantes, é encaminhado para as estações
elevatórias de Barreira
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de Lisboa Padre António
de Oliveira, mais tarde
Instituto Padre António de
Oliveira chegando a ter ca-

pacidade para 270 educandos.
Em 1976 foi cedida uma parte destas
instalações para ali funcionar a Escola
Preparatória de Caxias, que funcionou
até 2001.
Ao abandono há cerca de três décadas,
este complexo tem vindo a degradar-se e a precisar urgentemente ser feita
a sua preservação já que, sobretudo no
caso da igreja, é um monumento classificado.

Santa Maria do Vale da Misericórdia,
com a construção de um ermitério para
12 monges, designado “mosteiro velho”, e entre 1613 e 1621, verifica-se a
ampliação do edifício, que seria designada como “mosteiro novo”, resultando destas obras um conjunto que inclui
um claustro, igreja, sacristia, capítulo e
refeitório.
Em 1736 foi concluído o atual templo
que, em 1755, o terramoto danificou
bastante, sendo a sua reconstrução decorrido segundo um projeto de Carlos

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos:Paulo Rodrigues
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Universidade Sénior
dá aulas online
A Universidade Sénior de Massamá e
Monte a Abraão continua em funcionamento tendo substituído as aulas
presenciais pelas online. Esta medida - em vigor há quase uma ano - visa
combater isolamento da população
idosa, ao mesmo tempo que permite
dar continuidade à promoção do envelhecimento ativo. A opção de passar
para o mundo tecnológico surge de um
pedido feito pelos alunos da instituição, que tiveram de se adaptar a esta

Estacionamento em Caxias
A Câmara Municipal de Oeiras aprovou celebrar um acordo de colaboração
com o Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça, I.P. (IGFEJ)
para a construção e instalação de um
parque de estacionamento automóvel
público junto ao Hospital Prisional S.
João de Deus, em Caxias, e à Estrada
do Murganhal, em Oeiras, para acesso
às instalações da Divisão de Formação
Penitenciária.
Reconhecendo as necessidades existentes no que respeita às condições
de acesso às instalações da Divisão de
Formação Penitenciária, sitas em Caxias, concelho de Oeiras, o Município
de Oeiras vai colaborar na realização

de empreitada de construção de um
parque de estacionamento, na elaboração do projeto da obra, coordenação
e fiscalização técnica da sua execução
e respetiva coordenação de segurança
em obra. As bases de colaboração para
a construção e futura instalação do referido parque de estacionamento automóvel público, com capacidade para 97
lugares serão firmadas por meio de um
acordo de colaboração, a celebrar entre
o Município de Oeiras e o IGFEJ, I.P.
Este acordo de colaboração insere-se no
âmbito dos objetivos de requalificação
e melhoria da qualidade da estrutura
viária do concelho de Oeiras, que o Município vem prosseguindo.

Município de Oeiras
Câmara Municipal
Alteração a Alvará de Loteamento
AVISO
ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito e Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras. FAZ PÚBLICO que foi aprovada a alteração ao Alvará de Loteamento n.º 5/84, requerido
por Fernando Miguel Cabecinhas Antas da Cunha, com morada na Av.ª da Holanda, 291 - Estoril. Esta
operação urbanística localiza-se na Rua Pero de Alenquer, lote 6 – Alto do Lagoal, em Paço de Arcos,
na União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias.
A alteração aprovada traduz-se no seguinte:
- Alteração do número de pisos que passa de 2 pisos para 2 pisos mais 1 cave;
- A área bruta de habitação passa de 300m2 para 815,52m2 (+515,52m2), incluindo arrecadações ou
áreas técnicas de mero apoio à edificação ou áreas que possuam um pé- direito inferior a 2,40m, que
se destinem ao apoio complementar do fogo. E na área bruta de garagem, constata-se um acréscimo na
abc de 50,00m2 para 132,83m2 (+82,83m2). Os 815,52m2 representam: 498,15m2 de abc habitação +
317,37m2 de abc arrecadações e áreas técnicas de apoio à edificação com pé-direito inferior a 2,40m que
se destinem a apoio complementar do fogo;
- Assim, no loteamento existe um acréscimo do total da área bruta de construção que passa de 1.988,00m2
para 2.186,15m2.
- Alteração do Regulamento que faz parte integrante do Alvará de Loteamento.

Paços do Concelho de Oeiras, aos 26 de fevereiro de 2021
		
		

O Presidente da Câmara
Isaltino Morais

CL-Março-2021

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

nova realidade, bem como alguns dos
professores. Ainda assim, preferem
esta situação uma vez que lhes permite
continuar a aprender na segurança das
suas casas. História, ciências, línguas
e cidadania são algumas das 30 disciplinas lecionadas nesta Universidade
que funciona desde 2008 sob a alçada
da Junta de Freguesia de Massamá e
Monte Abraão. No total, a instituição
conta cerca de 350 alunos a partir dos
55 anos.

União de Freguesias de Oeiras
apoia carenciados
A União de Freguesias de Oeiras
(UFOPAC), tem a funcionar o Banco
Alimentar de Emergência para dar
apoio a casos de grande carência, aos
quais ainda não esteja a ser dado outro
qualquer apoio.
Esta ajuda consta de um cartão para
compras no valor, por exemplo, de 60
euros para uma pessoa, 80 euros para
duas pessoas ou 110 euros para três
pessoas.
Nestas compras não estão incluídas a
compra de tabaco ou bebidas alcoólicas. Se ao fim de uma semana estas pessoas não tiverem já outro tipo de ajuda
poderão recorrer de novo à União de
Freguesias.
Segundo a presidente da União de
Freguesias, Madalena Castro, esta ajuda justifica-se por haver muitos casos
de pessoas que recorrem à junta, com
grandes dificuldades, e que não estão
em condições de esperar pela atribuição de outros apoios.
A Câmara Municipal de Oeiras aprovou a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária no valor

DELICIE-SE
COM OS SONS
DA VIDA
- Harmoniosos
- Naturais
- Simples

de três mil a esta Junta de Freguesias,
com o objetivo de apoiar a resposta de
bens alimentares e de higiene (pessoal
e habitacional), a estes indivíduos e
famílias em situação de carência económica, e que não estão cobertos pelas
respostas alimentares existentes, como
o Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas e o Banco
Alimentar Contra a Fome.

Páscoa
Feliz

Centro
Auditivo
Carcavelos

APARELHOS AUDITIVOS
- Discretos
- Tecnológicos
- Estéticos
VENHA VISITAR-NOS!!
Rua dos Bombeiros Voluntários de
Carcavelos, nº 151-B
2775-694 Carcavelos

Tel: 214 562 299 - Tlm: 962 777 276 - info@centroauditivocarcavelos.com

Atravessamos momentos difíceis, mas vamos conseguir superá-los.
É preciso ter esperança e acreditar no amanhã.
A Páscoa e a Ressurreição são datas para nunca esquecer.
Para todos uma Santa Páscoa.
geral@ocorreiodalinha.pt Q E D

PSP lembra as lutas das mulheres
A Esquadra da PSP de Caxias, no
Concelho de Oeiras, assinalou o Dia
Internacional da Mulher, dia oito de
março, instituído em 1975 pelas Nações
Unidas, com iniciativas que começaram, cerca das 10h00 da manhã, com a
oferta de flores às habitantes do Bairro
Sá Carneiro, tendo também participado
nesta iniciativa a Policia Municipal.
As flores foram sendo distribuídas às
mulheres que se deslocavam para fazer
compras nos diversos estabelecimentos
abertos na zona e também a quem estava à janela.
Durante a tarde, com início às 14h00,
foram recebidas na Esquadra da PSP,
mulheres que ocupam cargos de relevo em diversos setores de atividade, nomeadamente a presidente da
União de Freguesias de Oeiras Paço
de Arcos e Caxias, a comandante da
Divisão da PSP de Oeiras, a vereadora
da Câmara de Oeiras, com os pelouros
da Ação Social e gestão da Habitação

Municipal, a diretora dos Serviços de
Reinserção Social, a comandante da
Esquadra de Miraflores, representantes
da Segurança Social, da Santa Casa da
Misericórdia e dos bombeiros.
As convidadas acompanhadas pela
adjunta da esquadra, a chefe principal,
Margarida Condeça, fizeram uma visita às instalações da Esquadra, onde
existe um espaço dedicado ao apoio a
jovens, em que a PSP em colaboração
com a Associação Mundos de Papel,
proporciona diversas atividades contribuindo para a formação desses jovens.
Depois da visita foi oferecida uma flor a
cada uma das senhoras presentes e teve
lugar um pequeno lanche convívio com
um período de intervenções, tendo sido
enaltecido pelas oradoras, a disponibilidade e sensibilidade das mulheres nas
diversas áreas de atividade.
Em declaração ao “Correio da Linha”,
a presidente da União de Freguesias,
Madalena Castro, sobre o Dia da
Mulher, disse ter este dia, hoje, um
significado diferente do que tinha
para a sua mãe ou avós, porque
“felizmente”, graças ao trabalho
de gerações de mulheres que “de
uma forma organizada, resiliente
e resistente”, permitiram que fossem conquistados muitos direitos.
Por continuarem a haver muitos
locais no mundo onde as mulheres
são tratadas como escravas, deixou uma palavra de solidariedade
para com essas mulheres, porque
olhando para a nossa história, elas
ainda têm um longo caminho a
percorrer.
Para a comandante da Divisão da
PSP de Oeiras, Ana Neri, este dia

Feliz Páscoa

• Revendedor de Rubis Gás
• Diverso material escolar
• Livros, revistas e jornais
• Pagamento payshop
e recarregamento de telemóveis
• Brindes para oferta
• Revela rolos de fotografias
• Digitalização e impressão de documentos e ficheiros
Tabacaria.carrel@gmail.com
Rua António Aleixo, 2-B • 2770-015 PAÇO DE ARCOS
Tel./Fax: 21 443 51 70

continua a justificar-se para lembrar o
que foram as lutas das mulheres e as
guerreiras que sempre estiveram na li-
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nha da frente nesta luta, considera um
dia simbólico que recorda tudo isso e
que esta luta tem que estar sempre presente nas mulheres e nos homens.
Refere que hoje a igualdade ainda não
é uma realidade os todas as áreas, mas
o objetivo é que essas diferenças desapareçam, e mesmo quando desaparecerem este dia justifica-se para lembrar
quem, ao longo dos anos, integrou esta
luta.
A vereadora da Câmara de Oeiras,
Teresa Bacelar, começou por nos dizer
que era importante que este dia não
tivesse que existir, pois sereia sinal de
que não havia desigualdades, mas não
é assim e este dia é importante para
assinalar toda a luta desenvolvida, ao
longo de muitos anos, pelas mulheres.
Deseja que tão breve quanto possível as
mulheres possam ter as mesmas oportunidades que os homens e este dia
já não se justifique, mas recorda que
quando jovem sentia, no seio da família, as restrições sobre o que podia ou
não fazer por ser rapariga, situação que
ainda hoje se verifica e é preciso continuar a combater.

Fotos: Paulo Rodrigues
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Centro Shotokai de Queluz
tem grupo de Dança Jazz
As FourteenDance são um grupo
de Dança Jazz amador integrado no
Centro Shotokai de Queluz. Criado
pela professora de dança e coreógrafa,
Isabel Vidal, no ano de 2000, este grupo
já atuou em importantes palcos nacionais e recentemente foi agraciado com
a Menção Ouro do evento Gym for Life.
O Correio da Linha falou com a mentora para conhecer um pouco melhor o
trabalho levado a cabo por este grupo e
quais as suas aspirações para o futuro
do mesmo.
O Correio da Linha (CL) – Quando surgiu o seu gosto pela dança?
Isabel Vidal (IV) – A minha paixão pela
a dança começou por volta dos 10 anos
de idade. Tinha um grupo de amigas
em que todas gostávamos de dançar e

tivemos a sorte de sermos orientadas
por bailarinos e atores profissionais.
Cedo percebi que era o que gostava de
fazer, pelo que decidi começar a praticar dança mais “a sério”.
CL - Como foi o seu percurso enquanto
dançarina?
IV - Comecei a frequentar as melhores
escolas de dança de Lisboa, o Estúdio
de Dança Liliane Viegas e mais tarde a
Companhia de Dança de Lisboa, orientada pelo o coreógrafo Rui Horta. Tinha
aulas diárias de Ballet, Contemporâneo,
Jazz e Barra de chão. Nunca fiz dança
como bailarina profissional. Participei
em várias festas e espetáculos mas sempre como amadora.
CL – Entretanto passou de aluna a professora...
IV – Sim, por volta dos meus 18 anos
surgiu a oportunidade de dar
aulas no Shotokai a convite do
Mestre José Augusto que era
amigo do meu pai e sabia que
eu praticava dança. Iniciei as
aulas e, à medida que os anos
foram passando, as classes foram crescendo e começaram a
ser divididas por graus: iniciado, intermédio e avançado. O
grupo de Dança Jazz são as mais
avançadas logo são a classe mais
representativa do Clube .
CL – Este grupo de Dança Jazz
mais avançado tem o nome de
FourteenDance. Porquê este
nome?
IV –FourteenDance porque até à

data tínhamos elaborado 14 coreografias com sucesso, o grupo era constituído por 14 elementos - que passaram a
ser federadas pela Federação Ginástica
Portugal em Ginástica Para Todos
(GPT) - e também porque 14 é o dia do
meu aniversário.
CL – Quantos elementos constituem
este grupo e entre que idades?
IV – Atualmente o grupo conta com
cerca de 20 elementos femininos com
idades compreendidas entre os 16 anos
e 50 anos. Tenho mães e filhas...duas
gerações dentro do grupo.
CL – Quantas vezes treinam por semana e durante quanto tempo?
IV - Treinamos duas vezes por semana,
1h30 por aula. Por vezes também treinamos ao sábado.
CL – Tendo em conta o confinamento
que vivemos têm mantido os treinos?
De que forma?
IV – Estou a dar aulas online e vou tentando, desta forma, manter-me motivada e também motivar as minhas alunas.

Fazemos treinos de condição física e
pequenas composições coreográficas
porque o espaço em casa é reduzido.
CL - Como é escolhido o repertório das
músicas que vão dançar?
IV - Todo o repertório de músicas,
guarda roupa e acessórios é escolhido
por mim, em concordância com todos
elementos da classe.
CL – No passado mês de novembro
receberam a Menção Ouro do Gym for
Life – que, este ano, teve uma edição
virtual devido à situação pandémica
vivida. O que significa para si esta conquista?
IV - Ficámos muito felizes, porque já há
vários anos que participamos no evento e ganhamos sempre Menção Prata.
As classes de ginástica acabam por se
sobrepor quase sempre à dança e, de
certa forma, sentíamo-nos injustiçadas.
Começámos esta época muito bem com
a merecida Menção Ouro. A grande finalista, com Menção Diamante, acabou
por ser também uma classe de dança,
por isso a Dança é a grande vencedora
desta edição virtual do Gym for Life.
CL – Também já atuaram em importantes palcos...quais aqueles que destaca?
IV – No ano passado atuámos no
Coliseu dos Recreios, no auditório do
Capitólio, e ainda no auditório Olga
Cadaval em Sintra. Neste último concretizei o sonho antigo de fazer um
espetáculo de dança intitulado “We

Anibal Machado Sebastião
Páscoa
Feliz

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

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

Feliz Páscoa

ACECOA

Faça as suas
compras no comércio local

32
Anos
Edição Especial de Aniversário

18 Março 2021

CORREIO
LINHA
OO
CORREIO
DADA
LINHA

9

Amadora planta árvores

Love Dance” com as minhas turmas e
outras classes convidadas, num grande palco do nosso concelho. O evento
contou com a participação de cerca de
150 bailarinos. Foi uma noite memorável. Também já participámos em 3 festivais gímnicos internacionais: em 2013
na Alemanha, em 2016 na Itália e em
2019 novamente na Alemanha. Nesta
última viagem levámos 33 bailarinos:
as FourteenDance e as Dancejunior,
que são as mais novas tendo entre os
13 e 18 anos de idade. São as futuras
FourteenDance.
CL – Com que apoios têm contado para
desenvolver as vossas atividades?
IV - Tivemos o apoio da Câmara
Municipal de Sintra com a organização do espetáculo “We love Dance”.
O Shotokai também nos ajuda com as
despesas relativas às deslocações mas,
atualmente, o Clube também passa por
uma situação muito difícil por se encontrar fechado. De resto, não temos
mais apoio nenhum: são os alunos que
pagam as mensalidades e o guarda roupa. Vamos fazendo o que conseguimos.
CL – Apesar do confinamento e da pan-

demia, têm algum espetáculo previsto?
IV - A única coisa que temos certa para
o futuro é a participação no programa
de televisão Got Talent. Fomos apuradas para as audições e aguardamos
novidades. Antes deste confinamento
estava agendada para Abril uma nova
edição do espetáculo “We Love Dance”
mas, neste momento, não sabemos
quando e como vai ser possível realizá-lo.
CL – Quais são os seus objetivos para o
futuro das FourteenDance?
IV – Os objetivos futuros passam por
continuar a criar novas coreografias
para que possamos continuar a mostrar
o nosso trabalho e a participar em festivais nacionais e internacionais
CL – Como é dirigir este grupo?
IV - Eu adoro dar aulas. Gosto do palco
e de tudo o que envolve a montagem
e apresentação do espetáculo...mas não
gosto de aparecer em público, isso deixo para elas que são a minha segunda
família.
Texto: Raquel Luís
Fotos: I.V.

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SINTRA, C.R.L.

A Câmara Municipal da Amadora encontra-se a desenvolver as ações previstas no Plano
de Arborização do Município,
com a plantação de mais 1000
árvores em diversos arruamentos, parques e jardins da
cidade.
Com vista à consolidação progressiva da sua estrutura arbórea, pretende-se atingir as
metas delineadas no “Plano
Estratégico de Arborização do
Concelho da Amadora” e implementar as medidas previstas no “Plano Metropolitano
de Adaptação às Alterações
Climáticas”, nomeadamente
quanto à densificação da estrutura ecológica urbana como
forma de redução da vulnerabilidade a ondas de calor e à
mitigação das ilhas urbanas de
calor, nas quais a árvore assume um papel fundamental.
A Câmara Municipal da Amadora apresentou este plano em março
de 2013, com o intuito de definir os
eixos de intervenção que permitam
atingir a meta de 50 000 árvores plantadas em áreas de gestão. Este objetivo
implica um aumento de cerca de 48%
de árvores plantadas e permite chegar
a uma capitação de 30 árvores por 100
habitantes, o que corresponde em termos de sequestro de carbono a um armazenamento médio em 2020 de 5000
toneladas de carbono anuais.
As áreas selecionadas para plantação
procuram contemplar a universalidade
do território e correspondem, fundamentalmente, à consolidação de espaços verdes existentes na cidade, como

Rua do Alecrim, 3 - 2710-348 Sintra
Telef. 219 105 800 - Fax 219 105 805
Email: coopsintra.geral@gmail.com
www.coopsintra.pt
www.facebook.pt/coopsintra

Deseja a todos os
seus associados, cliente, amigos
e colaboradores uma Santa Páscoa

LOJAS VENDA AO PÚBLICO

Albarraque; Arneiro
Colares; Mem Martins
Sabugo e Sintra

Cereais - Rações
Adubos
Agroquímicos
Sementes
Máquinas Agrícolas
Ferramentas e Alfaias
Produtos Vinícolas
Pet Food
Material Rega

Ao Serviço da Agricultura desde 1952

Churrasqueira Belinha
Bacalhau com
batata a murro
(por encomenda)

Freguesia

Massamá e Monte Abraão

Já conhece o site dedicado ao freguês?
www.cartaofregues.uf-massamamabraao.pt

Conheça:
A história do Freguês;
Os estabelecimentos aderentes;
Descontos e ofertas;
Peça o seu cartão digital.

Páscoa
Feliz
Todos os dias das 9 ás 14 e das 17 às 21 horas
Encerra aos Domingos

Frango assado especial é na

GRELHADOS
NO CARVÃO:
Frango,
Entrecosto
e Espetadas

Belinha

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

parques e jardins de proximidade, arruamentos e espaços de enquadramento e proteção de vias, contemplando
a reposição de exemplares que foram
abatidos devido a doença ou por terem
atingindo, muitas vezes precocemente,
o final de vida.
Estas medidas procuram assegurar a
regularização microclimática (função
termorreguladora, controlo da humidade, das radiações solares, proteção contra o vento, entre outras), promovendo
a purificação da atmosfera e a valorização ambiental das áreas urbanas para
melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem, trabalham ou visitam a
nossa Cidade.
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Faleceu
Alberto Romano

Vizinhos à Janela ganha
prémio europeu
Uma iniciativa dos residentes da Rua
Belo Horizonte na urbanização Jardim
dos Arcos, em Oeiras, está entre os 23
projetos da UE e do Reino Unido, que
receberam o prémio do Solidariedade
Civil do Comité Económico e Social
Europeu (CESE), pelo seu contributo
para combater os efeitos da COVID-19.
Esta iniciativa, que começou por ser
uma serenata para animar as horas
vazias do confinamento, veio a evoluir
para procurarem ajudar quem estava
com dificuldades económicas, nomeadamente com a recolha de alimentos,
que são entregues a instituições de solidariedade social como, Solfraterno,
Casa da Criança de Tires e Família
Solidária.
As empresas locais, mercearias e restaurantes também contribuíram com
mantimentos sendo, em média, doados
cerca de 400 quilos de artigos por semana, contabilizando já cerca de 6 toneladas, a ajuda alimentar distribuída.
Vários residentes iniciaram atividades
de voluntariado, com carácter perma-

nente, junto de instituições.
Enquanto os “concertos de varanda” já
não se realizam com a regularidade anterior, continua a recolha de alimentos,
estando os residentes determinados em
fazer a diferença na sua vizinhança.
Os vencedores deste prémio foram selecionados entre um total de 250 candidaturas de 21 países da União Europeia
e também do Reino Unido, apresentadas por organizações da sociedade
civil, indivíduos e empresas privadas.
O prémio, na categoria de Ofertas
Culturais, no valor de 10 mil euros, foi
entregue ao numa cerimónia virtual
realizada pelo CESE a 15 de fevereiro.
O coordenador deste projeto, Íñigo
Hurtado, um catalão a viver em
Portugal há mais de 30 anos, apresentou a candidatura ao prémio, cujo
valor permite mais uma ajuda a instituições. Os “Vizinhos à janela”, foram
também alvo de um Voto de Louvor,
da Assembleia Municipal de Oeiras,
proposto pelo PAN e aceite por unanimidade.

Morreu no passado dia 18 de
Fevereiro, aos 85 anos de idade, vítima de COVID-19, Alberto
Romano, antigo presidente da Junta
de Turismo da Costa do Estoril,
cargo que desempenhou entre 1990
e 1996, e do Automóvel Club de
Portugal (ACP), à frente do qual se
manteve entre 1998 e 2004.
Em homenagem à sua presidência à
frente da Junta de Turismo da Costa
do Estoril, entidade que acabou por
ser extinta em 2008, teve o nome associado à Piscina Oceânica Alberto
Romano construída na curva do paredão de Cascais que contorna o conhecido Palácio Palmela, à entrada da vila.
Enquanto presidente do ACP, Alberto
Romano sucedeu a Alfredo César
Torres (1933-1997), um grande entusiasta do Desporto Automóvel, que
ocupou o cargo durante 17 anos. Sob
a sua gestão foram criados o ACP
Clássicos e o ACP Golfe, sendo que já

Sintra promove concurso
A fase municipal da 14.ª Edição do
Concurso Nacional de Leitura 2021,
promovida pela Câmara Municipal de
Sintra, realizou-se em formato digital
no dia 8 de março. Nesta fase foi possível apurar os 12 representantes do
Município de Sintra para a próxima
fase do concurso. Os alunos apurados,
3 por cada nível de ensino, irão representar Sintra na fase intermunicipal da
Área Metropolitana de Lisboa, nos dias
13 e 20 de abril, na Biblioteca Municipal
em Loures. Nesta fase serão selecionados os seguintes representantes para a
final nacional que se realiza a 5 de junho, em Oeiras. As obras literárias em
concurso foram: 1.º Ciclo “A praia dos
inúteis”, de Alex Nogués; 2.º Ciclo “Milagres de Miranda” de Siobhán Parkinson; 3.º Ciclo “O país das Laranjas”, de
Rosário Alçada Araújo, e secundário
“Autobiografia”, de José Luís Peixoto.
O Concurso Nacional de Leitura é organizado anualmente pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com
a Rede Bibliotecas Escolares, a Direção
Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas, Instituto CAMÕES, Instituto da
Cooperação e da Língua, Direção Geral
da Administração Escolar e RTP- Rádio
e Televisão de Portugal e conta com a
participação de estudantes dos 1.º, 2.º e
3.º ciclo e ensino secundário.
Os alunos apurados foram:
1.º CICLO
Daniela Pinto – Agrupamento de Escolas António Sérgio (Escola Básica n.º

Entregue na Av. Comendador Nunes Correia No18
(Av. da Polícia Municipal) Carnaxide ou através da conta
NIB 0007 0000 0012 6440 9562 3

tinha ocupado outros cargos dentro da
instituição.
Alberto Romano nasceu em Pleven
(Bulgária), em 1935, sendo descendente
de judeus sefarditas portugueses. Em
1947, o pai abandonou a Bulgária, país
a que Alberto Romano nunca mais regressou, vindo a fazer os seus estudos
em Paris. Acabou por construir a sua
vida em Portugal, onde casou e teve
duas filhas.

2 Agualva); Samuel Pinto – Agrupamento de Escolas Visconde Juromenha
(Escola Básica da Tapada das Mercês);
Yasmin Arrulo – Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro (Escola Básica
n.º 1 Mem Martins)
2.º CICLO
Afonso Azevedo – Agrupamento de
Escolas Queluz – Belas (Escola Básica e Secundária Padre Alberto Neto);
Mateus Carvalho – Agrupamento de
Escolas Professor Agostinho da Silva
(Escola Básica Professor Agostinho da
Silva); Matilde Marques – Agrupamento de Escolas Massamá (Escola Básica
Professor Egas Moniz)
3.º CICLO
Maria Manuel Alexandre – Agrupamento de Escolas Agualva - Mira Sintra (Escola Básica D. Domingos Jardo);
Matilde Comba – Agrupamento de
Escolas Professor Agostinho da Silva
(Escola Básica Professor Agostinho da
Silva); Tomé Estrelinha – Agrupamento de Escolas Leal da Câmara (Escola
Básica Padre Alberto Neto)
ENSINO SECUNDÁRIO
Constança Almeida - Agrupamento
de Escolas Leal da Câmara (Escola Secundária Leal da Câmara); Francisco
Figueiredo - Agrupamento de Escolas
Leal da Câmara (Escola Secundária
Leal da Câmara); Francisco Gouveia Agrupamento de Escolas Miguel Torga
(Escola Secundária Miguel Torga).

Ajude-nos a Ajudar 450 famílias
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Starck, a campeã olímpica
Rosa Mota.
Oeiras 27 tem também um
Conselho Geral com 32 personalidades, entre as quais se
incluem Eduardo Marçal Grilo, David Justino, Guta Moura Guedes,
Joana Carneiro, Kalaf Epalanga, Katia
Guerreiro, Miguel Poiares Maduro,
Mónica Bettencourt Dias, Simonetta
Luz Afonso, Vítor Ramalho.
São Embaixadores de Oeiras 27 Camané, Paulo de Carvalho, Sofia Alves,
Francisco Vidal.
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Sintra previne

'Oeiras 27' apresenta
candidatura
A Câmara Municipal de Oeiras apresentou o “Oeiras 27”, uma marca estratégica que irá integrar a candidatura
para Capital Europeia da Cultura em
2027 mas que pretende afirmar-se como
um novo ciclo no desenvolvimento do
concelho. Embora cancelada a apresentação pública presencial do projeto,
por força do atual contexto pandémico,
o Município de Oeiras entendeu não
adiar a divulgação do novo conceito.
Oeiras 27 assenta em cinco eixos estratégicos: Oeiras, Ecossistema Urbano;
Oeiras, Capital da Poesia e das Culturas
de Língua Portuguesa; Oeiras, Capital
das Artes e da Criatividade; Oeiras, Capital das Heranças Culturais; Oeiras,
Capital do Património Marítimo.
“Estes eixos refletem a ambição deste
projeto que vai muito além da candidatura a Capital Europeia da Cultura,
porque é um projeto que aposta na Cultura, nas Pessoas e no desenvolvimento de Oeiras”, revela o Comissário da
Candidatura, Jorge Barreto Xavier.
Está prevista a construção do Centro
Cultural de Linda-a-Velha, que terá
uma sala de espetáculos ao melhor nível internacional para 1400 pessoas, a
construção do Centro de Congressos de
Paço de Arcos, a construção do Hub de
Indústrias Criativas de Porto Salvo, a
construção do centro de interpretação
do Castro de Leceia.
Além disso, contempla ainda a reabilitação do Convento da Cartuxa (Caxias)
para receber um centro internacional
de artes contemporâneas, da Bateria
do Areeiro (Oeiras) para um projeto
museológico no domínio das fortificações marítimas, da Fábrica de Cima da
Fábrica da Pólvora para um centro na
área das artes cinematográficas, performativas e visuais, da Estação Agronómica Nacional para um conjunto de
utilizações polivalentes, entre as quais,
na área da cultura e gastronomia.
O Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, será também transformado numa
unidade museológica na área das Artes, Ciências e Tecnologias, está previsto o desenvolvimento de uma programação sistémica na área da poesia no
Parque dos Poetas e Templo da Poesia,
assim como em outros locais.
Estão ainda em desenvolvimento um
conjunto de praças em diversos pontos
do concelho, que vão acolher equipamentos culturais e tecnologias de ecrãs
e sensores que permitirão a sua interação, em programações de diferentes
géneros.
“Todos estes projetos vão transformar,
nos próximos dez anos, o concelho de
Oeiras, com os seus 46 kms2, na cidade de Oeiras, uma cidade polinucleada,
que se constrói em torno da Cultura e
que se quer projetar nacional e internacionalmente, como espaço de Arte,
Ciência e Tecnologia, contribuindo
para a valorização da Área Metropolitana de Lisboa e do País no seu todo”,
afirma o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.
Um grupo muito relevante de personalidades nacionais e internacionais constitui a Comissão de Honra de Oeiras 27,
que é presidida pelo general António
Ramalho Eanes e inclui o presidente da
CIP, António Saraiva, a cientista Elvira
Fortunato, os atores Eunice Muñoz e
Ruy de Carvalho, o bailarino Marcelino Sambé, a cantora brasileira Maria
Bethânia, o designer francês Philippe
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Com um programa aprovado, por
unanimidade, na Câmara Municipal
e na Assembleia Municipal, Oeiras 27
pretende concretizar-se, independentemente de Oeiras ser escolhida para
Capital Europeia da Cultura, apesar de
esse ser um objetivo que se pretende
realizar.

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, a adjudicação do processo de implementação de um inovador sistema
integrado de deteção precoce de colunas de fumo, no valor de 220 mil euros.
O sistema integrado de deteção precoce
de colunas de fumo é constituído por
um sistema de videovigilância que inclui um conjunto de serviços de hardware, software e trabalhos especializados no valor de 195 mil euros, e por um
sistema de comunicações no valor de 25
mil euros.Para Basílio Horta, “este sistema pretende melhorar as condições
de segurança e salvaguardar pessoas
e bens, edifícios e florestas, razão pela
qual será integrado no sistema de proteção civil e no sistema de defesa das
florestas contra os incêndios do nosso
município.”

União das Freguesias de Oeiras e São
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias

RENOVE A
LICENÇA
DO SEU CÃO
NA JUNTA DE FREGUESIA OU EM
WWW.UFOPAC.PT / BALCÃO ONLINE
Informações úteis
1. De acordo com a Lei, os cães são objeto de licenciamento anual
na junta de freguesia da área de recenseamento do seu titular.
2. A Licença é obrigatória e deve de ser renovada anualmente.
3. A falta de licença constitui contraordenação punível com coima.
4. No espaço público circule sempre com o seu cão preso pela
trela, pois a circulação de cães na via pública ou outros locais
públicos sem coleira ou peitoral e a falta de açaimo ou trela constitui
contraordenação punível com coima.
5. Recolha sempre os dejetos do seu animal de companhia

Sede: Rua da Fundição de Oeiras - Fundição - Edifício da CMO Piso 0, Oeiras *telf.214416464* Email: atendimento.oeiras@ufopac.pt
Paço de Arcos: Prac. Dionísio Matias–Edif. Mercado Paço de Arcos *telf.214437793*Email: atendimento.pacodearcos@ufopac.pt
Caxias: Rua Dr. Manuel Rodrigues Caxias*telf.214414932* E-mail: atendimento.caxias@ufopac.pt

WWW.UFOPAC.PT
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Oeiras investe na vacinação

A Câmara Municipal de Oeiras já investiu mais de 350.000,00€ nesta primeira
fase de Vacinação contra a COVID 19.
Este apoio inclui a disponibilização de
um Centro de Vacinação para a população, a contratação de enfermeiros para
administração de vacinas, a cedência
de transporte para as equipas de vacinação e apoio logístico e de material.
É ainda assegurado pelo Município o
transporte gratuito, através de táxi, aos
munícipes para o Centro de Vacinação,

entre outros.
Em Oeiras, o processo de vacinação arrancou, a 21 de janeiro, nas estruturas
residenciais [Estruturas residenciais
para pessoas Idosas (ERPI), Lares Residenciais (LR) e Unidades de Cuidados
Integrados (UCCI)], tendo já recebido
as duas doses da vacina 2.950 idosos e
profissionais de 43 estruturas residenciais do concelho.
De modo a garantir que todos os idosos residentes e colaboradores daqueles

equipamentos fossem vacinados, numa
operação rápida e eficaz, a Câmara Municipal de Oeiras contratou 16 enfermeiros para reforçar a equipa de vacinação do Agrupamento de Centros de
Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras (ACES
LOO). Paralelamente, a autarquia
também garantiu o apoio logístico do
processo do Plano de Vacinação COVID 19, nomeadamente através da cedência de viaturas com motorista para
transporte das equipas do
ACES LOO, da disponibilização de 4 Ambulâncias
medicalizadas de prevenção e de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).
A vacinação à restante população teve início no dia
10 de fevereiro, no Centro
de Vacinação COVID19
disponibilizado pelo Município, localizado no
Parque Desportivo Carlos
Queiroz, em Carnaxide.
Aqui, estão atualmente
em funcionamento 6 postos de vacinação, apesar de esta estrutura ter capacidade para 12 postos em
simultâneo (o dobro do que havia sido
solicitado pelas autoridades de saúde).
Ou seja, se este equipamento funcionasse em pleno haveria a possibilidade
de vacinar mais de 1500 pessoas por
dia. Também neste Centro a equipa do
ACES foi reforçada, tendo o Município
garantido a contratação de 7 enfermeiros. Neste âmbito, entre os dias 10 e 26
de fevereiro foram administradas 3.364
vacinas. No primeiro dia de vacinação
(10 de fevereiro) foram administradas
100 doses, número que tem vindo a
aumentar de dia para dia. Na semana
de 22 a 26 de fevereiro foram vacinadas
uma média de 400 pessoas por dia.
A criação deste Centro de Vacinação,
que visa apoiar o Serviço Nacional de
Saúde, consistiu num investimento
municipal de 250 mil euros. Em contratação de enfermeiros, a Câmara já investiu um total de cerca de 54.000,00€.
Relativamente às forças de segurança,
das sete Corporações de Bombeiros do

concelho de Oeiras já foram vacinados
com as duas doses 14 profissionais e
com a primeira, 221. Durante o mês de
fevereiro, foi administrada a 1.ª dose da
Vacina a 261 Agentes da Polícia de Segurança Públia (PSP).
Em 2020, o Município de Oeiras investiu na área da Saúde Pública
4.079.244,09€. Este investimento incluiu
a aquisição e doação de material e equipamento às instituições de saúde (35

Ventiladores: 511.980,00€; 60 Seringas
e 30 bombas: 121.770,00€; 2400 Peças
de vestuário hospitalar: 26.408,00€; 140
óculos de proteção 1.678,95€), a aquisição de testes COVID (564.363,00€)
para testagem quer de profissionais
municipais (1ª linha), quer para forças
de segurança e socorro e outros profissionais de respostas sociais (10.000
testes COVID - 184.500,00€; Máquina
CPR - 7.380,00€; Luvas de latex e Zaragatoa - 43.050,00€; Protocolo com ITQB
para análise das amostras recolhidas
- 230.000,00€; Equipamentos Testes
Rápidos COVID - 59.578,00€; e, Testes
COVID PCR - 39.855,00€).
Ainda no âmbito da Saúde Pública, a
Câmara de Oeiras procedeu à distribuição gratuita de máscaras à população.
Foram distribuídos 1.5 milhões de máscaras, em 32 pontos de distribuição, o
que consistiu num investimento de
665.000,00€. Além do mais, a autarquia
também, disponibilizou EPI às entidades sociais e de saúde locais (Luvas,
álcool, máscaras, fatos impermeáveis e
viseiras – para 157
entidades da Rede
Solidária e da
Rede Lucrativa) e
procedeu à monitorização de lares,
centros de alojamento e outras estruturas residenciais, assim como
equipamentos de
infância, prestado
também apoio à
limpeza e nebulização de equipamentos com respostas sociais.
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comemora 32 anos
Apesar de todas as dificuldades trazidas
por 2020, que ficará para a História como
o Ano da Pandemia COVID-19, chegámos a este 2021 com a esperança renovada no futuro. Para já, temos dois bons
motivos para comemorar: completámos
o ciclo dos nossos 32 anos e entrámos
no 33º ano de vida. Não é para todos,
sobretudo no âmbito da imprensa regional, onde as vicissitudes costumam ser

ainda maiores. Tem sido uma jornada
de luta, travada no dia-a-dia. Não tem
sido fácil encontrar soluções, mas elas
têm sido criadas e orgulhamo-nos dessa
conquista amealhada ao longo dos dias,
semanas, meses, anos. Continuamos
aqui. Seguiremos em frente. Para isso,
contamos com a nossa equipa. Não é
numerosa, mas é coesa, temperada com
aquela unidade que nos faz mais fortes,

mais resilientes, mais sobreviventes.
Desde os jornalistas, que procuram uma
informação de proximidade, aos distribuidores, que asseguram a entrega
das nossas edições mensais nos quatro
concelhos abordados nestas páginas,
passando pelos criativos, gráficos e responsáveis pela impressão, todos têm
contribuído para assegurar o percurso
que temos traçado juntos. Sentimo-nos

gratos por isso, e também orgulhosos.
E honrados por podermos contar com
leitores e anunciantes fiéis, que acreditam neste projecto. Não defraudaremos
o seu voto de confiança. Prosseguiremos
este caminho lado a lado, com verdade,
sem cedências, com paixão. Junto das
populações, a dar voz aos protagonistas de tantas lutas, de tantas estórias, a
informar.

Publireportagem

MX3 acompanha desenvolvimentos tecnológicos

A MX3-Artes Gráficas, Lda, a gráfica
responsável pela impressão do jornal
‘O Correio da Linha’, comemora no
próximo mês de Julho 28 anos de existência. Esta empresa de produção gráfica administrada por Francisco Baptista,
presente no mercado desde 1993, é
responsável pela pré-impressão, impressão, linha de acabamento e embalamento do jornal. Actualmente, todo
o processo produtivo é desenvolvido
nas instalações que ocupa no Parque
Industrial Alto da Bela Vista (Pavilhão
50 - Sulim Park), em Agualva-Cacém.
A sustentabilidade é uma preocupação
da MX3, que trabalha em conjunto com
o Ministério do Ambiente para ser o
mais sustentável possível. A empresa
utiliza chapas ‘amigas do ambiente’
que não necessitam de revelação com

produtos químicos e sugere aos clientes
o uso de papel certificado FSC (Forest
Stewardship Council - Conselho de
Gestão Florestal, em português), que
permite assegurar que a floresta está a
ser gerida de forma responsável. A somar a isso, todo o excesso de papel e/
ou provas usadas durante o processo
de produção são reciclados no final.
A solidariedade faz também parte do
desempenho da MX3, através de donativos entregues a ONGs (Organizações
Não-Governamentais), para apoiar
o trabalho por estas desenvolvido.
Desde que foi criada, a empresa tem
procurado acompanhar as inovações
tecnológicas registadas no sector, renovando equipamentos e o sistema produtivo, de forma a assegurar a máxima
qualidade e capacidade de resposta.

Fazem parte dos serviços disponibilizados pela MX3 a Pré-impressão,
Impressão Offset, Impressão Digital e
Acabamento, sempre adaptados às necessidades de cada cliente.
A lista de produtos desenvolvidos pela
gráfica possibilita um vasto leque de
escolhas. A saber: impressão de livros,
revistas, obras de música, panfletos, periódicos, álbuns, agendas, formulários,
cartazes, posters, mapas, atlas, selos,
papel moeda, cartas de jogar, cartões
inteligentes e outros produtos impressos, incluindo brindes publicitários, sacos de plástico, chapas de vidro, metal
e têxtil. É também disponibilizada a impressão de etiquetas, rótulos, letreiros
e a encadernação e acabamento associado à impressão, bem como serviços
rápidos de impressão, actividades de

artes gráficas, entre outros.
UM SALTO PARA O ÊXITO
A MX3-Artes Gráficas, Lda nasceu
numa cave com 80 metros quadrados
na Amadora. A dimensão começou por
ser pequena, mas a ambição depressa
lançou a empresa na senda do êxito.
Depois de ter começado a trabalhar
no domínio das Artes Gráficas, ainda
muito jovem, tendo feito um pouco de
tudo, Francisco Baptista acabou por
compreender que desejava trilhar o seu
próprio caminho e instalar-se no sector
por conta própria.
O crescimento decorreu de forma sustentada, sendo que a MX3 ocupou vários espaços alugados, até entrar numa
outra fase do seu percurso. Em 2004, a
empresa mudou-se para novas instalações, que adquiriu em Rio de Mouro
(Sintra), onde desenvolveu a sua actividade até 2012, altura em que se
transferiu para a localização que ocupa
actualmente em Agualva-Cacém, com
todo o processo produtivo concentrado
num armazém com mais de 1400 metros quadrados.
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Parque Municipal Florestal
na Serra da Carregueira

Câmara da Amadora apoia
Hospital Fernando Fonseca
Desde o início da pandemia, a Câmara
Municipal da Amadora CMA, tem cooperado ativamente com os agentes da
comunidade envolvidos no combate
à luta à COVID-19. Entre eles encontra-se o Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca, o principal hospital
integrado no SNS que serve a população do concelho. “Em momentos difíceis como este que todos enfrentamos,
o importante é termos a capacidade
de perceber o que é importante e complementar esforços para conseguir dar
resposta às necessidades das pessoas”,
refere Carla Tavares, Presidente da
CMA. Nesse sentido, a autarquia da
Amadora “estará sempre disponível,
como tem estado até aqui, para contribuir para que sejam criadas melhores
condições de trabalho para os profissionais de saúde e melhor resposta aos
utentes do HFF”. A Câmara tem reali-

zado, ao longo dos últimos meses, uma
série de investimentos que auxiliam o
hospital e todos os seus profissionais
no combate diário a esta pandemia
nomeadamente através da aquisição e
distribuição de equipamentos de proteção individual. Adicionalmente, a
autarquia, como forma de aumentar a
capacidade de resposta e melhorar o
nível de cuidados de saúde prestado
aos munícipes, disponibilizou perto de
400 mil euros para a aquisição de equipamentos necessários à monitorização
e tratamento de doentes infetados (40
monitores de sinais vitais e 40 ventiladores). Já este ano, foi ainda aberta
uma nova unidade de urgência dedicada a doentes e suspeitos de COVID-19
que correspondeu a um investimento
de cerca de 1,2 milhões de euros, integralmente assegurado pelos municípios da Amadora e de Sintra.

A Câmara Municipal aprovou, a adjudicação da empreitada de execução do
Parque Municipal Florestal da Serra
da Carregueira Sub-Fase 1, no valor de
1,600 mil euros e que contempla mais
de 20 hectares junto da localidade urbana de Belas.
Esta empreitada terá um prazo de execução de 1 ano e de 2 anos para a manutenção dos seus espaços verdes.
O presidente da autarquia de Sintra,
Basílio Horta, recordou que “este é um
projeto do arquiteto Sidónio Pardal,
desenvolvido num conceito sustentável e participado.” O autarca referiu
ainda que o futuro Parque Municipal
Florestal da Serra da Carregueira, “pretende salvaguardar e valorizar as pré-existências da paisagem natural, como
árvores, muros, ruínas ou caminhos”.
A Serra da Carregueira é uma das manchas verdes de maior expressão no
concelho de Sintra que urge preservar
e cujo uso deverá ser potenciado de forma a garantir o usufruto e a proteção
dos recursos naturais deste lugar.

Integrado na Estrutura Ecológica Municipal e enquadrado no Eixo Verde
Azul, a criação deste parque de reduzido impacto natural valerá, não só,
pelo mérito arquitetónico das suas
paisagens, mas também pela oferta à
população de um espaço livre, aberto e
inclusivo e de acesso gratuito.
A implementação desta fase do projeto
é de vital importância para garantir o
contínuo verde municipal pelo estabelecimento de um percurso pedonal/
ciclável que dá continuidade ao eixo
Verde Azul, num percurso de cerca de
3 km que promove a ligação entre o
aglomerado urbano e o Belas Clube de
Campo e simultaneamente a estruturação urbana, pelo que deverá ter como
resultados o reforço do caracter identitário do lugar como centralidade verde
principal, pela beneficiação dos espaços
verdes coletivos, de estadia e circulação
pedonal e pela requalificação das margens da Ribeira de Belas - que o atravessa - , garantindo a diminuição de
cheias.

Carnaxide vai ter
World Trade Center

O Concelho de Oeiras vai ter um World
Trade Center (WTC), em Carnaxide,
que deverá custar cerca de 120 milhões
de euros, e tem data de conclusão prevista para o final de 2022.
Promovido pelo grupo Foz Vintage,
pretende ser um dos maiores edifícios
de escritórios do país, também destinado a comércio e serviços.
O projeto integra uma área total de 70
mil metros quadrados, distribuídos por
três edifícios de escritórios com 25 mil
metros quadrados e 4 mil metros quadrados de áreas de comércio restaura-

ção e ginásios.
Terá ainda um hotel com 127 quartos e
cerca de 800 lugares de estacionamento
subterrâneo e 200 no exterior, um auditório para 200 pessoas, e nos espaços
exteriores terá 10 mil metros quadrados
de jardins e espaços verdes, com ciclovias.
O edifício WTC pretende dar resposta à
procura, por grandes empresas e grandes grupos empresariais, nacionais e
internacionais, de espaços empresariais
ajustados aos novos conceitos de trabalho.

Praça Central de Queijas

CL-Março-2021

A Câmara Municipal de Oeiras aprovou a adjudicação da obra de requalificação da Praça Central de Queijas à
empresa “Plandese, Lda”, na sequência de um concurso público, ficando o
investimento fixado em 412.584,66 Euros com prazo de execução da obra de
6 meses.
Realizada no âmbito da gestão global
e integrada para a recuperação e revitalização do núcleo antigo de Queijas,
a intervenção inclui a requalificação do
espaço público e a recuperação do par-

que edificado, de forma a revitalizar
este centro de formação histórica.
Os trabalhos de requalificação vão incluir a construção/intervenção ao nível de pavimentos, sinalização espaços
verdes, eletricidade e telecomunicações. Esta intervenção procura a melhoria da qualidade do espaço urbano
dos seus munícipes e de todos aqueles
que se interessam e desfrutam do ambiente urbano deste aglomerado, privilegiando a fruição do espaço pedonal e
o conforto urbano.
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de dois em dois dias. Ó
tu não sejas camelo, bebe
água, todos os dias.”
Tânia Safaneta, cujo nome
completo é Tânia Isabel
Polquinhas Safaneta, tem
participado em inúmeros
projectos, num deles com
Fernando Terra, coordenador artístico de ‘Rugas
de Riso’, um programa de
visitas regulares a lares de
idosos. Como também escreveu Aleixo: “Após um

"Ser palhaça é ser uma
terapeuta da alma"
- Tânia Safaneta
A Arte de fazer rir sempre foi importante na História da Humanidade. Para
esquecer as amarguras, para carregar
baterias com energias positivas, para
deixar de lado as tristezas. Há mesmo
quem defenda que ajuda a disfarçar
as rugas. Seja qual for o motivo, rir
será sempre o melhor remédio, quanto mais não seja para não nos levarmos demasiado a sério. Nem sempre
é fácil, às vezes é bastante complicado,
será sempre desejável, uma conquista.
Uma gargalhada dada com prazer tem
o poder de uma bomba... de boa-disposição. Plantar sorrisos em caras tristes
será sempre um investimento social de
inestimável valor. Um sorriso faz abrir
horizontes de esperança. Já escrevia o
poeta, jornalista, humorista e moralista
francês Nicolas Chamfort (1740-1794):
“O dia mais perdido de todos é aquele
em que não se riu”.
Um palhaço é um doutorado em gargalhadas, um terapeuta do riso que sabe
lidar com a espontaneidade e surpreen-

der o público com uma arte temperada
com muito improviso. Pode ser desconcertante, porque desconcerta/desconstrói a realidade, dá-lhe uma interpretação original, constrói um mundo de
absurdos relativamente ingénuos que
contrasta com um mundo de absurdos
tantas vezes cruéis com que nos deparamos no dia-a-dia, no nosso e no dos
telejornais. Ora, em tempos de pandemia e confinamentos, é mais difícil
um artista interagir com o seu público,
com uma audiência que aprendeu a
diagnosticar para poder desenvolver
o seu desempenho. As saudades que
isso provoca e o desconcerto que causa
na vida de um protagonista desta Arte
são-nos revelados por Tânia Safaneta,
uma artista Palhaça com cunho próprio.
Natural de Évora, mas a viver em
Sintra, esta artista, de 39 anos, autodefine-se como “uma pessoa, um Ser, uma
criatura, uma Coisa mais ou menos assim: Uma Clown”. Na sua página nas
redes sociais, em jeito de apresentação
de si mesma, partilha uma citação que
lhe é muito especial, atribuída ao poeta popular algarvio António Aleixo
(1899-1949): “Os camelos bebem água,

dia tristonho / de mágoas e agonias /
vem outro alegre e risonho: / são assim
todos os dias”. Vamos acreditar!
“NASCI NUMA 3ª FEIRA DE
CARNAVAL. ACHO QUE
ERA UMA MENSAGEM...”
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) Como nasceu esta paixão pela arte de
representar, pelo improviso? Que idade tinha e onde foi a primeira actuação,
de que constou?
Tânia Safaneta (TS) - A minha primeira
actuação foi quando andava na Escola
N.º 3 de Sintra, na peça ´À espera de
Pedro de Sintra’, no dia 21 de Março
de 1992, tinha 10 anos. Participei na I
e II Mostra de Teatro das Escolas de
Sintra. A paixão de representar começou com a existência deste projecto, vi
aí um mundo que me fascinava. Este
projecto fantástico, desenvolvido numa
parceria entre a Câmara Municipal de
Sintra (CMS) e O Chão de Oliva, Centro

AMAMENTAR NAS PAUSAS DOS ESPECTÁCULOS

Mãe de uma menina de 12 anos, Tânia
Safaneta recorda como foi acompanhar
o processo de crescimento da filha nos
primeiros tempos e manter a actividade artística ao mesmo tempo, no fundo
conciliar a carreira profissional com o
papel de mãe.
“Eu comecei a trabalhar numa companhia de Teatro de Rua. Quando me
apercebi que ia ser mãe, tomei uma

decisão, porque eu tinha de viajar por
todo o País, nunca estava em casa e não
ia estar muito presente. Então, decidi
estar mais presente com a filhota em
casa, dar-lhe toda a atenção possível.
Estive dois anos e meio só dedicada a
ela. Claro que ia fazendo alguns trabalhos esporádicos perto de onde morava, mas estava muito dedicada à minha
filhota. Antes, era uma coisa diferente,
viajava pelo País todo, andava de um
lado para o outro. Depois, quando ela
nasceu, nos primeiros tempos, como
ela mamava, lembro-me, por exemplo,
de uma vez, antes de um espectáculo
de Natal em Montelavar, estar vestida
de palhaça, com a mama de fora, a dar
de mamar à criança. Foi assim durante
algum tempo, enquanto fiz espectáculos, ela estava sempre pertinho de mim.
No meio das pausas dos espectáculos,
lá estava eu a amamentar. Ela cresceu
a andar comigo nos festivais, ia comigo
para todo o lado, e adormecia-me para
ali em qualquer sítio onde eu tinha de
fazer os espectáculos.”

de Difusão Cultural em Sintra, ainda
existe e continuo a fazer parte dele, sou
filha dele. Agradeço ao Chão de Oliva
e à CMS por ainda financiar este projecto tão importante. Onde nasceram
artistas.
CL - O que fez despertar em si o clown?
O que a levou a optar por este personagem?
TS - Acho que o clown nasceu comigo.
Desde criança que digo que quero ser
Palhaça, é um sonho. Todos os dias,
desde os meus cinco anos de idade,
sonho em ser uma mulher palhaça.
Sonhei muito acordada, imaginava os
espectáculos e um dia tornou-se real.
Quando se deseja muito, com fé, alma
e coração, os desejos são ouvidos. Além
disso, nasci numa 3ª feira de Carnaval...
acho que isto era uma mensagem.
CL - É fácil ser Palhaça nos dias em que
vivemos?
TS - Não. Acho que nunca foi fácil, é
um desafio. É uma arte pouco valorizada no nosso País. Acho que até é uma
arte desconhecida. O público só conhece o Palhaço na pista de Circo. Agora
foi criada a UPP - União Palhaças em
Portugal para dar a conhecer mais esta
arte.
CL - O riso é um bom remédio para
combater a pandemia?
TS - Claro, é um grande e bom remédio, mas é preciso conseguir rir neste
momento que estamos a atravessar.
E fazer rir. Talvez quando isto passar
possamos rir com gosto, porque agora é
difícil, principalmente para mim. Cada
um tem o seu refúgio.
CL - Como tem enfrentado a obrigatoriedade de ficar afastada do seu público?
TS - Com muitas saudades. Saudades
de brincar com as pessoas e vê-las rir.
De me rir com elas. Da liberdade de ser
livre naquele grande palco que é a rua,
de toda aquela loucura boa e saudável.
Tenho saudades de olhar o público e de
entregar toda a minha energia e criar
momentos absurdos.
CL - Teve um espectáculo denominado
‘Momento Absurdo’. Vivemos um tempo absurdo actualmente? A Vida está
mais cheia de Momentos Absurdos?
TS - A Vida é um ‘Momento Absurdo’.
O Ser Humano é um ser absurdo.
CL - Quais as consequências da pandemia COVID-19 no seu dia-a-dia?
TS - É uma inércia e frustração totais.
Tentar viver cada dia a salvo.
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CL - Que soluções tem procurado encontrar para manter a sua actividade
artística?
TS - Estou só à espera... manter a calma... às vezes não é fácil.
“SER PALHAÇA É A MINHA
MISSÃO DE VIDA”
CL - Como classifica a arte que pratica?
TS - É uma arte nobre e bonita. Ser
Palhaça é ser uma terapeuta da alma. É
a minha missão de vida.
CL - Nos tempos que correm é mais
complicado fazer rir as pessoas?
TS - Sim, claro. Há uma grande tristeza nas pessoas. Está tudo a pedir carinho, como pede o mister Jorge Jesus.
Primeiro, muito colinho e mimos.
Depois, vem a gargalhada. Agora é cuidar da sanidade mental, que é muito
importante. E o riso é uma ferramenta
muito importante, que dá saúde.
CL - Há falta de riso no Mundo?
TS - Há imensa falta de riso no Mundo.
MUITAS PRESENÇAS
EM FESTIVAIS E NÃO SÓ

Tânia Safaneta tem um vasto currículo
de participações em inúmeros projectos, festivais e programas artísticos.
A saber: Festival Periferias (Sintra),
Festival do Crato (com o espectáculo
‘Momento Absurdo’), Hat Weekend
Festival (São João da Madeira), Festival
i! – Artes para o Público Infantil
(Águeda), Festival Bambolinices –
Bienal de Teatro e Artes Performativas
(Setúbal), Festival Tradidanças Festival de Tradições, Dança, Música
e Natureza (São Pedro do Sul), Festival
Internacional de Palhaços (Vila do
Conde), Mostra Gargalhadas na Lua,
na Casa do Coreto (Carnide, Lisboa),
Feira Quinhentista (Sintra), Setecentista
(Queluz),
Mercado
Oitocentista
(Arruda dos Vinhos), Festival Novas
Invasões (Torres Vedras) e muitos mais.

Acredito que rir eleva a energia positiva no Planeta. Gostava de ver a
Humanidade a rir, nem que fosse só
por uns segundos, todos juntos. Já melhorava bastante...
CL - Tem alguma referência artística
que a tenha influenciado, em Portugal
e no estrangeiro?
TS - Sim, em Portugal é a Teté. No
estrangeiro é o ‘Mr. Bean’ (Rowan
Atkinson), o Charlie Chaplin e a companhia russa Licedei.
CL - Define-se a si mesma como ‘Uma
pessoa, um Ser, uma criatura uma Coisa
mais ou menos assim. Uma Clown”.
Que tipo de clown procura ser? Essa
personagem tem mudado ao longo do
tempo? Que características ganhou?
Que características perdeu?
TS – Procuro ser uma clown provocadora, humana, activista, excêntrica. Tenho mudado muito ao longo
do tempo, mas ainda estou no fim da
adolescência. Para já, acho que ainda
não perdi nada. Só melhorei, como por
exemplo, a capacidade de escuta, mais
ferramentas de improviso, experiência,
cabelos brancos e rugas.
CL – Qual foi a personagem que mais
gostou de interpretar?
TS – A mais importante, e será sempre
a mais importante, é o meu Palhaço, é a
‘Safaneta’, que criei há cerca de 20 anos.
Sinto, também, paixões muito especiais, embora diferentes na forma de estar, pelo ‘Bobo da Corte’ e pela ‘Viúva’,
que faço nas Feiras Medievais. Tenho
também a ‘Saloia’, uma personagem
muito conhecida, sobretudo na Arruda
dos Vinhos, onde fui fazer um Mercado
Oitocentista, um bocadinho inspirada
na ‘Bruxa da Arruda’. E tenho ainda a
‘Mulher do Boi’, uma personagem especial que criei para o Festival Novas

Invasões, de Torres
Vedras.
CL – E a que menos
lhe agradou?
TS – Foi uma de que
nem me lembro do
nome. Fiquei tão
zangada com essa
personagem... Foi
em Odrinhas, num
Mercado Romano,
e era uma bruxa e
tinha um fato roxo.
Quando olhei para
a roupa, e por mais
que estivesse pintada, não
senti nada, aquilo não me inspirava, ficava feio, depois havia pouca gente na feira, era o
primeiro ano que se realizava,
e eu não conseguia. Olha, ganhou a roupa, porque eu não
consegui. Eu tenho de sentir
mesmo, eu não finjo. Quando
eu sinto mesmo a personagem, aquilo torna-se real.
CL – Como decorre o processo criativo das suas personagens?
TS - Há quem no Teatro, primeiro crie o personagem, estuda-se muito,
depois vê-se a cenografia, a seguir veste-se.
Depois de estar tudo
estudado, vai-se interpretar. Eu faço um processo inverso. É logo na
hora. Há aquele guarda-roupa, ou crio um
guarda-roupa de propósito, e de repente a
criação é ali, o meu palco é a rua, com o público, aquilo é um laboratório vivo, porque estou
a criar na hora. Cada
reacção que o público me dá, ou aquilo
que eu estou a sentir também, porque
eu posso estar triste, zangada, contente,
eufórica... tudo o que eu posso estar a
sentir é metido na personagem naquele
momento. E tudo o que eu estou a observar também (pode ser uma mosca
a passar, um pato, ou uma pessoa), eu
pego nisso e coloco na personagem. É
um processo que exige muita energia,
muita adrenalina, e que cansa muito, a
mente e o corpo. Criar algo é uma magia muito bonita, que o público ajuda a
criar, e dá-me imenso prazer participar
em todo esse processo criativo.
CL – Tem algum sonho por concretizar? O que gostaria de fazer em termos
artísticos que ainda não lhe tenha sido
possível realizar?
PALHAÇOS JÁ FAZIAM RIR
NA ANTIGUIDADE

Há referências históricas a figuras semelhantes ao que identificamos como
Palhaço desde 2500 antes de Cristo,
no Antigo Egipto. Também a Grécia
Antiga e a Roma Antiga, na Europa, a
China Antiga, na Ásia, e a Civilização
Asteca, na América, já tinham os seus
palhaços.

CORREIO
LINHA
OO
CORREIO
DADA
LINHA

17

TS - Gostaria de ir ao Circo Monte
Carlo representar Portugal e ganhar o
Palhaço de Ouro e fazer um espectáculo em Paris. Outro dos meus sonhos
e projectos é ter uma escola/laboratório de pesquisa da Arte do Palhaço
em Sintra. Por isso criei há uns anos a
Heart Clown – Movimento da Arte do
Palhaço. Pretendo dar a conhecer ao
público que o Clown não é somente um
entertainer, mas também um curador
da alma. Quero continuar focada nesta
minha missão de vida.
“ALÁCAZUMALÁCAZÁ
DESAPARECE DAQUI JÁ!”
CL - O que é que a Tânia Safaneta,
enquanto Clown, diria à pandemia
‘COVID-19’ se esta fosse uma personagem de um ‘Momento Absurdo’?
TS - Alácazumalácazá desaparece daqui já!
CL – Os portugueses estão mais risonhos ou mais sisudos?
TS - Mais sisudos, mas é normal...
CL - Face à forte redução de actividade que tem enfrentado, tem recebido
algum tipo de apoio das entidades públicas, nomeadamente do Ministério da
Cultura?
TS - Do Ministério da Cultura ainda
não tive apoio algum. Da Santa Casa
da Misericórdia recebi uma pequena
grande ajuda. E tenho recebido o layoff
pela Segurança Social, que agora ficou
reduzido.
CL - Que projectos tem actualmente
activos?
TS - Tenho o projecto ‘Okupa’, no qual
faço um trabalho muito especial, intuitivo, em que crianças com necessidades
de saúde especiais são protagonistas nas brincadeiras no seio do grupo
onde outras estão, assim toda a comunidade escolar pode interagir. E tenho
o ‘Projecto Sintra Inclui’, que está em
fase de desenvolvimento. Trata-se de
uma parceria entre o Departamento de
Educação da CMS e a Associação ‘Pais
em Rede’, que ajuda a comunidade de
alunos com necessidades de saúde especiais a transitar para a vida profissional. Aqui vou desenvolver um projecto
artístico.
CL - Como é que o riso pode ajudar a
combater o confinamento, por exemplo
nos lares de idosos e nos hospitais?
TS - O riso é o melhor remédio. Mas
neste momento não está fácil para interagir e ajudar. Tenho amigos que continuam a fazer um bom trabalho nestas
instituições. As pessoas estão carentes
de afecto, dou os parabéns a quem
continua a correr riscos para dar este
mimo.
CL - Planos para o futuro?
TS - Neste momento, não tenho. É um
dia de cada vez. Ficar em casa quietinha, pensar na vida, e esperar que surja
o momento certo para intervir com o
meu trabalho.
Texto: Luís Curado
Fotos:T.S.
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Conferência Vicentina ajuda
120 famílias em Cascais

A Conferência Vicentina São Bruno e
Santa Maria (SNSM) em Cascais contou, no dia 19 de fevereiro, com visitas
de várias entidades, como o presidente
da Junta de Freguesia de Cascais Estoril,
Pedro Morais Soares, que acompanhou
a distribuição dos cabazes de alimentos, doados pelo Banco Alimentar, assim como a entrega de dois Kits, com
artigos para bebé, doados pela 4BAW,
aos recém-nascidos de duas famílias
apoiadas por esta instituição.
Também, neste dia, receberam as visitas de Tiago Costa, em representação
dos Escoteiros de Cascais - Grupo 107,
que ofereceu a sua disponibilidade para
ajudar futuramente, em algumas atividades necessárias, tais como, as obras

de recuperação nas instalações da Instituição, e da
presidente da Conferência
Vicentina SNSM em Cascais,
Manuela Tomás, que aproveitou a ocasião para agradecer, não só a presença de
todos, mas também das doações recebidas, que permitem à Conferência Vicentina
continuar a realizar o trabalho de apoio social a que se
propôs.
Com o lema, “Não basta
apenas orar, temos de ajudar com ações diárias”,
a Conferência Vicentina
SNSM, foi criada em Cascais,
em 1953, sendo composta
por vicentinos e voluntários, para dar
resposta às necessidades das famílias
cascalenses. Atualmente, apoiam cerca de 120 agregados familiares, dos
quais 17 são famílias sem mobilidade.
Totalizando cerca de 283 residentes distribuídos pelo Bairro de São José, Bairro
Marechal Carmona e nas Fontainhas.
Distribuem cabazes de alimentos frescos e mercearias de 15 em 15 dias, com
base na composição do agregado familiar, com a respetiva situação económica comprovada. Possuem, igualmente,
a Loja Solidária “São Nuno”, com roupa, artigos de casa e brinquedos.
No dia-a-dia, contam com a colaboração de várias entidades com especial destaque para o Banco Alimentar,
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Câmara Municipal
de Cascais, Junta de
Freguesia
Cascais
Estoril, Amigos à
Mão da Paróquia de
Cascais e outras empresas do concelho.
Os tempos conturbados que vivemos,
têm feito aumentar os pedidos de ajuda
e perante este cenário, com o intuito de
satisfazer esses pedidos, a Conferência
Vicentina em Cascais, está a estender
as suas campanhas de angariação, no
Facebook, de bens essenciais, pedindo
contributos, não só a empresas, como
também, a particulares que possam
ajudar, estando neste momento, com a

especial necessidade de angariar produtos para bebés e seniores, nomeadamente, fraldas descartáveis.
Estas ações são possíveis graças à entrega, dedicação e disponibilidade dos
voluntários e dos vicentinos, que continuam, generosamente, a dar o seu
apoio. O trabalho que realizam pode ser
encontrado no Facebook ou instagram,
em @conferenciavicentinacascais.
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"Pandemia não tem afetado
andamento das obras nas Freguesias"
- Luís Trindade
Luís Trindade é um oeirense que, há
cerca de 40 anos, está ao serviço da
Freguesia de Carnaxide, tendo começado na fase em que esta freguesia, com
sede em Algés, se estendia desde a Cruz
Quebrada até Carnaxide, passando por
Algés e Linda-a-Velha, abrangendo
cerca de 16 mil quilómetros quadrados,
o que a tornava uma das maiores freguesias do país.
Recorde-se que em 1993 a reorganização desta freguesia criou as freguesias
de Carnaxide, Algés, Queijas, CruzQuebrada-Dafundo e Linda-a-Velha e
já em 2013, a nova reorganização administrativa criou a União de Freguesias
de Carnaxide e Queijas.
Ao longo destas alterações Luís
Trindade foi mantendo o seu vínculo
a Carnaxide, enquanto outros colegas
seus foram sendo destacados para as
novas freguesias.
Em conversa com o Correio da
Linha, este colaborador da União de
Freguesias de Carnaxide e Queijas,
confidenciou um pouco de como foi e é,
a sua vida nesta atividade, que mudou
substancialmente em termo de trabalho
desde 1995, altura em que as responsabilidades, em termos de obras, tiveram

um grande incremento com a delegação nas juntas da competência para a
realização de diversos trabalhos, que a
Câmara Municipal de Oeiras entendeu
poderem ser executados pelas juntas de
freguesia.
Se, segundo Luís Trindade, no passado tinham apenas a seu cargo a manutenção de algumas escolas, creches
e jardins de infância, passou a haver a
competência para a realização de outros trabalhos, como a reparação e manutenção e pavimentação de passeios,
colocação do corrimãos e guardas ou
criação de rampas para melhor o acesso
das pessoas, obras em jardins para os
quais também, Luís Trindade, constrói
bancos, sendo neste aspeto “homem
dos sete ofícios”, uma vez que executa
trabalhos de serralharia, canalizador,
pedreiro ou pintura.
E por falar em pintura, recorda um
episódio da sua vida de trabalho que
muito gostou de realizar e está ligado à
Pintura. Conta que existe na Sociedade
Filarmónica de Carnaxide um pano
de Boca de Cena, que foi pintado pelo
pintor José Basalisa, que viveu em
Carnaxide até 1961, fez decorações em
diversos palácios e residências, pintura
mural, a óleo e azulejos. Este pano de
Boca de Cena, em determinada altura
teve a necessidade de ser restaurado,
tendo para isso sido encarregado o filho do pintor, Antero Basalisa, também
artista, natural de Carnaxide, que tem o
seu nome atribuído a uma escola.
Como o filho do pintor já tinha cerca
de 80 anos, Luís Trindade foi destacado para o ajudar neste trabalho, uma

vez que o pano de cena teve que ser
pendurado numa parede e foi preciso
fazer a montagem de andaimes para
darem acesso a toda a sua superfície
e Luís Trindade para além das ajudas
ao pintor, no acesso aos matérias e até
nas misturas de tinta, acabaria por dar
o primeiro retoque de pintura em algumas zonas que o pintor depois acabava.
Esta experiência que decorreu há cerca
de 25 anos é recordada como “muito
gratificante” na sua vida profissional.
INTERVENÇÕES RÁPIDAS
Refere também que o trabalho que realizam na freguesia, que se tem diversificado ao longo dos anos, parece ser
do agrado da população que se mostra
satisfeita e olha para os colaboradores
da União de Freguesias com simpatia,
porque, refere Luís Trindade, sentem
que quando é pedido algum trabalho,
como a reparação de passeios, isso é
feito dentro dos
prazos
previstos. Os meios de
que dispõem hoje
para
trabalhar,
que têm vindo a
ser disponibilizados pela União de
Freguesias, neste
mandato, com o
presidente Inigo
Pereira, ao nível
de ferramentas e
máquinas, além
dos materiais, ajudam muito na exe-
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cução das obras, assim como os meios
de transporte disponibilizados.
A pandemia não tem afetado o andamento das obras, a instabilidade meteorológica é que tem causado alguns
constrangimentos, mas por exemplo,
a ausência de crianças nas escolas tem
permitido fazer mais rapidamente
obras que de outra forma poderiam levar mais tempo.
Luís Trindade recorda a Carnaxide de
há 40 anos, em que o atual centro não
existia e o núcleo central era na zona
da Igreja de São Romão, para dizer que
esta terra teve um grande desenvolvimento desde que o atual presidente
da Câmara, Isaltino Morais, assumiu
funções. Considera que hoje a zona
central de Carnaxide tem tudo o que as
pessoas necessitam ao nível dos serviços, com o Centro Cívico, o Centro de
Saúde, os Bombeiros ou a PSP, e “é uma
terra bonita” onde se sente bem, para
a qual “trabalha com gosto”. Mesmo
não sendo jovem, ainda consegue fazer
o que é necessário, conhece muito bem
Carnaxide ao ponto de ajudar quem
procura informação sobre a localização
de uma qualquer rua, e espera continuar a trabalhar para ajudar a tornar
esta terra ainda melhor.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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"Prestamos serviço comunitário porque
queremos ter uma voz ativa na sociedade"
- Marta Pereira
A 2ª Companhia de Guias de Oeiras,
surgiu há quase 37 anos fruto do crescimento do movimento nesta localidade.
Marta Pereira, de 21 anos, chegou a esta
companhia aos 14, integrando então o
Ramo Caravela. Atualmente assume a
posição de Chefe do Ramo Avezinha
e esteve à conversa com O Correio da
Linha para dar a conhecer o movimento Guidista e o trabalho levado a cabo
por esta companhia.
O Correio da Linha (CL) – Em que consiste o movimento Guidista?
Marta Pereira (MP) – As Guias têm o
mesmo fundador dos escuteiros, Baden

Powell, que desenhou este movimento de modo a trabalhar os valores de
cidadania global. O nosso objetivo
enquanto Associação é dar às raparigas e jovens mulheres a oportunidade
de desenvolverem plenamente o seu
potencial como cidadãs universais e
responsáveis, de modo a que possam
causar impacto no mundo. Para tal seguimos um método educativo não formal, ou seja, incutimos determinados
valores através de atividades diversificadas, sobretudo jogos. Atualmente
somos 10 milhões de Guias no mundo,
espalhadas por 150 países. As Guias de
Portugal comemoram este ano o seu
90ª aniversário e encontram-se divididas
por várias regiões,
sendo que nós integramos a região de
Lisboa.
CL – E como surge
a 2ª Companhia das
Guias de Oeiras?
MP
–
Esta
Companhia surgiu
há 37 anos porque,
segundo consta, chegou um altura em
que a 1ª Companhia
de Oeiras já não tinha capacidade para
receber mais jovens
– já eram mais de 100 - então, surgiu a necessidade de se criar uma
2ª Companhia. E a 15 de Maio de
1984 começa a história da nossa
companhia.
CL – Como estão dividas as Guias
nesta companhia?
MP – A nossa progressão começa
no Ramo das Avezinhas (cor: ama-

relo) que corresponde às meninas entre
os 6 e os 10 anos. Dentro deste ramo temos 4 ninhos: pica pau, beija flor, catatua e kiwi. Segue-se o Ramo Aventura
(cor: verde) constituído por jovens entre
os 10 e os 14 anos, do qual fazem parte
os ninhos: Canguru, Macaco, Raposa,
Girafa e Castor. Posteriormente, surge o Ramo Caravela (cor: laranja) com
jovens entre os 14 e os 17 anos, constituído pelos ninhos: Maui, Mufasa e
Nemo. Relativamente ao último ramo,
o Moinho (cor: azul), integra jovens
dos 17 aos 21 anos. Temos como objetivo regional o crescimento deste ramo
pois a falta de dirigentes faz com que
acabemos por não o alcançar, passando de imediato a assumir a função de
Chefe. Neste momento somos cerca de
80 Guias nesta companhia.
CL – Qual o papel de uma Chefe?
MP – Atualmente sou chefe do
Ramo Avezinha mas já fui do Ramo
Caravela...são idades muito diferentes
e o grande desafio passa por nos adaptarmos às características de casa uma
delas. Enquanto dirigentes, o nosso objetivo é que as nossas Guias vejam em
nós as suas irmãs mais velhas e que se
sintam à vontade para partilharem connosco as suas vitórias e também os seus
problemas. Queremos que elas confiem
em nós e que saibam que somos um
porto de abrigo onde nunca vão ser julgadas e quem podem sempre recorrer.
CL – E como foi possível manter esta
relação de companheirismo e amizade
tendo em conta as restrições vividas
atualmente face à pandemia de Covid
19?
MP – Esse foi um dos nossos maiores
desafios no último ano. A nossa principal característica passa pela pro-
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moção da vida ao ar livre de que nos
temos visto privadas...foi necessário
reinventarmo-nos para podermos dar
seguimento à relação com as nossas
meninas. Acabámos por virar-nos para
o online e posso dizer que julgo que a
nossa missão foi bem sucedida pois não
perdemos Guias...aliás, tivemos muitas
avezinha a juntarem-se a nós porque
com o fecho das escolas e das atividades extracurriculares, os pais sentiram
que podíamos ser um porto seguro
onde as filhas poderiam continuar a
aprender e a fazer amizades. Para dar
um exemplo, todos os anos fazemos
um grande jantar de Natal em que reunimos as famílias das nossas Guias...
no Natal passado optámos por fazer
kits que as famílias podiam adquirir
no qual encontravam ingredientes para
fazer uma entrada, um prato principal
e uma sobremesa, sendo depois encorajadas a partilhar o que iam fazendo.
CL – Também fizeram um quizz online
com um objetivo solidário...
MP – O lema das Guias é servir a comunidade e neste momento concreto
de pandemia percebemos que há muitas necessidades na população e não
quisemos ficar paradas. Identificámos
então três formas de apoio: apoio aos
idosos, apoio às famílias em situação
de carência económica e a sensibilização para os cuidados a ter face à pandemia. Decidimos então fazer um quizz online através do qual conseguimos
não só ajudar as famílias carenciadas
mas também proporcionar um momento de diversão e de companheirismo
estre as diversas famílias inscritas. A
inscrição no quizz implicava a compra
de uma vale com algum tipo de alimento. As famílias aderiram bastante e os
resultados foram ótimos. No total conseguimos: 28 latas de atum, 37 latas de
salsichas, 28 garrafas de azeite, 36kg de
arroz, 47l de leite e 24 garrafas de óleo.
Decidimos apoiar uma associação da
nossa comunidade, a Solfraterno, que
também nos a apoia sempre que precisamos – como tem acontecido no nosso
arraial de aniversário. Temos sempre
um agradecimento muito especial para
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com aquela instituição. Provavelmente
no próximo trimestre faremos outro
jogo, neste momento temos as nossas
guias mais velhas a preparar um bingo.
CL – Independentemente deste ano atípico que temos vivido, que atividades
costumam desenvolver?
MP – O nosso método de trabalho assenta sobretudo no jogo. Lembro-me
de quando ainda não era Chefe, fazer
jogos organizados por nós, Guias, e pelas nossas chefes e só agora, enquanto
dirigente, é que percebo toda a dimensão que um jogo tem por trás. Todas as
semanas reunimo-nos na nossa sede e
nesses reuniões trabalhamos a progressão através do jogo. Estas são as designadas atividades de sede. Também
temos as chamadas atividades de cidade: a cada trimestre fazemos acantonamentos – em que “acampamos” num
edifício - no qual elaboramos diversos
jogos pela cidade que passam por nos
darmos a conhecer e conhecermos a localidade onde estamos a viver naquele
momento. Mais uma vez, lembro-me
de quando era Guia, terem-nos dado
apenas 6 laranjas como alimento e nós
tínhamos de andar pela cidade a trocar
por outros alimentos ou outras coisas
necessárias. Sinto que graças a isto fiquei mais independente. Realizamos
também atividades de campo, que são
os acampamentos. Nesses dias, estamos em contacto pleno com a Natureza,
despojados de qualquer equipamento
eletrónico. Estamos no campo a tempo
inteiro para nos divertirmos e aproveitarmos o que ele tem para nos dar. Por
último, e seguindo o nosso lema de ser-

vir a comunidade, prestamos serviço
comunitário porque queremos ter uma
voz ativa na Sociedade.
CL – Onde são as vossas instalações?
MP – A nossa sede é nos
Jardins de Oeiras e encontra-se atualmente em remodelação. A Câmara Municipal
de Oeiras promoveu esta
obras mas estão um pouco
atrasadas. Gostávamos muito de no Inverno já termos o
nosso espaço recuperado.
CL – Com que apoios contam para levar a cabo as vossas atividades?
MP – Nós somos financiados pela CMO, mais concretamente pelo Centro
da Juventude de Oeiras.
Qualquer necessidade que surja é sempre à CMO que recorremos. É a autarquia que nos ajuda, por exemplo,
no jantar de Natal com as mesas, ou
o sistema de som, quando necessário.
No nosso arraial, dada a dimensão do
evento, estabelecemos também parcerias com outras entidades locais nomeadamente talhos, padarias, etc.
CL – Quem quiser integrar esta companhia, como pode fazê-lo?
MP – Normalmente, quem se quiser
juntar a esta companhia pode ir ter
connosco à sede e participar numa das
nossas reuniões semanais. Neste momento, como tal não é possível, pode
enviar-nos mensagem pelas nossas
redes sociais que responderemos logo
que possível. Aceitamos inscrições ao

longo de todo o ano.
CL – Projetos para o futuro?
MP – O futuro agora é algo muito incer-
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to mas queremos muito reunir a companhia toda e ir acampar. De resto, o
nosso grande objetivo é assegurar que
a nossa companhia continua a crescer e
a formar lideres.
CL – Quais as características de uma
Guia?
MP – A Guia deve estar sempre alerta, identificando onde é necessária a
sua ajuda, deve dizer sempre a verdade, deve ter brio em tudo o que faz, e
deve ser um exemplo para a Sociedade.
Apesar de não termos o lenço sempre
posto, não deixamos de ser guias e as
nossas ações devem refletir essa postura...andamos sempre com um lenço
invisível colocado.
Texto: Raquel Luís
Fotos: G.O.
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Faleceu fundadora
da 'Casa de Betânia'

Serra vai ser vigiada
A Câmara Municipal de Sintra, em conjunto com diversas entidades, criou um
plano de fiscalização e sensibilização,
na Serra de Sintra, por forma a salvaguardar o bem público, o património
natural e a segurança dos utilizadores
da Serra.
Este plano tem como objetivo principal
a fiscalização e sensibilização junto da
população contra as situações mais frequentes como a utilização ilegal de veículos motorizados (motocross/jipes em
zonas não autorizadas), estacionamento ilegal, utilização incorreta dos pontos de água, despejo de entulho, etc.
No decorrer da atual situação de pandemia da Covid-19 verificou-se uma
acentuada e crescente afluência à Serra de Sintra, um espaço de eleição da
população que procura atividades de
recreio e lazer, locais de contacto com
a natureza, sendo por isso necessário
sensibilizar a população para as questões de salvaguarda deste bem público
e consertar meios de fiscalização que
garantam a vigilância do perímetro flo-

restal contra as referidas situações ilegais em diversas zonas críticas da Serra
de Sintra.
As ações de sensibilização e fiscalização
irão decorrer ao longo dos próximos
meses e com a presença das entidades
fiscalizadoras na Serra de Sintra antes
do período critico de risco de incêndio.
A utilização ilegal de veículos motorizados em zonas não autorizadas é
propícia à degradação ambiental, promove a erosão, degradação de valores
naturais, ameaça espécies classificadas
como, em perigo ou risco de extinção
e coloca em risco e perturba os utilizadores da serra como os caminhantes e
ciclistas.
Este plano é fruto do trabalho das entidades gestoras/fiscalizadoras da Serra
de Sintra: ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; GNR
– Guarda Nacional Republicana; Câmara Municipal de Sintra, Câmara Municipal de Cascais, Polícia Municipal de
Sintra, Parques de Sintra Monte da Lua
e Cascais Ambiente.

Feliz Pascoa
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A Irmã Maria João Vieira Neves (Irmã
Doroteia), co-fundadora da Instituição
Particular de Solidariedade Social
(IPSS) ‘A Casa de Betânia’, conjuntamente com a Dra. Isabel Pinto, faleceu no passado dia 8 de Fevereiro, no
Hospital de Vila Franca de Xira, vítima
da pandemia COVID-19.
A instituição sem fins lucrativos sediada em Oeiras, que tem como missão a
integração familiar, social e laboral de
jovens e adultos com deficiência intelectual, foi fundada em 1992, impulsionada pela necessidade de dar resposta
à situação de Manuel Neves, irmão da
religiosa.
Rapidamente, o projecto inicial ganhou
dimensão e passou a dar resposta às necessidades de outras pessoas carentes
de apoio de quem as pudesse acompanhar e integrar na sociedade, transformando-se numa comunidade acolhedora e de suporte para os seus utentes.
“’A Casa de Betânia’ é uma comunidade de vida, onde pessoas com e sem
deficiência vivem juntas, partilham as
suas experiências, as suas alegrias e os
seus sofrimentos, as suas esperanças e
os seus projectos, os seus tempos livres
e o seu trabalho quotidiano, construindo laços de fraternidade e de corresponsabilidade, segundo as capacidades
de cada membro da comunidade”, refere a página de apresentação da IPSS.
A vida em pequena comunidade é uma
das particularidades da Associação,
promovida nas suas duas residências.
Na ‘Casa de Betânia’, a Casa Mãe, situada em Queijas, vivem 10 jovens e 2/3
responsáveis, formando uma família,
no seio da qual os residentes vivem e
partilham as suas experiências e vivências nos respectivos locais de formação
e emprego.
A segunda estrutura de acolhimento, a Casa do Farol,
localizada em Oeiras, é um
apartamento com capacidade para receber oito jovens
e/ou adultos com deficiência intelectual, acompanhados e apoiados por dois responsáveis que orientam os
vários aspectos da vida em
comunidade, a formação e o
desempenho dos residentes
nos respectivos empregos.
A IPSS ‘A Casa de Betânia’
acolhe pessoas com deficiên-

cia intelectual quando a família
não as pode acompanhar, bem
como voluntários interessados
em experimentar uma vida comunitária e partilhar essa experiência com os residentes.
Simultaneamente, oferece aos
utentes a possibilidade de viverem como se fossem uma
família, enaltecendo os dons
particulares que a pessoa com
deficiência intelectual possui:
acolhimento, espontaneidade e
verdade.
A instituição promove uma “experiência concreta de fraternidade entre pessoas de diferentes
origens sociais e culturais e de
diferentes níveis intelectuais,
nas suas comunidades de vida
e de trabalho”, procurando ser
aquilo que define como “uma
pequena chama que testemunhe
‘a unidade na diversidade’”.
Para atingir os seus propósitos,
a IPSS aposta na “reabilitação baseada
na comunidade”, em que “cada pessoa
é valorizada com os seus dons e as suas
limitações”, recebendo formação específica para poder desempenhar “uma
actividade laboral ou ser presença de
apoio a diferentes sectores da sociedade, de acordo com as suas capacidades”.
Entre outras actividades, são organizadas Exposições de Pintura e de outros
trabalhos realizados pelos residentes,
que participam também em eventos
promovidos por diversas entidades públicas, privadas e por amigos da ‘Casa
de Betânia’. São igualmente dinamizadas Campanhas de Solidariedade.
SOBRINHO ORGANIZA
CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO
DE FUNDOS
Em memória da Irmã Maria João,
Pedro Farinha, sobrinho da falecida,
criou uma campanha de angariação
de fundos através da plataforma de
crowdfunding (financiamento colectivo) GoFundMe para fazer um donativo
à ‘Casa de Betânia’. Em apenas quatro
dias, a campanha ultrapassou o objectivo de reunir a verba de mil euros pretendida.
“Quero honrar o fantástico projecto da
minha Tia, que tem ajudado tantos jovens e adultos ao longo dos anos, com
uma angariação de doações. É uma
causa que vale mesmo a pena, e uma
homenagem merecida a uma grande
senhora”, referiu Pedro Farinha na
apresentação da campanha, sublinhando que a co-fundadora da IPSS “era
uma pessoa extraordinária que será
lembrada pelo seu legado”.
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Câmara lança jogo online
'Amadora Sustentável'

A Câmara Municipal da Amadora
(CMA) lançou, no passado dia 15 de
Janeiro, um jogo online denominado
‘Amadora Sustentável’, com acesso livre disponível através de computador,
tablet ou telemóvel, dirigido maioritariamente a crianças e jovens, com o objectivo de os sensibilizar para a problemática da Sustentabilidade Ambiental.
Criado no âmbito do projecto
‘AMADORA… rumo à economia
circular’, cofinanciado pelo Fundo
Ambiental, este jogo é uma forma alternativa de a Autarquia manter as suas
acções de Educação Ambiental junto
da população em idade escolar numa
época de pandemia, em que devem ser
evitados todos os contactos físicos.
O jogo ‘Amadora Sustentável’ explora o tema ‘Produção e Consumo
Sustentáveis’, tendo em vista a adopção
de comportamentos e escolhas de bens
e produtos mais sustentáveis, promovendo-se assim entre os utilizadores a
sensibilização para a economia circular,
em substituição do conceito de economia linear.
Concebido fundamentalmente a pensar
nos alunos do 5.º ao 9.º ano (segundo
e terceiros ciclos), o jogo pretende estimular uma competitividade entre alunos e escolas do concelho da Amadora,
permitindo que, de uma forma lúdica,
interiorizem conhecimentos relacionados com a Sustentabilidade Ambiental.
A primeira competição entre alunos
e escolas realizada no âmbito do jogo
‘Amadora Sustentável’, que já começou
e está a decorrer até ao próximo dia 16
de Maio, tem previsto premiar alunos,
professores e escolas com diferentes
prémios, que podem ir desde tablets,
auscultadores e colunas de som até mesas de matraquilhos ou de ping-pong.
REGRAS E APRESENTAÇÃO
DO DESAFIO
Os leitores de ‘O Correio da Linha’ interessados em experimentar o jogo promovido pela Câmara amadorense, que
está também disponível para a população em geral, devem aceder ao link https://www.quiz-amadorasustentavel.
pt, através do qual podem ficar ainda a
conhecer as regras e formatos do desafio que lhes é lançado.
Em resumo, adiantamos aqui que o
jogo ‘Amadora Sustentável’ é disputado num tabuleiro virtual com elementos característicos do património e do

município de Amadora, nomeadamente o Aqueduto das Águas Livres, Igreja
Matriz, Casa Roque Gameiro, Moinho
de Vento, Parque Central e Linha de
Comboio.
Após o lançamento de um dado, os
peões (jogadores) avançam o número de casas que a sorte ditar, tendo de
responder a uma pergunta no âmbito
de cada uma das cinco categorias que
integram o jogo e que são as seguintes: Recursos, Produção Sustentável,
Consumo Sustentável, Resíduos e
Amadora-Cidade.
O jogo proposto pela CMA está concebido para três perfis de utilizadores:
Alunos, Docentes e Outros (população
em geral). E pode também ser jogado,
no modo de ‘Batalha’, em formato não
presencial, entre dois jogadores. Neste
caso, a disputa é feita através das respostas a um conjunto de perguntas.
Fique a saber mais no link acima indicado.
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Sintra
avança
com novo
pacote
de apoios
A Câmara Municipal de Sintra aprovou, mais um pacote de medidas num
valor superior a 2 milhões de euros a
desempregados, taxistas, clubes desportivos, IPSS´s e grupos de teatro e
dança com o objetivo de minimizar
os impactos sócio económicos da Covid-19.
O município criou um inovador fundo
destinado a apoiar e auxiliar os munícipes desempregados, com dotação de
1 300 mil euros, na sequência da atual
situação social e económica vivida no
concelho, no contexto da pandemia de
Covid-19.
"O aumento do desemprego é altamente preocupante, com consequências
sociais extremamente graves e que podemos verificar, por exemplo, na crescente procura de distribuições de alimentos que temos promovido, e para
as quais já há lista de espera. Por isso,
decidimos lançar este fundo de apoio
aos desempregados", sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Sintra.
O apoio dirige-se a todos os munícipes
que a 31 de dezembro de 2020 estivessem, e se mantenham, numa situação
de desemprego, façam prova de procura ativa de emprego, não usufruam
de subsídio de desemprego nem rendimento social de inserção e que em 2019
não tenham tido um rendimento familiar superior a 20 mil euros.
"Falamos de pessoas sem qualquer
apoio social e que se encontram numa
situação de fragilidade extrema. As ins-

crições decorrem entre 1 e 31 de março,
com os apoios a serem pagos na totalidade até 15 de abril", referiu Basílio
Horta.
O município também aprovou um
novo apoio financeiro até ao máximo
de 89 mil euros à Cooperativa de Táxis
de Sintra, que se traduz num apoio de
650 euros a cada um dos 134 profissionais. A Câmara Municipal reforçou ainda o apoio financeiro a 139 Instituições
Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) e Instituições Sem Fins Lucrativos do Município, no valor total de 165
mil euros, por forma a que as mesmas
possam fazer face às dificuldades que
atravessam neste momento de exceção
e exigência.
A autarquia aprovou também protocolos de colaboração com a Fundação
CulturSintra e os grupos de teatro e
dança do concelho no valor de 343 mil
euros, no âmbito do Fundo Municipal
de Emergência Cultural, para que continuem a desenvolver os seus projetos
contribuindo assim para a dinâmica
cultural das suas estruturas.
Sintra garantiu ainda um apoio financeiro de 230 mil euros a clubes e associações do concelho de modo a que seja
assegurada a continuidade da sua atividade e ainda garantir que a sua reabertura se faça em segurança.
O município sintrense já disponibilizou
mais de 20 milhões de euros do seu orçamento municipal desde o início da
atual crise pandémica.
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Junta apoia fregueses

Oeiras distingue alunos
Os 13 melhores alunos do Concelho de
Oeiras, que concluíram o 12º ano no ano
letivo 2019/2020, receberam o prémio
SIMAS, que consiste na oferta de um
computador portátil, como recompensa
pelo seu esforço académico, cuja entrega foi feita pelo presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, no
Gabinete da Presidência.
Este ano a distinção aos melhores alunos do Concelho de Oeiras foi alargada e além dos oito alunos finalistas do
ensino secundário, também os melhores alunos de escolas como, a Escola
Profissional Val do Rio, a AEMAR
- Instituto Tecnologias Náuticas, a
Escola de Música Nossa Senhora do
Cabo, a Oeiras International Shchool
e Instituto Español Giner de los Ríos,
viram o seu mérito reconhecido. Este
prémio decorre de uma parceria en-

tre a Câmara Municipal de Oeiras e os
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento dos Municípios de Oeiras
e Amadora (SIMAS) e pretende reconhecer publicamente o mérito e o esforço académico dos alunos, das famílias e
das suas escolas. A escolha do aluno premiado é da responsabilidade da Direção
de cada escola, que utilizou como critérios de seriação os melhores resultados
escolares (acima de 18,5 valores, sempre
que possível), considerando como um
todo a apreciar as atividades do domínio curricular e as atividades que se
integram no domínio do complemento
curricular, sem prejuízo de outros que
a escola entendesse necessário associar,
tais como o envolvimento em atividades
de voluntariado e ações solidárias que
espelhem uma significativa dimensão
humana e cívica na comunidade.

No mês de abril vai chegar a casa dos
cidadãos a informação para preenchimento dos inquéritos para o Censos
2021, a União de Freguesias de Oeiras
Paço de Arcos e Caxias, (UFOPAC)
em associação com o INE e a Câmara
de Oeiras, vai dar apoio para o preenchimento destes inquéritos, às pessoas
que tiverem dificuldades nesse preenchimento. Neste sentido vai abrir o E
Balcão, com uma receção em cada delegação da União de freguesias ou seja,
em Oeiras, Paço de Arcos e Caxias.
Pretende com isto, a União de
Freguesias, que todos possam concretizar esta operação de recenseamento
de uma forma credível e tão verdadeira
quanto possível, para um correto recenseamento da população nacional.

No atual contexto de pandemia, pretende-se que esta operação decorra em
condições de segurança de saúde pública, assim, foi objetivo do INE criar um
clima de confiança com a garantia das
condições para a participação da população, substituindo o processo de distribuição de questionários porta-a-porta,
sempre que possível, pela entrega de
uma carta com a informação necessária
para a resposta através da internet.
A recolha através da internet foi introduzida pela primeira vez nos Censos
2011, tendo a taxa de resposta rondado
os 50%. Para 2021 espera-se um aumento significativo da taxa de resposta
através da internet, que prevê acesso
através de multiplataformas, como PC,
tablet e smartphone.

Novo livro sobre viagem
de Fernão de Magalhães
O jornalista e escritor, Vasco Callixto,
compilou uma serie de artigos publicados por si na imprensa - desde há mais de duas décadas - sobre
o navegador português Fernão de
Magalhães, mais concretamente sobre o evento de grande dimensão que
o imortalizou na História Mundial: a
realização da primeira viagem de
Circum-navegação. “Escritos sobre
a Viagem Magalhães-Elcano “, surge
numa altura em que se assinalam os
500 anos deste feito e conduz os leito-

res ao longo de uma vigem que tem inicio em Sabrosa – presumível terra natal
de Magalhães – passando por Sanlúcar
de Barrameda e Getaria, três localidades intimamente ligadas a esta epopeia,
concebida e realizada, na sua maior
parte, por Fernão de Magalhães e concluída pelo navegador espanhol Juan
Sebastian Elcano. Nas páginas finais
da obra há ainda espaço para dar a conhecer aos leitores o enorme interesse
que a Viagem Magalhães-Elcano despertou em vários países no campo da
filatelia. O livro fecha com três pequenos textos da autoria do presidente da
Sociedade Histórica da Independência
de Portugal.
Com 78 páginas ilustradas, esta é a 62ª
obra de Vasco Callixto que completou
recentemente 96 anos. A apresentação
está prevista para 27 de abril, dia em
que passam 500 anos sob a morte de
Fernão de Magalhães.

Ficha Técnica
100
95
75

33 anos a informar
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O Folar e a Páscoa
A Páscoa é uma data de grande importância para os cristãos, sendo associada
à Ressurreição de Jesus Cristo. A sua
origem, contudo, está ligada a rituais
pagãos relacionados com a Fertilidade
e a Ressurreição da Natureza, cujos
símbolos surgem representados pelo
Ovo, o Coelho e a Mulher.
Em Portugal, existe uma lenda muito
antiga, cuja origem se desconhece, que
explica como surgiu o tradicional Folar
da Páscoa. De acordo com esta história,
uma bela jovem chamada Marianinha,
que vivia numa aldeia portuguesa,
tinha como único desejo encontrar o
amor e conseguir casar cedo, o que tardava em acontecer.
Para procurar cumprir o seu desejo, a
jovem rezou fervorosamente a Santa
Catarina, que acabou por realizar o pedido em excesso, fazendo com que aparecessem dois pretendentes: um fidalgo
rico e um lavrador pobre, ambos jovens
e belos. Marianinha voltou a recorrer à
Santa, desta vez para a ajudar a escolher o marido ideal para si.
A jovem estava ainda concentrada
na oração, quando bateu à sua porta
Amaro, o lavrador pobre, que queria
saber a resposta e lhe marcou como
data limite o Domingo de Ramos.
Nesse mesmo dia, apareceu também à
porta de Marianinha o fidalgo rico que
também lhe pediu uma decisão na mesma data. Mas ela continuava indecisa.
Quando chegou a data marcada, a jovem foi alertada por uma vizinha de
que o fidalgo e o lavrador se tinham encontrado a caminho da sua casa e travavam uma luta de morte. Marianinha
dirigiu-se ao local onde os dois jovens
lutavam entre si e, depois de pedir no-

vamente ajuda a Santa Catarina, acabou por chamar pelo nome de Amaro.
Na véspera do Domingo de Páscoa, a
jovem não escondia a sua grande preocupação, pois tinha ficado a saber pela
população que o fidalgo se preparava
para aparecer no dia do casamento decidido a matar Amaro. Mais uma vez,
Marianinha decidiu pedir a intervenção de Santa Catarina, desta feita para
impedir a tragédia.
Neste terceiro pedido de ajuda à Santa,
a jovem rogou-lhe que intercedesse por
ela junto do fidalgo e pedisse perdão
em seu nome, explicando-lhe que tudo
o que havia feito tinha sido por amor
e não com más intenções. Em troca de
mais este favor, Marianinha colheu flores para oferecer a Santa Catarina.
A jovem depositou o ramo de flores
no altar da Santa, mas, ao voltar para
casa, deparou-se com um grande bolo
com ovos inteiros rodeado de flores em
cima da mesa, semelhantes àquelas que
havia deixado no altar. Ao ir ter com
Amaro, descobriu que também este recebera um bolo semelhante.
Os noivos pensaram que os bolos tinham sido enviados pelo fidalgo e dirigiram-se a casa deste para agradecer
a dádiva. Contudo, não fora o fidalgo a
enviar os bolos, tanto mais que também
ele recebera uma oferta idêntica, que
lhes queria agradecer. Marianinha concluiu, então, que só podia ter sido Santa
Catarina a resolver a contenda.
OFERTAS TROCADAS ENTRE
AFILHADO E MADRINHA
Com o tempo, o bolo, inicialmente chamado de ‘folore’, veio a ficar conhecido

como o Folar da Páscoa, o tradicional
Pão da Páscoa, celebrando a amizade
e a reconciliação. Durante o período
pascal, os afilhados costumam levar,
no Domingo de Ramos, um ramo de
flores à madrinha de baptismo, que no
Domingo de Páscoa lhes oferece um
folar.
A lenda em torno da história de
Marianinha representa uma das versões que conhecemos do Cristianismo,
com base num milagre realizado por
Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos jovens solteiros, que acede aos
pedidos de uma jovem mulher para
conseguir encontrar um marido dotado
e trabalhador.
Contudo, se recuarmos no tempo, a um
passado pré-Cristão, encontramos referências a flores e ao ovo, como símbolos
que representam a altura do calendário

Keluzfer

que a lenda aborda, o fim do Inverno e
o início da Primavera, o retomar de um
novo ciclo de vida nos campos e não só.
O ovo, considerado o fruto da vida,
surge associado ao acto da reprodução sexual, bem como o coelho, cuja
imagem continua a ser também muito
relacionada com a Páscoa, e que é bem
conhecido pela sua hiperactividade
sexual, dois símbolos de vida que celebram o início da Primavera de acordo
com os rituais pagãos.
Tradicionalmente, o Folar da Páscoa
costuma ser confeccionado à base de
água, sal, ovos e farinha de trigo, podendo os ingredientes e a confecção variarem consoante as regiões de Portugal
onde é cozinhado, sendo que pode oscilar entre o doce e o salgado, neste caso
com enchidos. Pode também ser decorado com ovos cozidos com casca.
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mais novos para manterem a tradição” desta
secular manifestação de
fé, que já dura há 252
anos.

Carta ao Director

Casas abandonadas
Um dos monumentos mais emblemáticos de Sintra é o Palácio da
Vila, cujas enormes chaminés em
forma de cone atraem o olhar de
quem visita esta turística vila. Mas
não são só os gloriosos monumentos locais que captam a atenção
do visitante. Bem por detrás do
Palácio, na realidade paredes meias
com ele, existem outros motivos
para olhar com mais atenção. Uma
vivenda em total ruína, no cruzamento da Calçada do Pelourinho
com a Calçada do Rio do Porto, e
prédios devolutos nesta última artéria encontram-se abandonados
ao seu destino. Em nada beneficiam a imagem de inegável valor
monumental da vila, que lhe mereceu a classificação de Património
Mundial da Humanidade, na categoria de Paisagem Cultural.
É estranho constatar que um local
de eleição, que tantos procuram visitar, conhecer ou até ali viver, ofereça tal espectáculo, triste. É difícil
compreender que bem no centro histórico da vila, onde os terrenos têm certamente um valor bem acima da média
no mercado imobiliário, possa arrastar-se durante anos o estado de abandono
que alguns edifícios patenteiam sem
que nada possa fazer-se para o evitar.
Quem negligencia assim o seu património deveria ser incentivado a não

Festas e romarias
de Almoçageme

prejudicar a imagem de uma vila histórica que nos merece todo o respeito e
representa um valioso pólo de atracção
turístico, que faz entrar divisas significativas no nosso País. Sintra merece
que sejam encontradas soluções para
estes casos.
Leitor devidamente identificado

Oeiras apoia a APOIO
A Câmara Municipal de Oeiras (CMO)
aprovou atribuir uma comparticipação financeira à APOIO – Associação
de Solidariedade Social, no montante
2.543,55€, destinada às refeições confecionadas disponibilizadas aos idosos
residentes da Unidade Residencial Madre Maria Clara, em Outurela. Nesta
instituição é feita a entrega diária de
três refeições (almoço, jantar e lanche)
a cada um dos residentes. O montante
disponibilizado pela autarquia, referente ao mês de dezembro, corresponde à disponibilização de 477 almoços,
275 jantares, 416 lanches e 69 reforços
de sopa. O objetivo deste apoio financeiro, disponibilizado no âmbito do

APAIXONADO POR
ALMOÇAGEME

Plano Municipal de Apoio à População em Situação de Vulnerabilidade
– COVID-19, é fazer face às enormes e
complexas dificuldades que a APOIO
enfrenta devido ao agravamento das
situações de vulnerabilidade, de dependência e isolamento, resultantes do
atual contexto epidemiológico.
A APOIO é uma instituição de utilidade pública e sem fins lucrativos (IPSS),
que opera há quase três décadas no
concelho de Oeiras, com trabalho reconhecido nos territórios de Algés, de
Linda-a-Velha, da Cruz Quebrada-Dafundo, de Carnaxide e de Queijas,
junto da população mais vulnerável,
nomeadamente a mais idosa.

António Mateus Cruz, de 33 anos, tem
várias paixões na sua vida. Entre elas,
destacam-se Almoçageme, Sintra, o
Bodyboard e o Surf, as Viagens e a
Fotografia, sendo que esta última surge
como elemento agregador das restantes. É através da lente da sua máquina
fotográfica que ‘Toninho’ (como é conhecido na região de Sintra) dá a mostrar a forma como vive e interpreta as
suas paixões.
No final do ano passado, lançou o seu
segundo livro de Fotografia, intitulado ‘#orumoaos250’, em jeito de tag de
‘Rumo aos 250’. Trata-se de uma obra
inteiramente dedicada aos 250 anos das
populares festas em honra de Nossa
Senhora da Graça, padroeira da aldeia
de Almoçageme, Colares. A obra conta
com prefácios de António Correia de
Campos e Miguel Esteves Cardoso, este
último residente na aldeia.
“Desde sempre me recordo de ir em
família jantar às festas de Nossa senhora da Graça. Com um olhar mais
atento, acompanho as festas desde
2007”, começa por explicar este filho
da terra atraído pelo bairrismo dos
Almoçagemenses. “Nunca deixaram
a festa por fazer desde o seu começo,
em 1768”, assinala, destacando o facto
de se tratar da mais antiga festa popular a realizar-se ininterruptamente em
Portugal.
A publicação do livro ‘Rumo aos 250’
foi uma forma de António Mateus Cruz
prestar, através das imagens captadas
ao longo dos anos, “uma homenagem
aos Almoçagemenses”, sendo que o
autor gostaria também que pudesse ser
visto como “uma responsabilização aos

Apaixonado confesso
por Almoçageme, o fotógrafo não poupa nos
elogios à terra do seu
coração: “O largo desta
aldeia é simplesmente mágico e único. Em
poucos metros quadrados podemos encontrar: coreto, cruz, chafariz, igreja, casa funerária, cemitério, jardim
de infância, café, adega,
quartel dos bombeiros,
farmácia, mercearia e o

talho”, destaca.
Nas nomeações para as 7 Maravilhas
da Cultura Popular, a procissão realizada em Almoçageme foi finalista regional em Lisboa, na categoria Procissões e
Romarias, entre 140 nomeados. “Fiquei
muito feliz por termos chegado à fase
que chegámos. A nossa procissão foi
considerada a mais bela do distrito de
Lisboa e isso foi um grande orgulho
para a população”, realça ‘Toninho’.
Perante a pergunta ‘Entre o Surf, Sintra
e as Festas de Almoçageme, o que gosta mais de fotografar?’, o autor do livro
‘Rumo aos 250’ responde: “Desde que
haja história por detrás da imagem que
possa vir a fazer, tudo me interessa
fotografar. Não consigo escolher um
tema em detrimento de outro, o que
realmente me cativa são as estórias que
posso contar”.
Quanto à paixão pela Fotografia, é explicada assim: “Durante muitos anos,
estava proibido de tocar nas máquinas
fotográficas em casa dos meus pais,
porque sempre que tocava nelas estragava-as. O fruto proibido tornou-se o
mais desejado! Ao longo dos anos, fui-me dedicando a esta arte com o intuito
de contar estórias e apresentar ao leitor
formas de ver a vida”.
Autodidacta atraído pelos desportos
de mar e pelas ondas, António Mateus
Cruz publicou a sua primeira fotografia, aos 16 anos, na ‘Vert Magazine’,
uma revista sobre Bodyboard. Mais
tarde, desempenhou também o cargo
de editor de Fotografia na ‘Soup Surf
Magazine’, tendo mantido igualmente
colaborações com outras publicações
nacionais e estrangeiras.

Papelaria

ESTUDANTINA

Desejamos a todos os crentes e habitantes
de Queluz votos de uma Páscoa Feliz
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"Ser agente da PSP da Amadora
é um desafio profissional"
- Intendente Paulo Flor

Paulo Ornelas Flor é, desde Fevereiro
de 2020, o Comandante da Divisão
Policial da Amadora. Com formação académica na área da Segurança
Pública, licenciado pelo Instituto
Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna (1995-2000), conta
também com uma Pós-graduação em
Gestão Estratégica da Comunicação
(2005-2006), pelo Instituto Politécnico
de Lisboa. Dentro da estrutura da PSP,
desempenhou vários outros cargos, entre os quais: Comandante da Divisão
Policial de Vila Franca de Xira (20192020), Comandante da 1ª Divisão na
Baixa de Lisboa (2016-2019), Director de
Relações Públicas da PSP (2008-2016),
Assessor na área da Comunicação,
Imagem e Marketing do Ministério do
Interior da República de Moçambique
e da Polícia local (2012-2013) e Oficial
de Ligação da PSP junto da Selecção
Nacional de Futebol (2002-2008), tendo sido responsável pela Segurança
da ‘Equipa das Quinas’ nos Europeus
de 2004 (Portugal) e 2008 (Suíça) e no
Mundial de 2006 (Alemanha).
Em 2015, o então subintendente da
PSP Paulo Ornelas Flor, foi agraciado
com a Medalha de Prata de Serviços
Distintos por despacho assinado pela
Ministra da Administração Interna da
altura, Anabela Rodrigues, que fazia
parte do XIX Governo Constitucional

liderado por Pedro Passos
Coelho. Numa altura em
que a Divisão Policial da
Amadora comemorou recentemente o 39.º aniversário (25 Fevereiro), o jornal
‘O Correio da Linha’ falou
com o seu Comandante sobre a experiência que tem
vivido no desempenho deste
exigente cargo num concelho caracterizado por uma
comunidade multifacetada,
sobre os desafios que lhe
têm sido colocados e sobre
o relacionamento dos agentes da PSP com os cidadãos
num tempo dominado pelas
circunstâncias impostas pela
pandemia COVID-19. Aqui
fica a entrevista:
Jornal ‘O Correio da Linha’
(CL) - Como tem decorrido a experiência como
Comandante da Divisão
Policial da Amadora?
Paulo Ornelas Flor (POF) - O
desafio de comandar uma
nova Divisão é sempre um
momento de redescoberta de
novos rostos, ideias distintas, realidades urbanas ímpares e, nalguns casos, alteração de metodologias
de trabalho. O Concelho da Amadora
é sobejamente referenciado pela sua
comunidade multifacetada, muito orgânica, diferentes origens, com um
vetor criminal presente num território
com pouco mais de 25 quilómetros quadrados e com uma elevada densidade
populacional. É nesta conjugação (ainda que sintética) de factores que tenho
construído esta relação de Comando
de uma Divisão alicerçada em polícias exemplares na sua resposta a uma
comunidade exigente. Comandar a
Divisão da Amadora é estar disposto
a crescer, a fazer cedências, a construir
novos processos de aprendizagem e a
perceber melhor as dificuldades diárias
que os nossos polícias sentem no terreno.
CL - Sente falta da vivência enquanto
Director de Relações Públicas da PSP?
POF - A direcção de comunicação de
uma marca como a PSP é um exercício
exigente, permanente e muito intenso que nos faz crescer, ganhar visão
do global, ter mais sensibilidade para
ver o “quadro da outra perspectiva” e
que nos ajuda a gerir melhor as relações humanas através das suas marcas.
Foram 10 anos de muitas experiências,
histórias que me ajudaram a melhor
entender esta marca com mais de 150

anos e que me acompanharão ao longo
da carreira. A humanização da marca PSP foi a missão que mais gozo me
deu enquanto polícia e “contador de
histórias”, tendo descoberto tantas e
tão boas histórias de rostos de polícias
que, pela sua dedicação, continuam a
desempenhar um papel importantíssimo de RP. Há uma parte de mim que
nunca deixará de ser RP da PSP, mas os
desafios prevalecerão sempre e é consciente que todos temos que acrescentar
valor e um pouco de nós nas funções
que desempenhamos, que abracei com
a mesma força e dedicação o exercício
de voltar a comandar e a dar o melhor
de mim em prol das pessoas a quem,
localmente, prestamos o nosso apoio.
CL - Qual o cargo que mais gostou de
desempenhar dentro da estrutura da
PSP?
POF - Tenho a sorte de já ter desempenhado uma multiplicidade de funções
na PSP. Julgo que o gosto surge sempre
com os novos desafios que nos são propostos e o passado apenas acrescenta
valor e dimensão às novas competências. Recordarei sempre o exercício de
comando de uma Esquadra – o início
de carreira de um Oficial de Polícia
recém-licenciado – que nos faz aos 23
anos ganhar maturidade, responsabilidade e noção das nossas ações. O
comando de Esquadra, pela jovialidade da nossa vida, pelo desapego que
ainda possuímos de uma vida familiar
mais exigente, permite-nos viver mais
e durante mais tempo estes novos tempos profissionais, é, pois por isso que
as Esquadras do Bairro da Boavista, de
Campolide e de Telheiras terão sempre
um cantinho especial no baú das memórias. Ter acompanhado durante seis
anos a Selecção Nacional de Futebol e
poder trabalhar a segurança além-fronteiras nos eventos desportivos, fazendo-o a par e passo com a elite do futebol
mundial foi outro momento muito relevante na minha vida profissional. A ida
a Moçambique durante seis meses no
âmbito de um Projecto de Cooperação
foi igualmente marcante neste processo
de crescimento pessoal e profissional e

permitiu-me ver a vida de outra perspetiva, valorizando muito mais momentos que até então eram-me garantidos pelo facto de estarmos num País
europeu com essas respostas. Todos os
momentos, mesmo os que aqui não estão referidos, foram seguramente marcantes e todos contribuíram para que
esta caminhada tenha sido feliz.
CL - O que representou para si a atribuição da Medalha de Prata de Serviços
Distintos, recebida em 2015?
POF - Respeito, prezo e valorizo muito as atribuições de distinções que as
instituições nos conferem. É um sinal
de que estamos comprometidos com a
missão que nos é conferida diariamente
e representamos os valores da marca. É
um reconhecimento que nos acrescenta
responsabilidade e o facto de ter sido
conferida por um Director Nacional
na sequência de um louvor em 2011,
pouco depois de 10 anos de carreira
policial, acaba por a tornar ainda mais
especial.
EXPERIÊNCIAS EMOTIVAS
COM SELECÇÃO NACIONAL
DE FUTEBOL
CL – Foi Oficial de Ligação da PSP
junto da Selecção Nacional de Futebol.
Que recordações guarda dessa fase da
sua carreira? Pode contar-nos alguma
história engraçada a que tenha assistido?
POF - Possuo inúmeras histórias guardadas na minha memória desses momentos, umas mais felizes, que normalmente acontecem quando ganhamos
os jogos, e outras mais tristes, quando
os perdemos. Destacarei duas, no caso
do EURO’2004, que me marcaram. A
primeira, o momento de abertura oficial do Europeu no novo Estádio do
Dragão frente à selecção da Grécia, em
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que perdemos o jogo. A saída do estádio num silêncio sepulcral e a viagem
até Alcochete de cortar à faca. No dia
seguinte, o seleccionador nacional,
Scolari, foi o primeiro a levantar-se, a
fazer a sua caminhada e a chamar todos
para um churrasco onde a “amena cavaqueira imperou e onde, pouco a pouco, os jogadores começaram a ganhar
vida”. Percebi e nesse dia que a melhor
forma de combater a frustração, a tristeza, é mesmo arregaçar as mangas e
ir novamente à luta de cabeça erguida.
Ainda assim, recordo-me que no dia da
final do EURO’2004, no Estádio da Luz,
fui incumbido de transportar a Taça
dos Campeões Europeus até ao centro
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do relvado e do Eusébio com
a sua toalha enrolada na mão
(o Futebol a este nível fez-me
descobrir rituais e crenças no
mínimo estranhas). Recordome de olhar para a Taça, 15
minutos antes do final do
jogo, e ver as fitas vermelhas
e verdes e as azuis e brancas
à espera para serem colocadas.
Sinto ainda hoje a frustração
de ver ser gravado o nome da
Grécia na Taça e as fitas azuis
e brancas a serem colocadas e
de entrar em campo, num estádio comovido, com os jogadores portugueses de rastos a
agarrar o Eusébio. Momentos
que se juntarão a outros, mais
“secretos”, que guardarei na
memória.
CL - Como está a convivência
dos agentes da PSP da Divisão
da Amadora com os habitantes do Bairro da Cova da
Moura?
POF - A convivência entre
os polícias e os habitantes do
Bairro Alto da Cova da Moura
(BA) é pacífica e pautada por
um respeito mútuo. De um lado, os moradores que a pulso construíram as suas
vidas, criaram as suas famílias, com
muito esforço, longe das suas referências familiares e identitárias e que hoje
pretendem que esta presença da PSP
seja efectiva e, por outro, os policias,
que no quadro das suas atribuições,
garantem que não existem territórios
esquecidos e que todos são parte integrante deste Concelho. Naturalmente
que existem, em todos os Bairros e o
Bairro Alto não é uma excepção, um
outro lado, no caso uma minoria mais
ruidosa, que tende a desvirtuar esta relação da maioria que encontra na paz da
harmonia social o seu desígnio de vida.
Este é um exercício que fazemos todos os dias, destrinçar
claramente que o Bairro Alto
não se tornará numa árvore
e a minoria ruidosa não se
colocará no papel da floresta.
É um exercício que pretendemos ser também seguido pela
população em geral, para que
não seja o local de residência
condição para condicionar o
acesso às soluções disponíveis
para toda a sociedade.
CL - As operações policiais
desencadeadas no Bairro de
Casal da Mira, um bairro sensível, já correm melhor?
POF - A relação da PSP com os
bairros é, genericamente, uma
relação pacífica e pautada por
um respeito mútuo. Um bairro sem regras e sem presença
de policiamento é um espaço
frio, onde as crianças não podem brincar livremente e em
segurança (não apenas pela
razão securitária da palavra),
onde os direitos não são vividos por todos da mesma
forma e onde as oportunidades de sucesso pessoal e
profissional são acasos da
sorte. É, pois, por isso que
os habitantes desses bairros pretendem a presença
da PSP, solicitam a nossa
presença e honram-na.
Existem, pontualmente,
excepções, a grande maioria por motivos criminais
que tornam a presença da
PSP junto de uma minoria
de habitantes mais complexa e crispada, daí poderem existir momentos

de maior animosidade que hoje, pelo
uso exacerbado de plataformas digitais,
tomam proporções mediáticas maiores
do que são na realidade.
CL - Em alguns bairros da Amadora
ocorreram situações em que foram
efectuados telefonemas para a Polícia,
a denunciar situações de violência doméstica para chamar a PSP ao bairro,
e montar de seguida emboscadas aos
agentes, com lançamento de pedras e
garrafas com ácido. Continuam a ocorrer esse tipo de situações?
POF - O lançamento de pedras e garrafas é uma realidade que constatamos
com alguma regularidade, não apenas
na Amadora, nos momentos de maior
tensão entre a PSP e alguns moradores
de zonas mais sensíveis. Solicitar a presença da PSP para a “emboscar” é uma
realidade cada vez mais pontual, pois
existem formas e meios
para validar chamadas,
antever necessidades e
conduzir as operações
previamente à intervenção da PSP. Ainda assim
existe uma verdade insofismável, a PSP continuará a ocorrer a todos
os Bairros, em todas as
ocorrências e no âmbito
da nossa integralidade de
intervenção, a nossa resposta será na proporção
e equilíbrio da ameaça
detectada.
CL - Ser agente da PSP na
Amadora exige algum tipo de
cuidado especial, atributos/características especiais, comparativamente com o desempenho da
função em outras regiões?
POF - Ser Agente da PSP na cidade/concelho da Amadora é um
desafio profissional que conferirá
ao polícia uma experiência amplificada considerando o volume
e tipo de ocorrências com que se
deparará ao longo da sua vida.
Todos os territórios possuem especificidades que condicionarão o
vetor aprendizagem dos polícias,
não sendo a Amadora distinta de
outros concelhos, pois todos prepararão os polícias para enfrentar
as ocorrências com igual determinação. Ainda assim, fruto da minha experiência, acredito que se
um “polícia consegue aqui, con-
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seguirá em qualquer ponto do País”,
seja qual for a exigência profissional e
ocorrência com que se depare. Este território é uma “escola” para muitos polícias que aqui se formaram, cresceram
e aprenderam a lidar com situações de
elevado stress.
COVID-19: “A PSP TEM ESTADO
NA PRIMEIRA
LINHA DA FRENTE”
CL - Que exigências tem trazido a situação pandémica que enfrentamos no
apoio prestado aos cidadãos?
POF - Desde o início da pandemia, e de
forma mais acintosa com a implementação do Estado de Emergência, que a
PSP tem estado na primeira linha da
frente, garantindo que todos percebemos, enquanto cidadãos, o papel que
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desempenhamos na prevenção da propagação do vírus. Este é um papel partilhado com as Autoridades de Saúde
e com a Governação do território, para
que nenhum cidadão fique sem resposta. Julgo que a Amadora é exemplar
nesse trabalho em rede, coordenado
localmente pela estrutura de Protecção
Civil e que nos permitiu, passado um
ano desde o início da situação pandémica, estarmos mais conscientes das
nossas capacidades em equipa e da
resposta que conseguimos proporcionar. Os policias desta Divisão tiveram
que aprender a trabalhar neste “novo
normal” com os receios inequívocos
de estarmos perante um perigo desconhecido, com as cautelas inerentes aos
novos desafios e problemas, mas sempre conscientes que é parte da missão
fazê-lo mesmo com o risco para a vida.
CL - A criminalidade aumentou desde
o início da pandemia?
POF - Ainda que os números não estejam ainda totalmente fechados, pode-
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mos afirmar que a criminalidade geral e a
criminalidade violenta e grave desceram
neste Concelho.
CL - Que tipo de criminalidade mais aumentou na Amadora
nos últimos anos? E
qual a que mais desceu?
POF - Os crimes que
mais subiram nos
últimos anos, em linha com o resto da
área
metropolitana
(barómetro criminal no País), foram a
violência doméstica e as burlas informáticas, sendo inequivocamente áreas
onde todos os dias os nossos polícias e
investigadores mais se empenham. Os
crimes que desceram nos últimos anos,
embora não de forma tão sustentada,
são os relacionados com o património,
em viaturas e residências.
CL - Quais as principais solicitações feitas aos agentes pela população desde o
início da pandemia?
POF - Relativamente à pandemia, desde o início, a população no geral pretende que a presença da PSP seja efectiva assim que existem concentrações
de pessoas na via pública. Sempre que
existem eventuais aberturas ilegais de
estabelecimentos, somos instados a verificar se de facto existe o funcionamento ilegal dos aludidos estabelecimentos.
CL - Quais são as principais preocupações em relação à população mais
idosa?
POF - A nossa principal preocupação
é continuar a sinalizar as
situações mais críticas de
solidão que normalmente
estão associadas a este estágio da vida e que neste
Concelho não são excepção. Infelizmente a pandemia veio tornar ainda
mais crítica esta situação
de isolamento e solidão,
motivo pelo qual continuamos a trabalhar em
rede para que a nossa resposta nunca perca por tardia e sejamos impactantes
na qualidade de vida e segurança desta população.
CL - Quais os conselhos que
daria aos cidadãos nesta fase
de pandemia?
POF - Que sejam todos “agentes de proteção civil” e que não
dependam das autoridades
para cumprir as regras de confinamento e segurança a que estamos todos obrigados. Acima
de tudo, que sejam construtivos
nas abordagens, em família, do
papel que cada um de nós deve
ter enquanto promotor de medidas de segregação do vírus
e quebra da cadeia de transmissão. Se mudarmos a forma
como educamos os nossos,
estamos a contribuir para que
as gerações futuras
sejam mais responsáveis e conscientes do
papel de cada um na
sociedade.
CL - Os agentes têm
recebido algum tipo
de formação especial
para poderem responder melhor às solicitações derivadas da
crise pandémica que
atravessamos?
POF - Sim. Ainda que
esta formação seja
eminentemente digi-

tal, face às restrições pandémicas que
existem e que tornam a formação presencial praticamente inexistente neste
momento, foi possível dotar os policias da formação crítica para o SARSCOV-2. Para além de uma necessária
atualização permanente ao quadro
legislativo em vigor, conferiu-se mais
dimensão à necessidade do enfoque às
medidas de autoprotecção, higienização, contacto com as pessoas e utilização de novos equipamentos.
CL - Têm ocorrido muitos casos de infecção por COVID-19 entre os agentes?
POF - A realidade dos casos positivos
e de contágio são coincidentes com os
picos de maior propagação de vírus na
comunidade. Até ao momento, registámos desde o início da pandemia 64
casos positivos de COVID-19 no seio
dos polícias desta Divisão, felizmente
todos curados, sem recidivas e aptos a
continuarem a trabalhar. Tivemos ainda assim, e no início da pandemia, um
polícia que esteve ligado ao ventilador
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após contacto de risco com um paciente no Hospital Prof. Dr. Fernando da
Fonseca, mas que felizmente está a recuperar e motivado.
CL - Qual o apoio que tem sido prestado
aos agentes infectados com COVID-19?
POF - Acompanhamos a evolução de
todas as situações de infecção dos polícias que temos tido. Felizmente, à
excepção de um caso mais complexo,
os polícias infectados nesta Divisão recuperaram bem e sem necessidade de
uma intervenção subsequente.
CL - Foi criado algum subsídio especial
de risco para a COVID-19?
POF - Não.
CL - O efectivo da Divisão Policial da
Amadora foi reforçado nos últimos
anos?
POF - Sim. Nos últimos contingentes
de ingresso de Agentes e de Chefes,
bem como de Oficiais, a Divisão da
Amadora foi beneficiada com novas
entradas.
CL - Qual o actual número de efectivos
destacados na Divisão da Amadora?
POF - Esse é um número que não detalhamos, podemos,
no entanto, atestar que serão mais
de 400 os polícias
que desempenham
funções na Divisão
Policial da Amadora
CL - A Divisão da
Amadora tem falta
de agentes?
POF - Os polícias
nunca serão os
ideais para as atribuições que possuímos e pela qualidade de resposta que
pretendemos conferir às pessoas. Ainda
assim, a Divisão
Policial da Amadora possui os
polícias suficientes para garantir
uma resposta atempada, célere e
de qualidade às ocorrências para
as quais somos chamados.
CL - Os meios postos à disposição da Divisão da Amadora têm
sido suficientes?
POF - Até ao momento, nenhuma resposta policial urgente ficou por dar por não possuirmos
recursos humanos e materiais
suficientes. Existem naturalmente, fruto do desgaste e do uso,
alguns equipamentos que necessitam de ser substituídos, que
não colocam em causa a nossa
resposta tempestiva e que, naturalmente, serão objeto de reposição de acordo com as respostas
institucionais.
Texto: Luís Curado
Fotos:Paulo Rodrigues e PSP
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Associação Feixe Luminoso
é uma luz no concelho da Amadora
O concelho da Amadora conta com
a Associação Feixe Luminoso para
apoiar a sua população em situação
vulnerável, através da promoção de
diversas atividades nos âmbitos cultural, educacional e da saúde. A situação pandémica obrigou a que esta
organização se reinventasse de forma
a colmatar as novas necessidades da
comunidade. Lurdes Ferreira, chegou
à Associação em janeiro de 2013 como
Secretária da Direção e nas eleições de
2016 assumiu o papel de Presidente da
Direção até à presente data. Ao Correio
da Linha, a dirigente contou os novos
desafios que a Feixe Luminoso enfrenta
e quais os seus objetivos para o futuro
da Associação.

Associação nasceu a 2 de Outubro de
2001, por vontade de um grupo de pessoas unidas em torno do mesmo ideal,
o de apoiar a população em situações
vulneráveis, com vista à sua plena integração na sociedade. Para tal seriam
promovidas ações de informação e
sensibilização, ações de formação com
foco na aprendizagem e conhecimento
da língua portuguesa (para a popula-

O Correio da Linha (CL) - Quando e com
que objetivo nasceu esta Associação?
Lurdes Ferreira (LF) - A Feixe Luminoso
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ção oriunda de países africanos de expressão portuguesa e seus descendentes) bem como ações de transmissão
de noções básicas de higiene, saúde e
alimentação. Isto, incidindo principalmente nas zonas mais problemáticas da
Amadora, mas também nalgumas áreas
de Lisboa. Esta fase inicial permitiu dar
empoderamento a jovens para que conseguissem encontrar um caminho para
a sua vida, descobrindo e
utilizando as suas potencialidades principalmente na área da música, do
canto e das artes plásticas (pintura). O nosso
público-alvo são as pessoas, sejam crianças, jovens adultos ou idosos,
todos são bem-vindos.
CL - Em que áreas atuam
e que atividades costumam levar a cabo?
LF - Antes da pandemia a Feixe
Luminoso foi desenvolvendo as suas
atividades nas áreas da cultura da
educação e da saúde. Por volta de
2006/2007, por exemplo, formou-se um Grupo Coral Gospel, dirigido
pelo Maestro Carlos Ançã, constituído
por pessoas de diferentes idades e de
diferentes locais, que deu inúmeros
espetáculos e que se autonomizou. O
canto Gospel continuou activo na Feixe
Luminoso durante vários anos, acabando por se extinguir com o passar do tempo. O grupo juntou-se novamente em
2019 para a comemoração dos 90 anos
sobre a data do nascimento de Martin
Luther King num espetáculo que teve
lugar no Fórum Luís de Camões, na
Brandoa. Dentro das atividades de caráter cultural, desenvolvemos também
Tertúlias Fadistas, interligadas com a
nossa Academia de Fados, em que podem participar todas as pessoas que
gostam de fado, e onde são apoiadas
por um músico, também ele fadista.
Temos ainda um grupo de Recriações
Teatrais e um grupo de cante alentejano, as Estrelas Alentejanas da Damaia,
Também organizamos passeios culturais, excursões, workshops sobre segurança, cuidados
com a saúde, aulas
de ginástica e defesa pessoal, noções
básicas de suporte
de vida, tertúlias de
poesia, entre outras
atividades.
CL – E o que mudou
com a pandemia?
LF - Com a pandemia, estas atividades
que se realizavam
de forma presencial,
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tiveram que ser suspensas e a nossa
atenção foi direcionada para a prestação de apoio à comunidade numa
vertente mais domiciliária. De forma a
ajudarmos a sociedade e acompanharmos as novas necessidades despoletadas por esta pandemia, criámos o
Projeto “Boa Vizinhança”, com o apoio
do IEFP. O objectivo deste projeto é
chegar a todos, independentemente da
sua idade ou situação económica, associados ou não associados, e colmatar as
faltas e necessidades mais prementes.
Necessidades como o levantamento e
a entrega de exames médicos ao domicilio, marcação ou acompanhamento às consultas médicas, fornecimento
de géneros alimentícios ou refeições já
confecionadas e ainda ajuda em processos burocráticos como a validação de
faturas ou a submissão do IRS. Através
da nossa página de Facebook também
já fizemos alguns workshops em direto
nomeadamente um sobre como fazer
uma alimentação equilibrada, dado por
uma nutricionista que partilhou quais
os alimentos bons para reforçar o sistema imunitário durante a fase que estamos a viver. Também realizámos uma
prova de atletismo virtual por altura do
Natal, onde foram entregues prémios enviados pelo correio - para os participantes.
CL - Com quantos sócios contam e
quais as mais valias de se tornar associado?
LF - Atualmente a Feixe Luminoso conta
com 150 associados ativos. Associados
estes, que fazem parte de uma lista
de 300 sócios que já integraram o nosso núcleo. Se anteriormente os nossos
sócios eram maioritariamente de uma
faixa etária muito próxima, desde o final do ano passado, começámos a integrar um novo tipo de associados, mais
jovens. Estes novos associados, vêm na
nossa associação, esta perspectiva solidária e de apoio ao próximo bem como,
a envolvência com outros projectos e
outras entidades. A entrada destes novos associados, permite-nos alargar os
nossos horizontes. Horizontes esses, ligados às questões do meio ambiente e à
introdução e promoção de uma alimentação mais saudável e biológica como
centro dos novos caminhos traçados
para o nosso futuro. De futuro esperamos aumentar este número de associados bem como, aumentar a nossa rede
de voluntários para os projetos sociais
que estamos a planear desenvolver ao
longo deste ano.
Os nossos associados, podem usufruir
de todas as nossas atividades assim
como, dos nossos serviços de apoio.
Além disso, estamos sempre disponíveis para os ajudar e colmatar as dificuldades que possam sentir no dia a
dia.
CL - Com que apoios têm contado para
levar a cabo as vossas atividades?
LF - A base da nossa sustentabilidade
assenta maioritariamente nas quotas
dos associados. Felizmente a entrada
dos novos sócios, a partir dos últimos
3 meses, representou uma mudança na
ideia de voluntário e do que representa
a quota para a associação. Desde sem-
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pre a quota mínima é de 1€ por mês,
mas felizmente já existem muitos associados que gostam de contribuir com
um valor superior, gesto este que muito
apreciamos e valorizamos.
Para além das quotas, também nos candidatamos a apoios da autarquia, como
é o caso do PAMA (Programa de Apoio
ao Movimento Associativo), mediante
a apresentação dum projeto. Contamos
também com o apoio da Junta de
Freguesia de Águas Livres, freguesia
onde estamos inseridos e com quem temos projetos em conjunto.
Sempre que existe a possibilidade,
candidatamo-nos a outras linhas de
financiamento em parceria com outras instituições para desenvolvermos
novos projetos. Neste momento estamos a aguardar resposta à candidatura ao Programa Cidadania Ativa da
Fundação Gulbenkian (Financiado pelo
EEE Grants), em parceria com alguns
importantes parceiros do concelho.
CL - Onde se localizam as vossas instalações?
LF - Desde 2016, que estamos localizados na atual freguesia de Águas Livres
- antiga freguesia da Buraca - numa
antiga e desativada creche municipal,
cedida pela Junta de Freguesia, situada
na Rua Trindade Coelho, s/n (Buraca),
2610-045 Amadora. Partilhamos estas
instalações com o clube desportivo –
Damaia Futsal Clube. Na nossa parte
das instalações, para além da sala principal onde executamos as nossas principais atividades, contamos também com
um bom espaço exterior onde, durante
a época de bom tempo, realizamos atividades e convívios.
CL - Quantas pessoas trabalham na

Associação?
LF
Atualmente
a
Associação é composta de
6 pessoas a trabalharem
de forma voluntária, mas
sempre que novos projetos são aprovados, surge
a necessidade de integrar
novos membros nesta nossa equipa com as valências
necessárias de forma a que
esses projetos sejam desenvolvidos.
CL – Que projetos tem para
o futuro da Associação ou objetivos que
gostasse de atingir?
LF - Temos vários projetos em mente,
ligados às questões ambientais, à promoção de uma alimentação saudável...
gostávamos de criar de uma cozinha
para todos, variada e cuidada, de modo
a abranger todos os estratos sociais. É
também nossa intenção abrir um gabinete de tratamentos corporais (como
massagens). O desporto está na nossa
mente, incutindo a importância da sua
prática tanto na camada mais jovem
como na camada sénior. Existem algumas ideias, creio que inovadoras,
mas vamos dando conhecimento passo a passo principalmente através das
nossas redes sociais, nomeadamente o
Facebook. Esperamos um dia poder vir
a ser considerados uma IPSS.
GRUPO CORAL ESTRELAS
ALENTEJANAS DA DAMAIA
CL - Como surgiu a ideia de criar um
grupo coral alentejano?
LF - Desde que entrei para a Associação,
tivemos a aderência de mais associadas de diferentes regiões do país, que
na sua maioria já cantavam em grupos
corais. Uma delas, a Ana Rita, alentejana da Mina de S. Domingos, certo dia
lamentou-se de que gostava muito do
cante alentejano, mas que os grupos
masculinos não deixavam as mulheres
entrarem para os grupos corais já existentes. Na altura disse-lhe para não se
preocupar pois íamos criar um grupo
de cante alentejano feminino. E assim
foi. A 26 de Fevereiro de 2013, tivemos
o 1º ensaio na Damaia.
CL - Quantas pessoas compõe este grupo e entre que idades?
LF - Neste momento temos 15 mulheres e 1 homem, que é o nosso ensaiador,
António Libânio, alentejano de Sobral
da Adiça. As idades começam a partir dos 60 anos, mas estamos a pensar,
quando a situação permitir, tentar a entrada de elementos mais novos, acompanhando os escalões etários dos novos
associados.
CL - Onde já atuaram e uma atuação
que destaque?
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LF - Já atuámos nos mais diversos locais, principalmente na zona da Grande
Lisboa e no Alentejo,
De realçar a nossa atuação na Casa do
Alentejo, a 1 de novembro de 2004, bem
como a 21 de fevereiro de 2005 no espetáculo: LUSOFONANDO, dedicado
à Lusofonia, misturando música e ritmos de origem portuguesa, fossem de
África, Brasil ou de Portugal. Foi um
grande desafio. Por último realçar os
diversos momentos em que partilhá-
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mos com outros grupos, e em diversos
locais, o gosto pelo cante.
CL - Com que frequência costumam
ensaiar?
LF - Normalmente ensaiamos semanalmente, mas sempre que temos atuações
podemos duplicar o ensaios.
CL - Apesar da situação pandémica vivida, já têm alguma atuação prevista?
LF - Neste momento não temos nada
agendado, porque não sabemos quando poderemos fazê-lo. No entanto, temos algumas atuações previstas e já confirmada essa intenção, apenas aguardando a
possibilidade de concretizar.
CL - Quem se quiser juntar
como pode fazê-lo?
LF - Pode recorrer aos nossos mails: feixeluminoso@
sapo.pt; estrelas.alentejanas@
sapo.pt, ou ainda pelos contatos telefónicos 962314007;
937808816.
Texto: Raquel Luís
Fotos: F.L.
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